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Актуальшстъ обрапот теми

За остаппi дссятиртччя поширсшсть морбщпого ожирiшrя в усьому свiтi

зросла майжс вдвгч! i розглядасгься як одна з пайссрйозпппих проблем

охоропи здорон'я XXI столгггя. Цей розлад визначасться як складне хронiчне

захворювання, при якому патолопчний або надлишковий жир в органiзмi

попршуе здоров'я, гпдвищус ризик довгочасних медичних ускладнень i

зменшуе тривалiсть життя. Проблема дапого захворюваппя стана щс

актуалышпою в псрюд панлемц коропаыруспот iпфсю~й (COVII)-19), оскiньки

одним iз найбiнып загрозJшвих чиппикiв тяжкого нсрсбi1·у та смсртностi вi)(

COVII)-19 с самс ожирiппя.

l>JIИзько 30% жiпок репродуктивного вiку страж)щють па ожирiпшr i щс

6J1изько 25% мають IIaJ(мipпy масу тiла. Па особJiиву уваI'У зacJJyt'oвyc
. . .110рушспшr мспструальпо1'0 I{иклу па тт ожиршпя, 1r1J(вищс1rа частота

апомальпих маткових кровотсч, 1·iнсрнролiфсратив11их та J(ис1·ормо11ш1ы1их

захворювапь. Частота бсзшriю(я у жiпок з ожирiппям сю·ас )(О 33,6% 1юрiвпя1ю

з 18,6% у жiпок з пормаJ1ыюю масою тiла.

I Ia сьо1·о)(Пiпшiй )(СШ, барiатричпа xipyp1·iя шювпспо займас лi;щруючу

нозш~iю в нротокОJrах нiкуваппя IIа)(ЛИшковоi· вш·и. Враховуючи високу

частоту розвитку морбiююго ожирiшrя та йо1·0 нопrирспiсть ccpCJ( жiпочо1'0



населения, набувас особливо] актуальносп саме досшдження впливу

барiатрично1 хтрургп на станжшочот репродуктивнот функцп. Зниження маси

тiла за допомогою даного методу лiкування сприяе покращенню кардiо

метаболiчних показникiв, нормашзацй менструального циклу, що значно

покращуе репродуктивне здоров'я жiнок.

Зв'язок роботи з науковими програмами, плавами, темами.

Дисерташйну роботу виконано вiдповiдно до плану науково-дослiдних

робiт ДУ «ШАГ iменi академiка О.М. Лук'яновот НАМИ Украши» в ходi

комплексно! теми: «Вивчити стан ендометрiя у жiнок репродуктивного вiку

залежно вiд соматичнот та пнеколопчног патологи» (№ державно! реестрацй

Ol. l7.U004539) та ДНУ «ЦIМТ НАН Украши» в ходi комплексно! теми:

«Обгрунтувати комплекс лiкувально-профiлактичних заходiв для збереження

i вiдновлення репродуктивного здоров'я у жiнок з метаболiчним синдромом»

(№ державно] ресстрацй Ol 18U004275).

Аспiрант с сшввиконавцем окремих фрагментiв зазначенихробiт.

Результати оцiнки паукового рiвня двсертацйта публiкацiй

Оцiнка структури, змiсту та форми дисертацii. Структура

дисерташйног роботи вщповщае актуальним вимогам. Текст дисертацп

складаетъся з анотацй, вступу, огляду лiтератури, матерiалiв та методiв

дослiдження, 6 роздiлiв з викладенням результатiв власних дослiджень,

аналiзу та узагальнення результатiв роботи, висновкiв, списку використаних

джерел та додаткiв. Використанi джерела включають 156 найменувань,

бiльшiсть з яких не перевищують термiну за останнi 5 рокiв та пiдкреслюють

актуальнiсть обранот дисертантом тематики дослiдження. Дисергашйна

робота прошюстрована 29 рисунками та 38 таблицями. Назва роботи

вщповщае П змiсту.



Роздiл 1 складаетъся з 6 гцдроздцпв, якт е чггко структурованими,

пов 'язаними мiж собою i розкривають сучаснi данi стосовно проблеми

ожирiння та метаболiчноrо синдрому на жiночу репродуктивну функцiю.

