ВІДГУК
офіційного опонента доктора медичних наук, професора Товстановської
Валентини Олександрівни на дисертацію Нарольської А. І. на тему:
«Оптимізація діагностики та лікування дисплазій епітелію шийки матки на
тлі гіперпроліферативних захворювань тіла матки у жінок репродуктивного
віку», подану на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук до
спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 при ДУ «Інститут педіатрії,
акушерства і гінекології НАМИ України» за спеціальністю 14.01.01 акушерство та гінекологія

Актуальність теми. Охорона репродуктивного здоров’я жінок є
актуальною та соціально значимою.

Вважаючи на те, що рак шийки матки

займає одне з перших місць серед злоякісних пухлин жіночих статевих
органів, рання діагностика передракових станів шийки матки є надзвичайно
важливою для зниження онкологічної захворюваності даної локалізації.
Особливо демографічно значимим є зростання частоти раку шийки матки у
молодих жінок.
За даними різних авторів серед жінок репродуктивного віку частота
міоми матки (JIM) складає 10,0-35,0 % частота ендометріозу матки (ЕМ) 10,0-50,0 %, поєднання лейоміоми матки та ендометріозу матки діагносту
ється у 30,0-45,0 % випадків.
Впровадження

в клінічну медицину досягнень науково-технічного

прогресу дозволило широко застосувати органозберігаюче лікування у
даного контингенту пацієнток. Незважаючи на успіхи у вивченні патогенезу,
підвищення якості діагностики дисплазій епітелію шийки матки (ДЕШМ) та
гіперпроліферативних захворювань тіла матки (ГЗТМ), залишається

низка

невирішених питань щодо тактики лікування жінок репродуктивного віку з
ДЕШМ на тлі ГЗТМ. Враховуючи вищевикладене актуальність представленої
дисертаційної роботи не викликає сумнівів.

Зв'язок теми дисертації із науковими програмами, планами,
темами.

Дисертаційна робота є фрагментом НДР відділення планування

сім’ї та оперативної реабілітації репродуктивної функції жінок ДУ «ІПАГ
НАМН України»: «Вивчити морфо-функціональний стан органів мішеней
репродуктивної системи у жінок з ранніми втратами вагітності» 2011-2013
pp. (№ держреєстрації 01.11.U002057) та «Вивчити молекулярно генетичні
механізми розвитку лейоміоми матки при запальних захворюваннях гені
талій, розробити систему заходів по збереженню репродуктивного здоров’я
жінок» 2014-2016 pp. (№ держреєстрації 01.14.U003086).
Ступінь

обґрунтованості та

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій які сформульовані в дисертації. Обґрунтованість наукових
досліджень, висновків і практичних рекомендацій, викладених у дисертації
забезпечена

достатнім

комплексного

обсягом

обстеження

150

проведених
пацієнток

досліджень

(дана

репродуктивного

оцінка

віку)

із

застосуванням сучасних інформативних методів досліджень.
Достовірність

отриманих

результатів

підтверджена

відповідною

документацією: обліковими картами тематичних хворих, даними робочих
журналів

та

таблиць.

Наукові

положення,

висновки

та

практичні

рекомендації базуються на результатах власних досліджень автора,

чітко

сформульовані у відповідності до матеріалів дисертаційної роботи та містять
нові науково-практичні узагальнення. Відтак, можна стверджувати, що
наукові положення, висновки та практичні рекомендації, сформульовані в
дисертації Нарольської А.І. є обґрунтованими та вірогідними.
Наукова новизна досліджень та одержаних результатів, висновків
та рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наведено обґрунтування
та нове вирішення наукового завдання в галузі гінекології щодо підвищення
ефективності лікування диспластичних уражень епітелію шийки матки на тлі
гіперпроліферативних захворювань матки у жінок репродуктивного віку.
З урахуванням інфікування статевих шляхів
штамами

