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33/1/22, па злобуття паукового стунспя доктора фiлософii" в галузi зпапь 22

«Охоропа здоров'я» за снецiальнiстю 222 «Медицина»

Актуалыпсть обрапоi" теми цослщжснпя обумовлспа тим, тцо для

рсцродукгивпо: мсдиципи проблема метабошчпого синдрому (МС) та

морбтдпого ожирiппя (МО) мае особливс зпачсппя через його псгативпий винив

нс тшьки па фсртилыпсть, а й на частоту усклалпспь ваггптосп та полоп в.

Сьогодш також довсдспим с трапсгспсрашйпий вцлив МС па злорон'я

потомства, так як кожпий iз його компопсптiв с потужпим сшгспстичпим

фактором вшшву. МО та МС с провглними факторами ризику

гiнсрнролiферативпо'i патологii" репроJ(уктишю·i систсми, м0Jrоч1ю1 та

щито1ю;(iбпо1 залоз у жiпок як мспопаузалы-101·0 так i рс11рОJ(уктишrо1·0 вiку.

Розновсю;ркепiсть, МО як «мовчазпо"i eнi;(cмi"i» у свiтi нро;(овжус зростати

(становить 10-84 %), в тому числi ccpcJ( J\iтсй, нiюriткiв i жiпок активт101·0

рснроJ(уктишю1·0 вiку, особливо за умов cнi;tcмi·i СОVП) 19. Так, тrанрию1а;( в

Yкpa'iтri з ожирiппям живс кожсп чствсртий, а 59% - мають на;(мiрну масу тiJra.

};ю•аторiчпi )(ослiюксппя та розробка мстоJ(iв копссрватиш101·0 та онсратиш101·0

лiкуваппя МО стани основою ;щя впроваюкспшr сучаспих ланаросконiчпих



методик барiатрично1 xipypгi1 (БХ). Завдяки БХ можна досягти найбiльш

значимого та тривалого ефекту втрати ваги нiж при традицiйнiй консервативнiй

терагш, покращення перебiгу МС, цукрового дiабету 2 типу, серцево-судиннот

патологп. Певнi дослщження продемонстрували зниження

iнсулiнорезистентностi та пперандрогенп, естрадiолу та пiдвищенням рiвняШ

та ФСГ у жiнок з/без СПКЯ та МО пiсля барiатрично1 xipypгii", що сприяло

вiдновленню овуляторних циклiв та пiдвищення фертильностi.

Таким чином, гснуе необхiднiсть поглибленого вивчення впливу

перенесеного барiатричного втручання у пашенток iз МО на основнт

патогенетичнт механiзми соматичног та репродуктивнот патологи. Особливо

актуальною стае розробка дiагностичних пiдходiв до "ix корекцп та створення

комплексно; системи лiкування та профiлактики, контрацепцп та визначення

найбiльш оптимальних термiнiв планування вагiтностi. Вирiшення даних питань

1 стало задачею дисертацiйного дослiдження аспiранта Гламазди Марини

Iгорiвни.

Зв'язок теми дисертацй з науковими програмами, планами, темами

Дисерташйна робота е фрагментом науково-дослiдних робiт ДУ «IПАГ

iм.акад. О.М.Лук яновот НАМН Украши» «Вивчити стан ендометрiя у жiнок

репродуктивного вiку залежно вiд соматичног та пнеколопчнот патологи»

(№ держ.реестрац11 Ol .l 7.U004539) та ДНУ «ЦIМТ НАН Украши»

«Обгрунтувати комплекс лiкувально-профiлактичних заходiв для збереження i

вiдновлення репродуктивного здоров я у жiнок з метаболiчним синдромом»

(№ держ.реестрацп Ol 18U004275).

Результати оцiнки паукового рiвня дисертацй та публiкацiй

Ошнка структури, змiсту та форми дисертацi'i. Структура дисерташйног

роботи вiдповiдае актуальним вимогам та викладена на 216 сторiнках тексту.

Дисертацiя складасться iз вступу, огляду лггератури, матерiалiв та методiв

дослiджень, 8 роздiлiв власних дослiд:жень, аналiзу та узагальнення результатiв,



висновкiв, практичних рекомендацiй. Робота iлюстрована 29 рисунками та 38

таблицями. Список лiтератури налгчуе 156 найменувань бiльшiсть з яких не

старше 5 рокiв та пiдкреслюють актуальнiсть обраног аспiрантом тематики

дослiдження. Назва дисерташйног роботи вiдповiдае 'ii змiсту.