В оглядi лггератури автором представлено данi провiдних медичних

центрiв щодо погляду на стан проблеми i тактики лiкування пашенток з

метаболiчним синдромом та морбiдним ожирiнням, якi мають репродуктивнi

плани. До того ж, автором ретельно висвiтленi та узагальненi данi стосовно

застосування баргатричнш хтрургц в аспектi нормашзацй кардiометаболiчних

показникiв, гормональних показникiв, що значно покращуе репродуктивне

здоров'я жiнок. Дисертантом окресленi проблемнi, суперечливi, не чiтко

висвiтленi та вiдсутнi в лiтературних джерелах данi i лопчно обгрунтовано

доцiльнiсть та актуальнiсть проведения дисертацiйного дослiдження.

Роздiл 2присвячений матерiалам та методам дослiдження. Роздiл написаний

iз дотриманням всiх норм. Дисертантом докладно описанi i проiлюстрованi

програма та дизайн дисертацiйноrо дослiдження з описом груп та Ix

характеристикою. На I етапi дослiдження було проведено клiнiчний аналiз

190 пашенток вiком вiд 23 до 45 рокiв. Основну групу становило 130 жiнок з

морбшним ожирiнням. В якостi конгрольног групи, яку склали практично

здоровi жiнки, було залучено 60 учасниць. Вiдповiдно до комплаентносп

зазначени:х рекомендацiй та бажанням жiнки щодо проведения xipypriчнoro

лiкування дисертантом в подальшому обстежених жiнок було роздiлено на

двi групи: 60 жiнок, яким було проведено барiатричну хiрургiю (1 група), 70

жiнок, якi вiдмовилися вiд проведения хiрургiчного лiкування (2 група), 1О

пашенток, якi знаходилися в 2 групi лiкування у зв'язку з недотриманням

розроблених рекомендацi'i були виключенi з подальшо1 участi у дослiдженi.

Пацiентки основних груп спостереження методом вибiркових чисел були

розподiленi дисертантом на двi пiдгрупи А та Б. Пацiентки пiдгрупи А

отримували удосконалений лiкувальний комплекс, пацiентки пiдгрупи Б -

лiкувальний комIШекс. Автор чiтко окреслив первиннi та вториннi кiнцевi

змiннi ефективностi лiкування.



Аспiрантом описант вст методи дтагпостики та мтсце 1х проведения,

використовувались сучасш методи, яю дозволили досягнути мети
. . . .

дослщження та виконувались у вщповщносп до принцишв незалежног
клiнiчно1 практики. Зазначено, що дослiджения було схвалено бiоетичною

комтсцю. Детально окресленi статистичнi методи дослiдження, якi були

правильно обранi для вирiшення поставлених задач.

Роздiл 3 "Клiнiчна характеристика жшок дослiджуваних

груп"присвячений результатам першого етапу дослiдження дисертанта. В

ходi проведения клiнiко-параклiнiчно1 ошнки було проаналiзовано структуру

всiх груп дослiдження iз урахуванням соцiальних та медико-бiологiчних

параметртв.

Дисертантом визначено, що пашентки основнот групи досшдження

частiше вказували на наявнiсть психотравмуючих факторiв протягом всього

життя, починаючи з перюду пубертату, та пов 'язували ожирiння з

психологiчним стресом (68,46% - основног групи проти 18,33% пашснток

rрупи контролю), 98 (75,38%) пашенток з морбiдним ожирiнням вказували на

наявнiсть хронiчного стресу саме в перiод становления менсгруальнот

функцй. Слiд вiдмiтити, що наявнiсть хронiчного стресу в перiод пубертату

часто призводить до виникнення у пашенгок з морбiдним ожирiнням СПКЯ

та ендокринного безплiддя.

Результати проведеного дослщження свщчать про те, що наявнтсть у

пашенток ожирiння зменшус вiдчуття задоволеностi собою, самореашзацц та,

вiдповiдно, спотворюс психоемошйний статус.

Аналiз способу життя пашснток дослiджуваних груп показав, що кожна

друга жiнка з морбiдним ожирiнням мала низький рiвень фтзичнот активностi
. . .

