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Проблема порушень в менопаузі у жінок з гіпероліферативними 
процесами репродуктивної системи є однією з найбільш актуальних в 
сучасній гінекології, оскільки в усьому світі, зокрема у Європі, збільшується 
швидкими темпами кількість жінок, які досягли менопаузи і від того, яким буде 
перебіг клімактеричного періоду, залежить не тільки самопочуття жінки, яке 
визначає стан фізичного та психічного комфорту, але і працездатність жінки, 
можливість виконувати різні соціальні функції.

Це диктує необхідність пошуку нових рішень, особливо в аспекті

надання лікувально-профілактичної допомоги з використанням сучасних 

технологій. При цьому одним з варіантів нових підходів до тактики 

корекції порушень в менопаузі є завчасне індивідуальне прогнозування 

розвитку порушень у менопаузі відповідно до факторів ризику ще у період 

пременопаузи, формування груп ризику з розвитку порушень у менопаузі і 

застосування своєчасної профілактики, а у разі потреби і ефективного 

лікування, що дозволить знизити частоту розвитку та важкість перебігу 

порушень у жінок в період менопаузи і покращить у них якість життя.

Не дивлячись на значну кількість наукових робіт у вітчизняній і 

зарубіжній літературі, практично всі вони присвячені вивченню 

можливостей використання нових методів лікування клімактеричного 

синдрому у жінок з різними захворюваннями, але відсутні чіткі послідовні 

критерії прогнозування та профілактики порушень у менопаузі у жінок з 

гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи (при поєднанні



лейоміоми матки та гіперплазії ендометрія).

У зв’язку з цим, представляє певний інтерес виявлення чинників, які 

пов'язані з важкістю перебігу клімактеричного синдрому (КС) і оцінка ступеня їх 

впливу на перебіг менопаузи, з використанням методу побудови і аналізу 

багатофакторних математичних моделей. Окремо треба відмітити, що 

практично не вивчені аспекти попередження розвитку порушень у 

менопаузі у жінок групи ризику. Все вищевикладене підтверджує 

актуальність обраної наукової проблеми.

Виконана науково-дослідна робота відповідає науковій роботі 

кафедри акушерства і гінекології Донецького національного медичного 

університету МОЗ України.

Серед основних моментів наукової новизни представленої 

докторської дисертації слід зазначити, що автору вдалось вперше на 

підставі прогнозування у жінок з гіперпроліферативними процесами репродук

тивної системи, в період пре- і постменопаузи відібрати жінок групи ризику з 

розвитку порушень в менопаузі і у них вивчити в пременопаузі гормональний 

гомеостаз, стан вегетативної, імунної та адаптаційної систем, морфологічні 

особливості стану репродуктивних органів, якість життя. Саме такий підхід 

дозволив науково обгрунтувати необхідність застосовувати у жінок з 

гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи в період 

пременоиаузи метод профілактики порушень в менопаузі з використанням 

гормональної та імунокорегуючої терапії і довести його ефективність.

Виконана докторська дисертація має велике значення для практичної 

охорони здоров’я, оскільки розроблено і впроваджено науково 

обгрунтований метод прогнозування, профілактики та лікування порушень в 

менопаузі у жінок з гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи. 

Даний метод дозволяє прогнозувати розвиток важкого ступеня перебігу 

нейровегетативних та психоемоційних порушень в менопаузі у жінок з 

гіперпроліферативними процесами репродуктивної системи, проводити 

профілактику їх порушень ще у період пременопаузи, а при необхідності при



розвитку клімактеричного синдрому призначати патогенетично обгрунтоване 

лікування в залежності від індивідуальних факторів ризику, супутньої патології та 

ступеня важкості перебігу порушень в менопаузі. Доведено, що застосування 

запропонованого методу знижує частоту розвитку порушень в менопаузі, 

зменшує важкість їх перебігу, тривалість і витрати на лікування, навантаження 

лікарськими засобами.

Дисертація побудована за класичним принципом і складається із 

вступу, огляду літератури, розділу, присвяченого матеріалам і методам 

досліджень, причому детально описан запропонований метод 

прогнозування, профілактики та лікування порушень у менопаузі; восьми 

розділів власних досліджень, обговорення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій і покажчика літератури, який включає 

необхідну кількість вітчизняних і зарубіжних авторів.