Роздiл 1 складаеться з 6 пiдроздiлiв, якi е чiтко структурованими та

пов'язаними мiж собою та розкривають сучаснi данi про етiологiю, патогенез i

дiагностику метаболiчного синдрому, морбiдного ожирiння та методiв йога

лiкування. Окремо проаналiзовано дiагностичнi критерп та сучаснi напрямки

лiкування метаболiчного синдрому, роль статевих та наднирникових гормонiв та

вiтамiну Д у патогенез! МО та МС, роль барiатрично1 xipypгi1 в менеджмент! МС

та й вплив на репродуктивну функцiю жiнки. Проведений огляд засвщчуе

грунтовне ознайомлення дисертантки зi спецiалiзованою лiтературою, Ti вмiння
. . . .. .

систематизувати лггературн: даю, критично 1х розглядати, видшяти суттеве.

Авторка широко оргентусться в обранiй проблемi, використовуе в основному

зарубiжнi лiтературнi повiдомлення останнiх рокiв. Методологiчно роздiл

побудований правильно, стиль викладення матерiалу добре сприймаеться,

кожний пiдроздiл мiстить резюмуючий висновок з переходом на наступну

частину матерталу.

Роздiл 2 присвячений матергалам та методам досшдження. Роздiл

написаний iз дотриманням всiх норм. Дисертантом докладно описанi критерп

дiагностики метаболгчного синдрому в обстежених жiнок (згiдно обсднаних

критерпв робочот групи по ешдемюлогй та профiлактицi Мiжнародно1 федерацп

дiабету, Нашонального iнституту серця легенiв та кровi, Американськог асошацп

серця, Всесвпньог федерацп серця, Мiжнародного товариства атеросклерозу,

Мiжнародного товариства по вивченню ожирiння). Докладно проiлюстрованi

програма та дизайн дисертацiйного дослiдження з аписом груп та 1х

характеристикою. Зазначено, що до складу основноi· групи увiйшли 130 жiнок з

МО. В якостi контрольноi· групи було обстежено 60 здорових жiнок того ж вiку.

Аспiрантом описанi всi методи дiагностики та мiсце 1х проведения, описанi

схеми та дозування препаратiв, що були запропонованi для лiкування пацiенток



обстежених груп. Детально окресленi статистичнi методи дослiдження, якi були

правильно обранi для вирiшення поставлених задач.

Роздiл 3 дисертацп присвячений клiнiчнiй характеристицi обстежених

жiнок. Асгпранткою було виявлено, що жiнкам iз морбiдним ожирiнням

притаманна висока частота порушень менструального циклу (73,33% проти

13,33% жiнок контрольнот групи з нормальною масою тiла), полiкiстозу ясчникгв

(28,46% проти 6,667% жiнок контрольно. групи) та гiперпролiферативно1

патологи а також дисгормональних захворювань молочних залоз (74,61 % проти

28,33% жiнок контрольно; групи). Аналiз анамнестичних даних обстежених
. . . . .жгнок дозволив дисертантш МОЖЛИВlСТЬ ВИДIЛИТИ наступнт чинники ризику

морбгдного ожирiння: спадкову схильнiсть до ожирiння, порушення харчовог

поведiнки та незбалансованiсть рашону харчування, зниження фiзично:i

активносп, порушення сну та добових циркадних ритмгв 1 порушення

становления репродуктивнот функцп.

Роздiл 4 був присвячений детальному аналiзу становления менструального

циклу, репродуктивно'( функцп та реалiзацi1 репродуктивних планiв пашенток.

Аспiранткою виявлений взасмозв'язок мгж тндексом маси тша (IMT)
. .порушенням менструального циклу сыдчитъ про важливгсть контролю ваги не

тiльки у жiнок репродуктивного вiку, особливо у дiвчаток-пiдлiток.

Роздiл 5 описав особливостi анатомо-функцiонального стану органiв малого

тазу, молочно; залози у жтнок дослщжуваних груп. Дослiдження

продемонструвало, що ультразвукова картина мультифолiкулярних яечниктв

майже в 4 рази частiше зустртчалася у жiнок основнот групи, нiж у жiнок групи

контролю (28,46% проти 6,67%). Серед гiперпролiферативних процесiв

репродуктивних органiв саме у жiнок з морбiдним ожирiнням найчастiше

зустрiчались гiперплазiя ендометрiя (33,84% проти 10,0%), лейомiоми матки

(23,84% проти 6,67%), доброякiснi захворювання молочних залоз (36,92% проти

8,33%), що може бути як наслiдок хронтчно; пперестрогенп на тлi ожирiння, а

також ановуляцп. В структур! дисгормональних захворювань молочних залоз



переважали: дифузна фiброзно-кiстозна мастопапя та дифузний

фiброаденоматоз.