в поеднаннз з переважанням в харчуваннт простих вуглевошв, а порушення

харчово! поведiнки було вiдмiчено майже у кожно! пашентки основног групи.

Бiльшiсть пашенгок основнот групи, а саме 51,53%, скаржились на нестачу

сну внаслiдок його порушень, в тому числi через апное, що перевищувало

частоту таких пашенток з нормальною масою тiла- 16,66%.



При вивченнг riнеколоriчного анамнезу дисертантом встановлено високу

частоту гiперпролiферативних процесiв матки у жiнок з морбiдним

ожиргнням (33,84% проти з 10,0% у здорових жiнок)з найбiльшою питомою
. .

вагою у шзньому репродуктивному впп, що може трактуватись як наслщок

хронiчноi" вiдносноi" пперестрогенй на тлi ожирiння. Хронiчнi запальнi
. . . . .

процеси органш малого тазу втропдно часпше виникали у пашенток

основнот групи спостереження- 63 (48,46%) порiвняно з жiнками контрольно!

групи- 6 (10,0 %).

Виявлено статистично значимо бiльша частота аугозмунних захворювань,

дисфункпй щитоподiбно1 залози, захворювань травног системи, а також

варикозного розширення вен нижнiх кiнцiвок у жiнок з морбiдним

ожирiнням порiвняно з жiнками контрольно! групи.

Роздiл викладений детально, добре шюстрований.Висновки, зробленi в

кiнцi роздiлу витiкають iз його змiсту, вiдповiдають результатам проведених

дослщжень.

Роздiл 4 "Стан репродуктивного здоров'я у жшок дослiджуваних

труп"дисертантом проведенийаналiз тривалостi менсгруацп показав, що у

пашенток з морбiдним ожирiнням вона мала затяжний характер (8,5±1,05

днiв), що вiрогiдно перевищувало показники у пашенток контрольно! групи

(3,8 +0,01 день).Згiдно отриманих анамнестичних даних у 99 (73,33%) жiнок

основног групи дослтдження та у 8 (13,33%) жiнок групи контролю

менструальний цикл носив нерегулярний характер, на тлт якого

спостертгалась найчастiше олiгоменорея - 76 (58,48%) жтнок з морбiдним

ожиршням.

Пiд час проведеного дослщження асшрантом було виявлено, що у

пашснток з морбщним ожиргнням пперменорея (32 (24,62%) i олiгоменорея

(98 (75,38%) на тлi хронтчно) гшерестрогенй е одним iз клiнiчних проявiв, що

гцдтверджуе патогенетичну роль ожирiння не пльки в генезi безплiддя i

невиношування, але i в розвитку менорапй, що значно попршуе якiсть

життя.



Висока частота оварiально-менструально'i дисфункцй у жтнок з

морбiдним ожирiннямможе бути свiдченням тснування тiсного взаемозв'язку

мiж наявнiстю ожирiння та розвитком дисгормональних змiн у жiночiй

репродуктивнiй системi.
Роздiл 5 "Особливостi анатомо-функцiоналышго стану органiв

малого таза, молочно'i залози у жiнок дослiджуванпх груп"

Проведений дисертантом анашз показниюв ультразвукового

досящженпяоргантв малого таза виявив високу частоту

гiперпролiферативних процеств ендомегрзя саме у жтнок з морбiдним

ожиртнням, що може бути як наслiдок хронтчно] гшерестротенц на тлi

ожиргння. Виявлено вiрогiдно бiльшу частку пашенток з лейомомiою матки

саме серед жiнок з морбiдним ожирiниям. Звертас увагу високий вiдсоток

посднання виявленот патологи матки з патолопсю молочнот 23 (74,19%) i

щитоподiбно'i 19 (61,29%) залоз, та з гшерплазпю ендометрiя 13 (41,93%)

саме у жiнок з морбiдним ожиршням. За результатами проведеного

досiдження гiперплазiя ендометрiя вiроriдно частiше зустрiчалася у

пашенгок з морбiдним ожирiнням порiвняно з жiнками контрольвопрупи.

Слiд вiдмiтити, що наявнiсть морбiдного ожирiння збтльшуе розвиток

гшерпласгичних процесiв ендомерiяз високим ризиком малiгнiзацi'i.