На особливу увагу заслуговує представлений огляд літератури, який 

присвячений проблемі клімактеричних порушень у жінок з 

гігіерпроліферативними процесами репродуктивної системи. Автор 

розглядає історичні аспекти проблеми перебігу та лікування 

клімактеричного синдрому, включаючи негормональні і гормональні 

методи їх корекції, у взаємоз’вязку з розвитком сучасних підходів до 

лікування гіперпроліферативних процесів репродуктивної системи. У 

кожному підрозділі є відповідне заключення з подальшим переходом на 

наступну частину.

Усі розділи дисертаційної роботи пов’язані між собою та повністю 

відповідають меті та завданням наукового дослідження. Автором 

використані сучасні лабораторні, інструментальні, математичні і 

статистичні методи дослідження з ретельною оцінкою особливостей 

гормонального гомеостазу, вегетативної, імунної та адаптаційної систем, 

морфології репродуктивних органів.

У заключному розділі виконаної наукової роботи проводиться



широка дискусія з проблеми, що вивчається, із залученням останніх даних 

вітчизняної і зарубіжної літератури. Висновки і практичні рекомендації 

логічно витікають з результатів проведених досліджень.

Серед основних результатів, отриманих автором, слід виділити 

наступні:

- застосування розробленої системи індивідуального прогнозування 

порушень в менопаузі різного ступеня важкості у жінок з гіперпроліферативними 

процесами репродуктивної системи із використанням методу побудови та аналізу 

багатофакторних математичних моделей дозволило встановити, що факторами 

ризику розвитку середнього та важкого ступеня важкості перебігу 

клімактеричного синдрому є: хронічні запальні захворювання придатків матки, 

гіперменструальний синдром, гіпертонічна хвороба, екстрагенітальні осередки 

інфекції, міома матки; факторами ризику розвитку важкого ступеня перебігу КС 

є: операції на придатках матки, хронічні запальні захворювання придатків матки, 

гіперменструальний синдром, захворювання печінки та жовчовивідних шляхів, 

захворювання шлунку та кишечника;

- застосування в період пременопаузи у жінок з гіперпроліферативними 

процесами репродуктивної системи запропонованого методу профілактики 

дозволяє відновити регулярний менструальний цикл у 40% жінок та усунути у 

них симптоми нейровегетативних та психоемоційних порушень в менопаузі за 

рахунок зменшення дефіциту естрогенів, за механізмом зворотного зв’язку, 

зменшення концентрації ФСГ, зменшення функціонального напруження ваго- 

інсулярної, адренокортикотропної систем та імунологічних реакцій гуморальної 

ланки імунітету і активності факторів нротипухлиного захисту, що свідчить про її 

протекторну дію, при цьому у 60% жінок розвиток менопаузи відбувається 

поступово, інтенсивність симптомів зменшується, частота розвитку середнього та 

важкого ступеня перебігу порушень в менопаузі в 6 разів менше у порівнянні з 

результатами прогнозування;

- послідовне застосування профілактики та запропонованого розробленого
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клімактричним синдромом та методи корекції порушень у менопаузі з 

урахуванням встановлених змін.

2. У тексті є окремі русизми та невдалі граматичні звороти.

У порядку дискусії необхідно задати кілька питань:

1. Чому Ви вирішили вивчати особливості перебігу менопаузи у 

жінок саме цих професійних категорій?

2. Які організаційні заходи Ви можете запропонувати на різних 

лайках охорони здоров’я?

3. Яке впровадження роботи в навчальний процес?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Бутіної Людмили Іванівни «Прогнозування,

профілактика та лікування порушень в менопаузі у жінок з гіперпролі-

феративними процесами репродуктивної системи», виконана у

Донецькому національному медичному університеті МОЗ України, за

своєю актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, їх

практичним та теоретичним значенням, ступенем обгрунтованості та

достовірності наукових положень, сформульованих у висновках і

практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в наукових

статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає вимогам

пунктів 9 та 10 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого

Постановами Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. та № 656

від 19.08.2015р., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01. - акушерство та

гінекологія.
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