Роздiл 6 описав особливостi гормональноз регуляц11 репродуктивно]

системи та аутокринно-паракринног функцц жировот тканини у жiнок с МО.

Було продемонстровано, що у пашенток з морбiдним ожирiнням активацiя

функцц надниркових залоз, проявлялася гiперкортизолемiею у 47,05 % та

пiдвищенням рiвня ДГЕА-С у 35,29 %. При цьому встановлено високу частоту

вшносно] пперестрогенп (66,2 %) та пiдвищення концентрацп пролактину в 1,5

рази порiвняно з показником в контрольнiй групi на тлi пперкоргизолемп. Також

у жiнок з метаболiчним синдромом на тлi ожирiння, незважаючи на
. .пперлептинемцо, мав мгсце дефщит адипонектину. Дослiдження

карбогiдратного обмiну у пашенток з морбiдним ожирiнням показало в 1,2 рази

вищу частоту та бiльшу вираженiсть iнсулiнорезистентностi у даног категорй

пашенток в порiвняннi з жiнками без ожирiння, що пiдтверджено вищими

середнiми показниками iндексу НОМА. Визначено вищi рiвнi холестерину та
... .показниюв лпцдограмми, що свщчило про розвиток дислпцдемп на тш

морбiдного ожирiння. Встановленi кореляцiйнi зв'язки мiж вiтамiном Д та

iндексом маси тiла (r=-0,73), вiтамiном Д та iндексом НОМА (r=-0,59), вiтамiном

Д та вмiстом адипонектину (r=0,47) та вiтамiну Д з концентрашсю

антимюлерового гормону (r=-0,63), що вказують на роль дефiциту вiтамiну Д у

формуваннi . . .
шсулгнорезистентностт, ожиртння, порушення синтезу

адипоцитокiнiв i АМГ у пацiенток з морбiдним ожирiнням.

Роздiл 7 присвячений особливостям центральног та вегетативнот нервовот

системи у обстежених жiнок та продемонстрував, що наявнiсть МО у жiнок

сприяе запускам механiзмiв перенапруги та виснаженню адаптацiйного

потенцiалу, що остаточно реалiзуються пiд дiею стресорних змiн в органiзмi та

прогресуе з вiком та тривалiстю захворювання. Безумовно, у формуваннi

морбiдного ожирiння у жiнок важливу роль вiдiграють стресогеннi фактори та
. .

дисгормональю розлади, вчасна корекщя яких мае проводитись з метою

профiлактики розвитку ожирiння та збiльшення ефективностi йога лiкування.



Стан репродуктивного здоров'я жгнок 1з МО, якi перенесли барiатричнi

втручання пiд дгею застосування рiзних лiкувальних комплексiв описаний у

роздiлi 8. Запропонований лiкувальний комплекс, що включав вплив на

функцiональну гiперпролактинемiю, iнсулiнорезистентнiсть та саплементацiю

вiтамiну Д продемонстрував покращення метаболiчних показникiв, нормалiзацi1

менструального циклу, овуляцц, вiдновленню фертильностi та зменшенню

ризикiв виникнення гiперпролiферативних процесiв.

Роздiл аналiзу та узагальнення результатiв роботи гпдсумовуе основнi

результати дослiдження та анашзуе 'ix у порiвняннi з даними лiтератури.

Сформульованi дисертантом висновки та практичнi рекомендацй е

обгрунтованими та логiчно випливають iз отриманих результатiв дослiдження.

До зауважень, якi виникли при аналiзi дисертацп, можна вiднести наявнiсть

певних стишстичних та друкарських помилок; перевантаженгстъ

фразеологiчними зворотами та цифровим матерiалом, що представлений у

таблицях. Висловленi зауваження не Е: принциповими i не зменшують науковот

цiнностi проведених дослiджень та сутi дисертацц в цiлому.

У процесi рецензування виникли окремi дискусiйнi запитання:

1. Через який промiжок часу пiсля бартатричнот xipypri'i ви рекомендували

планування вагiтностi?

2. Вкажiть середнiй тнтервал через який настала ваптшстъ у ваших

пашенток?

3. За даними вашого досшдження, яким був вгдсоток настання вагiтностi

серед обстежених жiнок? Розродження яким шляхом переважало у вагiтних пiсля

барiатрично'i xipypгi'i?