У жiнок з морбiдним ожирiнням пiд час проведения ультразвукового

досшдження молочно! залозипереважали:дифузна фiброзно-кiстозна

мастопатiя-37 (28,46%) та дифузний фiброаденоматоз - 24 (18,46%).

У 9 (6,92%) виявленi вузловi форми, у 25 (25,77%) пашенток основно'i групи

було виявлено показания для проведения бюпсп.

Результати, якi дисертант отримав в даному роздiлi пiдтверджують,що у

жшок основно! групи суттево переважали рззнт кшн1чm форми
. . . .

дисгормональних захворювань молочних залоз саме тих кшн1чних вар~анпв,

що спричиненi гормональним дисбалансом.



Роздiл 6 "Особливостi гормональноi регуляцii репродуктивноi

системи та аутокринно-паракринноi функцй жировоi тканини у жшок

дослiджуваних груп"

Пiд час проведеного дослщження у пашенток основнот групи вщсоток

вiсцерального жиру був значно вищим порiвняно з середнiм показником

уконтрольнiй групi.

Аналiз показникiв гормонального гомеостазу показав нижчi показники АМГ,

що с показником оварiального резерву (2,9+0,8 нг/мл у жiнок основнот групи
проти 5,63±1,7 нг/мл жiнок контрольнот групи), вищi показники ФСГ на

вiдмiну вiд пашенток групи контролю (8,4±3,5 проти 6,8+1,8 ОД/л),

пiдвищення рiвнiв ЛГ у пашенток основно] групи (13,61±3,4 mIU/ml проти

5,71±2,4 mIU/m] пашенток конгрольнот групи). Виявлено також пiдвищенi

середнi концентрацй пролактину (23,89±4,1 проти 10,27±4,6 нг/мл)та

естрадiолу (3,35±0,42 pg/ml, проти 0,26±0, 12 pg/ml)y жiнок основног групи на

тлi зниженого вмiсту прогестерону (3,3±1,2 проти 17,25±3,6 нг/мл).

Також дисертантом встановлено негативний кореляцiйний взаемозв'язок мiж

рiвнями АМГ та IМТ в основнiй групi дослiдження.

В ходi проведеного дослiдження всiм пашенткам проводилось

дослiдження гормонiв наднирникiв та андрогенiв. Середнi рiвнi показникiв

ДГЕА-с i базального рiвня кортизолу були вищими у жiнок основнот групи,

що свiдчить про активашю стрес-реашзуючот системи у них.Рiвень

андростендiону i вiльного тестостерону був вищим за норму у жiнок основнот
групи та статистично значимо вiдрiзнявся вiд групи контролю.

У жiнок з метаболiчним синдромом на тлi ожирiння, наряду з

пперлепгинемгею, мав мгсце дефiцит адипонектину (7,4±3,8 проти

13,4±2,lмкг/мл), що розглядаеться як фактор ризику кардiометаболiчних

ускладнень в подальшому.

Аналiз середнього рiвня вiтамiну Д показав нижчi за норму показники в ycix

групах обстежених жiнок, в тому числi i у жiнок групи контролю. У



пашенток основнот групи часпше було дiагностовано недостатнiсть вiтамiну

Д порiвняно з групою контроля (34 (50,00%) проти 13 (35,13%)).

Визначення особливостей лiпiдного спектру у пашснток дослiджених

груп показало вiрогiдно нижчi середнi рiвнiШIВЩ у пашенток основног

групи (0,97±0,03 mmo1/l) порiвняно з показником в контрольнiй групi

(1,44±0,05 mmol/1), що с одним з дiагностичних критерйв метаболiчного

синдрому згiдно з рекомендацiями ВООЗ. Також визначено вищi рiвнi ХС,

ШП-ПЦ, триглiцеридiв нiж у жiнок контрольно] групи, що свшчить про

розвиток дислццдемй на тлi морбiдного ожирiння.