високоонкогенними

вірусу папіломи людини (ВПЛ) доповнено наукові дані щодо

цитологічної та імуноцитохімічної оцінки патологічних змін епітелію ШМ
на тлі ГЗТМ у жінок репродуктивного віку. Набули подальшого розвитку
наукові

дослідження

щодо

оцінки

вірусно-бактеріальної

контамінації

статевих шляхів у жінок репродуктивного віку з ДЕШМ на тлі ГЗТМ.
Вперше

дана

комплексна

характеристика

гістологічних

та

імуногістохімічних особливостей уражень епітелію шийки матки на тлі
ГЗТМ у жінок репродуктивного віку з оцінкою експресії ядерного білка
Кі-67, рецепторів до естрогенів і прогестерону, інтенсивності окиснювальної
модифікації білків у відповідності до ступеня вираженості диспластичних
змін епітелію шийки матки.
Вперше у жінок репродуктивного віку дана оцінка розробленого
комплексу діагностично-лікувальних заходів ДЕШМ на тлі ГЗТМ.
Практичне значення результатів, одержаних автором дисертації. За
матеріалами дисертаційної роботи розроблено та впроваджено в практичну
охорону здоров’я: інформаційний лист про нововведення в системі охорони
здоров'я «Оптимізація профілактики ускладнень після оперативних втручань
на шийці матки» № 3-1-2014; інформаційний лист

про нововведення в

системі охорони здоров'я «Спосіб лікування запальних захворювань шийки
матки», № 35-2014; інформаційний лист

про нововведення в системі

охорони здоров'я «Оптимізація лікування доброякісної патології шийки
матки на тлі папіломо-вірусного інфікування» № 9-2015;
лист

інформаційний

про нововведення в системі охорони здоров'я «Спосіб профілактики

ускладнень хірургічного лікування дисплазій шийки матки»
Одержані

результати

дослідження

впроваджені

в

№1-2016.

практичну

роботу

лікувальних закладів Київської, Вінницької, Черкаської, Закарпатської,
Чернівецької та Хмельницької областей.
Зміст та оформлення дисертації. Дисертаційна робота Нарольської
А.І. є друкованим українською мовою рукописом, що складається із вступу,
аналітичного огляду літератури, опису матеріалів та методів досліджень, 5
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів досліджень,

висновків, практичних рекомендацій та переліку використаних наукових
джерел.
За якістю та стилем викладення дисертаційного матеріалу в тексті
дисертації робота цілковито відповідає сучасним вимогам.

В першому

розділі представлений глибокий аналіз даних вітчизняних та зарубіжних
джерел з проблем етіології, патогенезу, діагностики та лікування патології
шийки

матки

та

гіперпроліферативних

захворювань

тіла

матки.

Методологічно розділ побудований правильно, стиль викладення матеріалу
добре сприймається. Аналіз наукових джерел обґрунтовує актуальність
обраної теми та доцільність проведених автором досліджень.
Виклад власних результатів досліджень представлено в традиційному
варіанті

із правильний

методологічним

підходом, який

базується

на

комплексному вирішенні поставленої задачі. Кожний розділ містить резюме
із наступним логічним переходом до подальшого представлення авторського
матеріалу.

На

присвячений

особливу

увагу

морфологічним

диспластичного

епітелію

та

шийки

заслуговує

розділ

імуногістохімічним
матки

на

тлі

наукової

роботи

характеристикам

гіперпроліферативних

захворювань тіла матки. На тлі інфікування високоонкогенними штамами
ВПЛ діагностовано глибокі зміни багатошарового плоского епітелію на всіх
рівнях

морфологічного

дослідження:

гістологічному

-

ознаки

диспластичного ураження багатошарового плоского епітелію шийки з
койлоцитарною гіперплазією; на