Повнота викладу наукових положень, висновкiв та рекомендацiй в

наукових публiкацiях, зарахованих за темою дисертацй



За темою дисертацп опублiковано 9 наукових праць ( iз них 5 - у фахових

виданнях, що рекомендован! ВАК Украгни), у тому числi: 5 статей -у журналах;

2 - у збiрнику наукових праць. Слiд вiдмiтити, що 4 статтi опублiкованi у

наукових перiодичних виданнях, проiндексованих у базах даних Scopus та/або

Web of Science Core Collection, а також результати дисертацiйного дослiдження

висвiтленi у 4 тезах доповiдей у матерiалах конференцiй.

Наукова новизна результатiв проведених дослiджень та 1х наукова
обгрунтованiсть

Наукова новизна отриманих аспiрантом результатiв роботи е суттевою.

Вперше в Украцп проведено ретроспективний аналiз впливу баргатричног

хгрургп на репродуктивне здоров'я жгнок з подальшим розробленням

лiкувально-профiлактичних заходiв, спрямованих на досягнення оптимальних

результапв барiатричних втручань в аспекп покращення репродуктивного

здоров'я.

Доведено, що МО е часто психоемоцiйним i вегетативним порушенням, що

з вiком сильнiше впливае на стан фiзичного та психiчного здоров'я жгнки,
.... . .знижуючи 11 сошальну активнгстъ.

Визначено фактори ризику перебiгу та важкостi МО, серед яких важливе

мiсце займають генетична схильнiсть, порушення харчовог поведiнки, психiчне

та iнтелектуальне навантаження, хронiчнi стрессы ситуацп в дорослому та

гпдлггковому перюдг, шкiдливi звички, тип акцентуацц особистостi,

простежувалось переважання факторiв програмування розвитку (захворюванiсть

матерi при виношуваннi вагiтностi, патологiя вагiтностi), порушення сну,

порушення становления репродуктивнот функцп.

Раннiй розвиток МО та сiмейний анамнез щодо репродуктивного здоров'я

часто призводить до порушення становления репродукгивнот функцц у

нащадкiв. 3 урахуванням iндивiдуальних особливостей запропоновано алгоритм

лiкування пашснток, що пройшли БХ та якi вiдмовилися вiд нет.



Дисертацiйна робота грунтуетъся на достатнiй . .
кшькосп I<ЛlНlЧНИХ

спостережень: було проведено аналiз за спецiально розробленою анкетою 190

пашенток репродуктивного вiку, основну групу склали 130 жтнок з МО. В

контрольну групу увiйшло 60 здорових жiнок того ж вiку. Сформульованi
. . ...дисертантом науков: положення, висновки та практичш рекомендацп е

обгрунтованими. Дисертацiйне дослiдження було схвалено Комклею з питань

бгоетичног експертизи та етики наукових дослiджень при ДУ «IПАГ iм.

академiка О.М. Лук 'яновог НАМН Украгни» (протокол засiдання вiд 27 жовтня

2022 року, № 6).

Оцiнка рiвня виконання поставленого паукового завдання та рiвня
оволодiння здобувачем методологiсю науковог дiяльностi

Для виконання сформованих завдань дисерташйного досшдження

асшрантом були застосованi . .
сучасн: методи шагностики. Оцiнювались

показники визначення вмiсту жировот тканини, лiпiдного обмiну, рiвнiв статевих

гормонiв (естрадiол, прогестерон, андрогени), гонадотропних гормонiв (ФСГ,

ЛГ), пролактину, наднирникових андрогенiв (ДГЕА-с) та антимюллерового

гормону (АМГ) методами iмунохемолюмiнiсцентного аналiзу та твердофазного

iмуноферментного аналтзу з1 стандартною шдготовкою. Ультразвукове

дослiдження органiв малого тазу, молочно'( та щитовидног залоз. Дослiдження

психологiчного статусу проводили шляхом визначеннярiвня особиспснот та

реактивнот тривожностi за шкалами, що були запропонованi С.Д. Спiлбергером,

шкала PSM-25 Лемура-Тесье-Фшлюна, оцiнка якостi життя проводилася за

допомогою опитувальника SF36, харчову поведiнку оцiнювали за допомогою

опитувальникiв Голландського DEBQ. Статус насиченостi органiзму вiтамiном

Д оцiнювали за рiвнем 25-гiдроксивiтамiну Д у сироватцi кровi.

Дисертантом були використаш адекватнт до поставленот мети та

сформованих задач методи статистичного аналiзу. Bci представлен! результати

досшдження . .вщповщали високому ргвню . .
достов1рност1. Достовiрнiсть



отриманих наукових даних та сформованих положень в дисертацiйнi роботi не

викликае сумншу.