Роздiл 7"Стан центральноiта вегетативноi нервовоi систем у жiнок
обстежених груп"

Для визначення рощ психолопчних особливостей та мотивованосп

щодо обраного лiкування дисертантом було розподiлено дослiджуваних

жiнок основнот групи на двi групи залежно вiд обраного методу шкування. I
групу склало 60 пашенток з морбiдним ожирiнням, яким було заплановано

барiатричне втручання, II групу становило 70 жiнок з морбiдним ожирiнням,

якi не планували проведения барiатричного втручання та 60 здорових жiнок

склали контрольну групу. Психологiчнi характеристики пашснгок

дослiджуваних груп були встановлеш за допомогою клiнiко-катамнестичного

методу, який дозволив виявити значну частоту стресiв в особистих i сiмейних

вщносинах у жгнок основних груп.

Враховуючи особли:ву вираженiсть проявтв особиспснот дезадаптацй,

дисертант провш досшдження ступеня особиспснот та реактивно!

тривожносп за шкалою Спiлбергера, за результатами яког ртвень як

особиспсног так i ситуативно! тривожностi у жiнок основних груп

спостереження був достовiрно вищим нiж у жiнок групи контролю: 34,5+2,2

балiв i 38,6+1,9 балiв проти 28,46±0,4 балiв групи контролю та вiдповiдно

34,83+1,5 i 36,32+1,5 балiв проти 26,48+2,2 балiв.

Про наявнiсть хронiчного стресу у пацiснток з морбiдним ожирiнням також

вказували данi згiдно шкали PSM-25 Лемура-Тесье-Фiллiона. Так, сумарний



бал в груш жшок з морбiдним ожиршням, якi планували бiрiатричне

лiкування був достовiрно вищим (152,1±2,3 бали та 158,3+2,5 балiв)

порiвняно з групою контролю (91,8±2,1 бали).

Для бiльш детального вивчення впливу психологiчних факторiв на розвиток

морбiдного ожирiння дисертантом дослiджено харчову поведiнкужiнок, як

психологiчного фактора якостi життя. Bci пашентки пiд час проведеного

дослiдження були опитанi щодо спроб схуднення та i:x ефект:и:вностi. При
. . . . . .опитуванш ошнювали зашкавлешстъ та мотивашю пашентки, характер

. .харчування ошнювали за рахунок ведения щоденника з подальшою ошнкою

отриманих даних. Аналiз даних щоденника показав, що саме пашентки I

групи (якi планували барiатричне лiкування), та жiнки групи контролю

заповнювали його бiльш детапьнппе, на вiдмiну вiд пашенток II групи, що

може бути пояснено меншою мотивацию на схуднення у них.

Дисертантом проведене дослiдження якостi життя згiдно шкали SF-36
. .показало знижеш показники практично за всгма шкалами опитувальника у

пашснток з морбiдним ожирiнням.

Про певне обмеження щодо виконання фiзичного навантаження,

повсякденнот рольовог дiяльностi та сошальнот Ух активностi у жiнок з

морбiдним ожирiнням свщчатъ реультати показникiв фiзичного та рольового

функшонування в обох тпдгрупах основнот групи, якi були нижчими нiж у
здорових жгнок.

В:и:вчення стану вегетативног нервовот системи показало втропдне
домiнування симпатичного вiддiлу ВНС, про що свщчить зменшення

контролю парасимпатичних впливтв.

Роздiл 8"Стан репродуктивного здоров'я жшок дослiджуваних груп

пiсля застосування рiзних лiкувальних комплексш"

Дисертантом у даному роздiлi методом вибiркових чисел пашснтки

основних груп спостереження були розподiленi на двi пiдгрупи- А та Б.

