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ВІДГУК офіційного опонента на дисертацію 
Толстанової Галини Олександрівни 

«Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою 
репродуктивною функцією: діагностика та тактика 

лікування безпліддя»,
подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.553.01 

при ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології 
імені академіка О.М. Лук’янової НАМИ України» 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 
за фахом 14.01.01 -  акушерство та гінекологія

Актуальність обраного автором наукового напряму обумовлена 
тим фактом, що в сучасних умовах серед чинників, що призводять до 
порушення репродуктивної функції, зростає роль різної внутрішньо- 
маткової патології. Останніми роками відмічено істотне зростання 
даної патології, що обумовлене рядом причин: зниження системного і 
місцевого імунітету, збільшення екстрагенітальної патології, у тому 
числі й ендокринного генезу тощо. Серед різних методів лікування 
даної патології особливе місце займає гормональна корекція, а спектр 
використання різних препаратів постійно розширюється. Крім того, 
останніми роками підвищилася ефективність діагностики різних варі
антів безпліддя, що пов'язано і з широким використанням ендо
скопічних методів. Безумовно, у жінок із неефективним лікуванням 
жіночого безпліддя внаслідок несвоєчасно діагностовано внутрішньо- 
маткової патології не завжди ефективні пропоновані лікувально- 
профілактичні і реабілітаційні заходи. Не дивлячись на значну 
кількість наукових публікацій з проблеми жіночого безпліддя, не 
можна вважати всі питання повністю вирішеними, особливо в плані
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відновлення репродуктивної функції, особливо при використанні 
допоміжних репродуктивних технологій.

Все вищевикладене свідчить про актуальність обраного науко

вого напряму.

Виконана науково-дослідна робота є складовою частиною 

наукової роботи кафедри акушерства, гінекології та перинатології 

Національної медичної академії післядипломної освіти імені 

П. Л. Шупика МОЗ України.

Автор поставила за мету дослідження підвищення ефективності 

діагностики та лікування безпліддя у жінок з патологічними змінами 

ендометрія на основі удосконалення та впровадження алгоритму 

діагностичних і лікувально-профілактичних заходів.

Для її вирішення поставлено 7 конкретних завдань, які 

дозволяють вирішити дану проблему поетапно: від аналізу причин 

безпліддя у жінок репродуктивного періоду до можливості викорис

тання сучасних ендоскопічних та репродуктивних технологій у цих 

пацієнток.

Розглядаючи питання наукової новизни поданої кандидатської 

дисертації необхідно відзначити, що авторові удалося встановити 

взаємозв'язок між клінічними, ендокринологічними і функціональ

ними змінами у пацієнток з внутрішньоматковою патологією в 
динаміці загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів.

Науковий аналіз отриманих результатів дозволивши розширити 

дані, що є, про патогенез порушень репродуктивної функції жінок з 

внутрішньоматковою патологією, а також науково обґрунтувати 

необхідність розробки вдосконаленого комплексу відновного 
лікування з використанням допоміжних репродуктивних технологій. 

Крім того, хотілося б звернути увагу на той факт, що автор вивчила
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вплив різних форм жіночого безпліддя на ступінь вираженості 

порушень репродуктивній функції.

Практична значущість представленої кандидатської дисертації 
підтверджується тим фактом, що автор встановила порівняльні 
аспекти структури та чинників розвитку безпліддя в жінок з різною 
внутрішньоматковою патологією.

Представлено частоту і структуру супутньої генітальної та 
екстрагенітальної патології, а також перенесених оперативних 
втручань у жінок з безпліддям на фоні різних варіантів внутрішньо- 
маткової патології.

Оптимізовано тактику медикаментозної підготовки ендометрія 
при різних варіантах патології на основі диференційованого підходу 
до використання гормональної корекції на етапі підготовки до 
допоміжних репродуктивних технологій.

Дисертація побудована за класичним принципом, складається із 
анотації, вступу, розділу, присвяченого сучасному стану проблеми 
патології ендометрія в жінок із нереалізованою репродуктивно 
функцією, розділу, присвяченого методам дослідження і лікувально- 
профілактичних заходів, двох розділів власних досліджень, обгово
рення результатів, висновків, практичних рекомендацій і покажчика 
літератури.

При детальному аналізу першого розділу необхідно відмітити, 
що автор використав сучасні дані вітчизняної та зарубіжної літера
тури з проблеми безпліддя при патології ендометрія в жінок у репро
дуктивному періоді, а також можливості використання у цих 
пацієнток сучасних ендоскопічних і репродуктивних технологій. Цей 
розділ складається з декількох підрозділів, які доповнюють один 
одного, причому кожний містить резюмуюче закінчення і перехід на 
наступну частину матеріалу. Методологічно розділ побудований
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правильно, добре сприймається, стиль викладення матеріалу 
сучасний.