За результатами дисертацiйного досшдження було сформовано 10

висновкiв, якi в повнiй мipi розкривають завдання дослiдження. Сформульованi

автором висновки та практичнi рекомендацп логiчно випливають зi змiсту

роботи · та е обгрунтованими. Уci науковi положения, висновки та практичнi

рекомендацп, що базуються на результатах проведеного асшрантом

дослiдження, е обгрунтованими та достовiрними.

Практичне значения отриманих результатiв.

На основ: отриманих результапв досшдження дисертантом розроблено

рекомендацп щодо вибору оптимальног тактики ведения пашенток з МО, що
мають репродуктивнi плани. Встановлено необхiднiсть обстеження пашенток з

МО для виявлення у них пперлепгинемп, гiперiнсулiнемiУ, гiпоадипонектiнемiУ

та пов'язаних з ними порушень, якi можуть призвести до розвитку

пперпрошферативнот патологи. Обгрунтовано доцшьнгстъ скринтнгового

обстеження органiв малого тазу та молочно) та щитоподiбноУ залоз у жiнок з МО

для попередження розвитку гормонзалежног пнеколопчног патологп.

Резулыати проведеного дослiдження були використанi практичнiй роботi

таких лiкувальних закладiв: вiддiл ендокринног гiнекологi1 ДУ "Iнституту

пешатрп, акушерства та пнекологп iменi акад. О.М. Лукяновог HAl\.1H

Украши", вiддiл репродуктивного здоров'я ДНУ "ЦIМТ НАНУкраУни"(м. Кигв),

Медичний центр «Уегшп» (м. Кшв), Криворiзький мiський клiнiчний пологовий

будинок №1 (м. Кривий Рiг). А також використовуються в постiйному дiючому

циклi семiнарiв "Школа ендокриннот пнекологп"

ДУ "Iнститут пешатрй, акушерства та пнекологл iменi акад. О.М. Лук'яновот

НАМН Украши".



Дапi про вщсутшсть тскстових заиоэичснь та порушень акадсмгчно]

лоброчесносп. 11ри дстальпому розгляд: диссртатпйпо) роботи порутпспъ

акадсмгчпот доброчсспосп (акадсмгчпого шгапату, самогшапату, фабрикацп,

фальсифгкапй) пс було виявлспо.

Висповок

Лиссртагця асшрапта Гламазди Марипи Ггоршпи па тему: "Стан

рсцролуктивпого здоровяжшок пiсля баргатричпог хтрургп", подала на здобуття

стуцспя лектора фшософп, с завсргпсною пауковою працсто, що никопана

диссртатггом особисто, мае зпачпу паукову новизну, тсорстичнс та практичпс

зпачсппя. Асшрапту вдалось лосягпути мсти досщджсппя, викопати всi залач:

дослщжсппя та зробити вщповщп! висповки. Загальпа опшка диссргацп -

позитивпа.

У свотй робот! асгпрапгу вдалося виршшти актуальпу задачу сучаспо:
. . .. ' .ппскологц - зпижсппя частоти порушепь рспродуктивпого здоров я у )!ШТОК з

морбщпим ожиршпям. Осповпi пауков! результати диссрташйпого дослщжснпя

висвiтлспi в достатшй кiлькостi паукових публгкагпй, якт понгпсгю розкривають
. . ..

ЗМ!СТ лиссртапп.

) (иссрташйпа робота асшрапта 1 'ламазли Марипи Ггоргвпи 11а тему: 11Ста11

рсцродуктивпого здоров' я жiпок шсля барiатричпо'i xipyp1,i'i'' за актуальпiстю

обрапо·i теми, мсто;(ичпим рiшrсм викопаппя, пауковою новизною, тсорстичпим
. .

та нрактичпим зпачсппям отримапих рсзультатш ;щя мс;(ющпи 1rовшстю

вi;щовi;{ас вимоr·ам н. 6 Порядку присуджеппя стунспя J(октора фiJrocoфii" та

скасуваппя рiшсппя разовоi· спсr\iалiзовапо'i вчспо'i ра;(и заюrа;~у вищо'i освiти,

затвср;(жсrю1·0 ностаповоюКабiнету Мiнiстрiв Укра·iпи вi;( 12 сiчпя 2022 р. No 44,

актуаныrим Вимогам J(O оформлсппя J(иссртапiй, затвсрюксним наказом

Мiпiстсрства освiти i пауки Укра'iпи вi;( 12 сiчпя 2017 р. No 40.



Аспiрант Гламазда Марина Iгорiвна мае необхiдний ртвень науковот

квашфткацй i заслуговуе присудження ступеня доктора фшософц з галузi знань

22 «Охорона здоров'я» за спецiальнiстю 222 «Медицина».
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