Пашентки пiдгрупи А отримували удосконалений лiкувальний комплекс,

який включав: вiтамiн Д у дозi 4 тис. МО, враховуючи низький рiвень



вiтамiну Д у дослiджуваних пашснток та визначену роль дефщиту даного

вггамтнуу формуваннi ожиршня, дисфункцп жировот тканини та

iнсулiнорезистентностi. Враховуючи високу частоту iнсулiнорезистентностi

у пашснгок з морбшним ожирiнням, а також зважаючи на його роль в

гiперпролiферативних процесах ендометрiя дисертантом було включено

препарат, який здатний покращувати чутливiсть клiтин до iнсулiну, що

мiстить у своему складi Мiо-iнозитол - 500 мг, D-хiро-iнозитол - 1.2,5 мг та

Метилтетрагiдрофолат 250 мкг. Беручи до уваги наявшсть

пперпролактинсмп у пашенток з морбiдним ожирiнням до лiкувального

комплексу було вюпочено рослинний негормональний фiтопрепаратна

основтекстракту плодiв прутняка звичайного. Пашснтки пiдгрупи Б

отримували лiкувальний комплекс, який вкшочав в себе вищезгадаш

препарати, окрiм негормоналъного фiтопрепаратуна основi екстракту плодiв

прутняка звичайного. Усiм пашенгкам пiсля барiатрично1 xipypгi1 була

встановлена левоноргестрелвмiсна внутрццньоматкова система у дозi 20 мкг

на добу.

Як показало проведене дослiдження, динамiка втрати надмiрно1 ваги

була типовою для всiх пашснток пiсля барiатрично1 хтрургп з рiзким

зниженнямваги у першi 3-4 мiсяцi.

Стабiлiзацiя рiвнiв статевих гормошв вiдбулась у пашенток 1 та 2 груп, але

слiд вiдмiтити, що у пашенток, якi приймали удосконалений лiкувальний

комплекс нормалiзацiя вiдбувалась швидше.

Автором вiдмiчено скорочення тривалосп мiжменструальних iнтервалiв

до нормально! довжини у пашснток 1 групи, незалежно вiд лiкувального

комплексу. Середня тривалiсть мiжменструального перiоду, яка набула

нормальних характеристик вже на 3-му мтсяш шсля операцп та

супроводжувалася пiдтвердженою овуляшсю у 28 (67,67%) пашенпв lA

пiдгрупи, на вiдмiну вiд жiнок пiдгрупи lБ, де пiдтверджена овуляцiя була

лите у 14 (23,33%) жiнок. Зменшення мiжменструальних перiодiв та

вiдновлення овуляцii вiдбувалось i у пацiснток 2А пiдгрупи, якi приймали



удосконалений шкувальний комплексна вiдмiну вiд пашенток 2Б пiдгрупи(16
(26,67%) проти 9 (15,0%)).

Дисертантом виявлена позитивна динамцса щодо наявносп домтнантного

фолiкула у пашенток дослiджуваних груп згiдно даних УЗД.
Автором також вiдмiчено, що поряд i з нормашзашею менструального

циклу та наявнiстю домiнантного фолiкулу у пашенток 1 та 2 груп, що

отримували розробленi лiкувальнi комплекси вiдмiчалася також стабiлiзацiя i

рiвнiв статевих гормонiв протягом 12 мiсяцiв, але слiд зазначити що у

пашенток, якi отримували удосконалений лiкувальний комплекс цi змтни
вiдбувалися швидше.

Слiд зазначити, що шсля барзатричног хiрургй 70,27% жтнок з

репродуктивними планами та невдалими спробами зачати дитину в

минулому - завагiтнiли, що значно перевищувало питому вагу таких жiнок

на тлi лише консервативного шкування.

Роздiл аналiзу та узагальнення результатiв роботи об'еднуе та
сисгематизус отриманi результати дисерташйнот роботи, де обгрунтовано Ух

наукову та практичну новизну.

Сформульованi дисертантом висновки та практичн] рекомендацй е

обгрунтованими та лопчно випливають 1з отриманих результапв

дослщження.

Повнота викладу наукових положень, висновкiв та рекомендацiй в

наукових публiкацiях, зарахованих за темою дисертацii. Результати

дисертацiйного досшдження повнтстю висвiтленi в опублiкованих

дисертантом наукових роботах. За темою дисертацц опублiковано 9 наукових

праць, у тому числi 5 статей у наукових фахових виданнях Украши; 3 статп у

наукових перiодичних виданнях, прошдексованих у базах даних Scopus, 4

тези доповiдей у матерiалах конференшй: "Метаболiчний синдром в аспектi

мiждисциплiнарному аспектi: конкуренцiя чи взасмотя", Науково-практична

конференшя з мiжнародною участю, Киш, Украша, 4-5 жовтня 2019 р.-



постер; "З. Srpski kongres о menopauzii involutivnom hipoandrogenizmu",

Белград, Сербiя, 18-19 жовтня 2019 р.- постер; "Gynecological Endocrinology -

19th Worldcongress", Флореншя, Iталiя, 2-5 грудня 2020 р.- онлайп;

"Gynecological Endocrinology - 20th World Congress", Флореншя, Iталiя, 11-14

травня 2022 р.-усна доповiдь.