Особливо хотілось зупинитись на використаних автором ехо- 
графічних, ендокринологічних, біохімічних, морфологічних, імуно- 
гістохімічних методів дослідження. З широкого спектру показників 
автором обґрунтовано необхідність вивчення особливостей патоло
гічних процесів ендометрія в жінок репродуктивного періоду. Крім 

того, слід вказати на широке використання сучасної комп'ютерної 
техніки для розробки методів контролю та ефективністю лікувально- 
профілактичних заходів, а також для обробки отриманих результатів. 
Таблиці, рисунки і графіки, які використав автор, є сучасними і 
високоінформативними.

При викладенні результатів власних досліджень автор чітко 
дотримується етапності викладення матеріалу. Клінічний аналіз 
гінекологічної захворюваності у репродуктивному періоді дозволив 
автору обґрунтувати необхідність самостійного дослідження цієї 
проблеми в аспекті підвищення ефективності та ендоскопічного 
лікування саме патологічних процесів ендометрія. Представлені 
результати наочно показують існуючі резерви в зниженні частоти 
безпліддя порушень в жінок репродуктивного періоду. Дані цього 
розділу дуже важливі як з наукової, так і з практичної точки зору.

Незважаючи на значну кількість наукових публікацій, присвя
чених проблемі безпліддя при різній патології ендометрія, методики 
контролю за ефективністю запропонованих лікувально-профілак

тичних заходів, а також лікування цих пацієнток, для практичної 

охорони здоров'я не систематизовані та носять фрагментарний 

характер. Автор обрала правильний методологічний підхід і запропо
нувала методи контролю на підставі використання отриманих 
результатів клініко-функціональних, лабораторних та морфологічних
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досліджень. Використання сучасної комп'ютерної техніки дозволило 

виділити основні функціональні та лабораторні показники. Методики 
є простими у використанні і можуть знайти широке використання в 
клініках репродуктології.

При розробці тактики ведення хворих з патологічними про
цесами ендометрія у репродуктивному віці автор, спираючись на дані 

сучасної літератури, а також на результати попередніх досліджень, 
запропонувала широке використання сучасних ендоскопічних та 
репродуктивних технологій для підвищення ефективності діаг

ностики та лікування цих жінок. Такий підхід є на сучасному етапі 

найбільш раціональним і дозволяє знизити частоту жіночого 

безпліддя.
Всі наукові положення і висновки цілком обґрунтовані, випли

вають зі змісту роботи, мають теоретичне і практичне значення, а 
розроблені діагностичні та оперативні методики дозволяють підви
щити ефективність лікування патологічних процесів ендометрія у 

репродуктивному періоді.
Матеріали дисертації цілком відображені в 7 наукових робіт, з 

яких 5 -  статті в наукових фахових виданнях, рекомендованих МОН 

України, 2 -  в матеріалах конференцій.
Результати дисертаційного дослідження можуть бути широко 

використані в педагогічному процесі як на етапі післядипломної 

підготовки, так і безперервного професійного розвитку.
Говорячи про недоліки поданої наукової праці необхідно 

відзначити:
- незначну перевантаженість 4 розділу таблицями;
- при оцінці власних результатів можливо було проведення 

імунологічних досліджень.
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У якості дискусії вважаю за необхідне задати декілька питань:
- Яка частота патологічних змін шийки матки в жінок із 

патологією ендометрія у репродуктивному періоді?
- Чи проводили Ви кореляцію між термінами розвитку 

патологічних процесів ендометрія та ефективністю 
діагностики?

Висновок

Кандидатська дисертація Толстанової Галини Олександрівні 
«Патологія ендометрія у жінок з нереалізованою репродуктивною 
функцією: діагностика та тактика лікування безпліддя», виконана в 
Національній медичній академії післядипломної освіти імені 
П. Л. Шупика під керівництвом чл.-кор. НАМИ України, доктора 
медичних наук, професора Вдовиченка Ю.П., є закінченою науково- 
дослідною роботою, яка містить нове вирішення важливого науко
вого завдання сучасної гінекології щодо підвищення ефективності 
діагностики та лікування безпліддя у жінок з патологічними змінами 
ендометрія на основі удосконалення та впровадження алгоритму 
діагностичних та лікувально-профілактичних заходів.

Автору вдалось розробити та впровадити практичні рекомен
дації щодо підвищення ефективності діагностики та лікування 
патологічних процесів ендометрія в жінок репродуктивного періоду.

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отри
маних результатів, їх практичним та теоретичним значенням, 
ступенем обґрунтованості 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 11 Порядку
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присудження наукових ступенів, затвердженого Постановами 
Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 р. та № 656 від 
19.08.2015 р., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та 
гінекологія.
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