імуногістохімічному

-

встановлено

зростання експресії проліферативного антигену Кі-67 в ядрах епітеліоцитів та
інтенсивності окиснювальної модифікації білків відповідно до ступеня
диспластичних змін епітелію шийки матки. Представлені в цьому розділі дані
мають безсумнівний теоретичний і практичний інтерес в аспекті ранньої
діагностики та диференційованого підходу до органозберігаючого лікування
патології шийки матки на тлі гіперпроліферативних захворювань тіла матки.
В дисертації наведені теоретичні узагальнення і нові підходи до
вирішення актуальної наукової задачі - підвищення ефективності лікування

диспластичних уражень епітелію шийки матки на тлі гіперпроліферативних
захворювань

матки у жінок репродуктивного

віку

шляхом розробки

комплексу діагностично-лікувальних заходів на підставі вивчення клінічних,
цитологічних,

кольпоскопічних,

мікробіологічних,

вірусологічних,

морфологічних та імуногістохімічних особливостей епітелію шийки матки.
Зроблені дисертантом висновки лаконічні, достовірні і містять основні
результати

аналізу

проведених

досліджень.

Практичні

рекомендації

обґрунтовані і логічно випливають з отриманих результатів проведених
досліджень.
Повнота викладення матеріалів дисертації друкованих працях
дисертанта.

За

результатами

дисертаційної

роботи

опубліковано

наукових праць у фахових виданнях, з них: 8 статей рекомендованих ДАК України, 1 - у

11

у журналах

збірнику наукових праць, 2 - тези

наукових конференцій. Основні положення і результати дисертаційної
роботи

були

представлені

на

науково-практичних

конференціях

ДУ

«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМИ України» (2014, 2015,
2016);

Всеукраїнських

питання

сучасного

Всеукраїнських
сучасного

науково-практичних
акушерства»

науково-практичних

акушерства

та

конференціях

(Тернопіль

2014,

конференціях

гінекології»

«Актуальні

2015,

«Актуальні

(Київ,

2014,

2016);
питання

2015);

II

Міждисциплінарному форумі з міжнародною участю «Шейка матки и
вульвовагинальные болезни» (Росія, Москва, 2014); науково-практичній
конференції

«Ендометріоз.

Діагностичні

міфи

та

хірургічні

реалії.

Репродуктивне здоров’я нації» (Київ, 2015); науково-практичній конференції
з міжнародною участю «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я
жінки» (Вінниця, 2016); XIV з ’їзді акушерів-гінекологів України «Проблемні
питання акушерства, гінекології та репродуктології в сучасних умовах»
(Київ, 2016).

Зауваження до представленої дисертаційної роботи щодо змісту та
оформлення: наявні поодинокі стилістичні та фразеологічні помилки не
вплинули на суть дисертаційної роботи, яку оцінено позитивно.
У порядку дискусії хотілось би отримати відповіді дисертанта на
наступні запитання: 1. В чому перевага рідинної цитології ? 2. Які особивості епітелію шийки матки на тлі гіперпроліферативних захворювань матки
повинні бути враховані у подальшій тактиці ведення пацієнток з гіперпроліферативними захворюваннями тіла матки ?
Рекомендації

щодо

використання

отриманих

результатів

дослідження в практиці. Отримані автором результати можуть бути
використані у практичній діяльності лікарів акушерів-гінекологів, онкологів,
сімейних лікарів.
ВИСНОВОК. За актуальністю теми, обсягом та якістю проведених
досліджень дисертація Нарольської Аліни Ігорівни на тему: «Оптимізація
діагностики

та

лікування

гіперпроліферативних

дисплазій

епітелію

шийки

матки

на

тлі

захворювань тіла матки у жінок репродуктивного

віку», виконана під керівництвом доктора медичних наук Кондратюк В.К., є
закінченою науково-дослідною роботою.
Представлена дисертаційна робота за своєю актуальністю, науковою
новизною та практичним значенням відповідає вимогам п. 11 «Порядку
присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого
наукового співробітника»,

а її автор заслуговує присудження наукового

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерства та
гінекологія.
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