Наукова новизна результатiв проведених дослiджень та Ух наукова
обгрунтоваи iсть

Наукова новизна отриманих аспiрантом результатiв роботи с суттевою.
З'ясовано, що морбiдне ожирiння, який с одним з компонентiв метаболiчного

синдрому с одним з основних та незалежних факторiв, що впливае на частоту
виникнення як соматичног, так i акушерсько-пнеколопчног патологiй, та
шдвищуе ризик 'ix ускладнень.

Встановлено, що застосування барiатричних втручань (зокрема рукавнот
резекцц шлунку) сприяс покращенню показникiв репродуктивного здоров'я

жiнок, в тому числi нормашзацц менструального циклу, овуляцп, фертильнот

функцц та зменшенню ризикiв виникнення гiперпролiферативних процесiв.

Впроваджено у клiнiчну практику комплексний пiдхiд лткування, що був

застосований у пашенток з морбiдним ожирiнням, спрямований на

полшшення соматичного здоров'я, зокрема: нормалiзацiю маси тiла,

усунення шсулгнорезистентносп, корекшю ртвня кардю-метабошчних

показникiв та вiтамiну Д, а також для регуляцп метаболiчних процесiв.

Дисертацiйна робота Гламазди M.I. грунтуетъся на достатнiй кiлькостi

клцпчних спостережень: у дослiдження було залучено загалом 190

пашснток, 130 з яких з морбiдним ожирiнням та 60 здорових жiнок, що е

цiлком достатнiм для дослiдження подiбного плану.

Сформульованi дисертантом науковi положения, висновки та практичнi

рекомендацп € обгрунгованими. Дисерташйне дослiдження було схвалено

Комгсню з бюетики а деонтологц ДУ «IПАГ iм. академiка О.М. Лук'яново1

НАМН Укра1ни» (протокол засiдання вiд 27 жовтня 2022 року, № 6).



Оцiнка рiвня виконавня поставленого паукового завдання та рiвня

оволодiння здобувачем методологiсю науковоi дiяльностi

Для виконання сформованих завдань дисертацiйного досшдження

аспiрантом були застосованi сучаснi методи дiагностики та лiкування.

Дисертантом буJШ використанi адекватнi до поставлено! мети та

сформованих задач методи статистичного аналiзу. Отриманi цифровi данi

обробляли з використанням лiцензiйних статистичних програм Excel

Мicrosoft Office 2007 i Stata 12 iз застосуванням методiв варгашйног

статистики. Bci представленi результати дослiдження були достовiрними.

Отриманi науковi данi та сформован! положения в дисертацiйнi роботi не

викликають сумюву.

За результатами дисертацiйного дослщження було сформовано 10

висновкiв, якi в повнiй мтрт розкривають завдання дослiдження, логiчно

випливають зi змiсту роботи. Уci науковi положения, висновки та практичнi
рекомендацп, що базуються на результатах проведеного асшрантом

дослiдження, € обrрунтованими та достовiрними.

Практичве значения отриманих результатiв.

Розробленi за результатами дослiдження практичнi рекомендацп для

пашснток з морбiдним ожиршням шсля барiатричноi: xipypгii:i з

застосуванням удосконаленого лiкувального комплексу, що застосовувалися

у клiнiчнiй роботi вiддiлення ендокринног пнекологп ДУ «ШАГ iм.

академзка О.М. Лук'яновот НАМН Украши» сприяли покращенню

показникiв репродуктивного здоров'я, а саме: нормашзацп менструального

циклу.овуляцц, фертильног функцц та зменшенню ризиюв виникнення

гiперпролiферативних процесiв.

Впровадження результатiв дисертацп в практику охорони здоров'я

дозволить пщвищити ефективнiсть лiкування пашенток з морбiдним

ожир1нням.



Данi про вiдсутнiсть текстових запозичень та порушень

академiчноi доброчесностi.

При детальному розглядi дисертацiйно1 роботи порушень академтчнот

доброчесностi (академiчного плапату, фабрикацп, фальсифцсацп) не було

виявлено(довiдка№ 7 вiд 28.11.22).

Зауваження до дисертацii:

1. По тексту дисерташйног роботи зустрiчаються невдаш фразеологiчнi

обороти та стилiстичнi помилки.

2. У роботi використано багато абревiатур, що ускладнюе сприйняття

тексту.

3. Щодо джерел посилання, то рекомендовано застосовувати не тшьки

англомовнi джерела, а i посилання на опублiкованi данi дослiджень колег iз

нашог Держави.
Зазначенi зауваження не носять принципового характеру та не впливають на

загальне позитивне враження вiд роботи.

Питания до автора дисертацii у межах науково'i дискусii:

1. Яку роль дефiцит вiтамiну Д вщпрае у розвитку морбiдного ожирiння?

2. Чим на вашу думку обумовлено зниження рiвня АМГ у пашснток з

морбiдним ожиршням? Згiдно результапв вашого досшдження чи

спостерiгалась динамiка змiн АМГ пiсля бартатрично) хтрургп?

3. Який метод барiатрично:i xipypгi:i ви вважаете найбшьш щадним та

рекомендованим з позицц подальшого виконання репродуктивних планiв у

жтнок з морбiдним ожирiнням?



Висновок

) [иссрташйпа робота асшрапта Гламазди Марипи fгоргвпи «Стан

рснро;(уктишюr-о здорон'я жiнок шсля баргатричпог хгрургп», цолапа па

злобуггя сгупеня доктора фiлософi'i, с завсршспою пауковою прапсто, що

викопапа диссртаптом особисто, мае зпачпу паукову новизну, тсорстичпс та

црактичпс зпачсшrя.

Лспiрапту вдалось досягпути мети лосшджсгшя, викопати вс: задач:

досщджсппя та зробити вгдлоыдп! висповки. Загальпа огппка диссртапн -

цозитивпа.

У свогй роботi асшраптом Гламазлою Мариною Ггсргвпото

заиропоповапо повий нi;(xi;( до вирiшсппя актуальпог проблсми морбщпого

ожиршпя з проведсппям анашзу впливу баргатричпог хгрургц па

рспродуктивпе здоров'я жiнок з розроблсппям шкувальпо-ирофшактичпих
. .

заходтв, снрямовапих па досягпеппя оптимальпих рсзулътатпз в аспскп

покрагпсппя рспролуктивпого здоров'я.

Осповпi пауковi рсзуньтати дисерташйпого досщлжсппя висвiтлспi в

достагшй кшъкосп паукових пубшкашй, якi повшстю розкриватогь змiст

диссртагш.

Диссрташйна робота l "ламазли Марипи [горгнпи «Стан рспролуктивпого

эдорон'я жiпок шсля барiатричпо'i хгрургп», за актуалыпстю обрапог теми,

мстодичпим ршпсм викопанпя, пауковою rювизпою, тсорстичпим та
. .практичпим зпачеппям отримапих результапв для мс;(иrщпи 1ювшстю

вiюювi;щс вимогам п. 6 «Поря,п:ку присуджсппя ступспя доктора фiлософii" та

скасувапшr рiптсшrя рюовоi· спсцiанiзовапоi' вчспо·i раJ(И 3aJ<JШJ(Y вищо·1·

освiти», затвсрлжспого 1Iостановою Кабiпсту Мiпiстрiв Укра·1пи вi;( 12 ciqrrя

2022 р. № 44, актуаш,тшм вимо1'ам J(O оформлсшш J(Иссрта[(iй, затвср;(жспим

наказом № 40 Мiнiстсрства освiти i пауки Украi·пи вi;( 12 сiчпя 2017 р.



Аспiрант Гламазда Марина Iгорiвна мае необхiдний рiвень науковот

квалiфiкацii: i заслуговус присудження ступеня доктора фшософп з галузт

знань 22 «Охорона здоров'я» за спецiальнiстю 222 «Медицина»,

Офйийний опонент:

доктор медичних наук, професор,

завiдувачка кафедрою акушерства та

пнекологй №2 ВНМУ iменi M.I. Пирогова Булавенко О.В.
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