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Актуальність теми дисертації. За даними ВООЗ 600 мільйонів людей 
на планеті страждають на ожиріння. В Україні за різними показниками 
поширеність ожиріння становить від 29,7 до 35,5% жіночого населення. 
Медико-соціальна значимість ожиріння полягає в тому, що воно є основним 
фактором ризику найбільш розповсюджених захворювань людства: 
артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця та цукровий діабет.

Ожиріння несприятливо впливає на перебіг вагітності, пологів та 
післяпологового періоду, оскільки характеризується комплексом 
гормональних і метаболічних порушень, які обумовлюють розвиток тяжких 
акушерських ускладнень -  невиношування вагітності, плацентарна 
дисфункція, пізні гестози, дистрес плода, асфіксія новонародженого та інші. 
Жирова тканина суттєво впливає на репродуктивну функцію. Виявлена тісна 
залежність між надмірною масою тіла та порушеннями оваріальної функції.

Але більшість наукових досліджень, підкреслюючи зв'язок ожиріння з 
ускладненнями вагітності і пологів, залишають відкритими питання про 
патогенетичні механізми метаболічних порушень у вагітних жінок з 
ожирінням різного ступеня, їх зв'язок з частотою акушерських ускладнень та 
шляхах їх попередження. Саме на розкритті зазначених питань зосереджена 
дисертаційна робота.

Враховуючи вищезазначене, дисертаційна робота Тарасенко 
Костянтина Володимировича, яка присвячена вивченню взаємозв’язку між 
акушерськими ускладненнями і метаболічними порушеннями та 
ініційованими ними системним запаленням і ендотеліальною дисфункцією у 
вагітних жінок з ожирінням різного ступеню, а також обгрунтуванню 
патогенетичної корекції частоти акушерської патології метаболічними 
засобами, є актуальною.

Зв’язок з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота є фрагментом науково-дослідної теми ВДНЗ України «Українська



медична стоматологічна академія» «Вивчення патогенетичних механізмів 
виникнення захворювань репродуктивної системи у жінок, розробка методів 
удосконалення їх профілактики, консервативного та оперативного лікування 
і реабілітації», № держ. реєстрації 011211002900.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором 
уперше на основі комплексних клінічних, акушерських, імуноферментних, 
біохімічних, морфологічних та гістохімічних досліджень у вагітних з 
ожирінням різного ступеня в ранні і пізні терміни гестації встановлено тісний 
зв'язок метаболічних порушень з частотою і тяжкістю акушерських 
ускладнень.

Виявлено прогресування патологічної інсулінорезистентності -  
ключового патогенетичного механізму розвитку ожиріння впродовж 
вагітності. Обґрунтовано, що провідним ланцюгом патогенезу акушерських 
ускладнень у вагітних жінок з ожирінням слід розглядати енергетичну 
недостатність, ініційовану патологічною інсулінорезистентністю, яка 
обумовлює зниження концентрації глюкози в цитозолі клітин -  глікопенію, 
проатерогенні зміни внаслідок дисліпідемії та ендотеліальну дисфункцію 
системного і локального характеру.

Поглиблені уявлення про участь системного запалення в патогенезі 
акушерських ускладнень. Доведено зв'язок рівня прозапальних цитокінів -  
ТНФ-а, ІЛ-1 р та ІЛ-6 в сироватці крові вагітних зі ступенем тяжкості 
ожиріння. Обгрунтовано, що маркерами ранньої діагностики системного 
запалення низької інтенсивності у вагітних з ожирінням є інтегральні 
лейкоцитарні індекси -  індекс співвідношення кількості лейкоцитів і 
швидкості осідання еритроцитів (ІЛШОЕ) та індекс співвідношення 
лімфоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ).

Отримано нові дані щодо ліпідних маркерів скринінгової ранньої 
діагностики інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням: підвищення 
рівня тригліцеридів в плазмі крові, збільшення співвідношення «ТГ/ЛПВЩ» 
та «ЛПДНЩ/ЛПВЩх 100», які є доступними та інформативними для 
контролю метаболічної дисрегуляції у вагітних.

Пріоритетними є дослідження активності ізоферментів ЬЮ-регулюючої 
системи -  ендотеліальної (еМ)8), індуцибельної (ПЧ08) І\Ю-синтази та 
співвідношення «еМ08/і>Ю8» для оцінки локальної дисфункції ендотелію 
плаценти. Доведено зв'язок порушень активності ІЧО-синтаз зі змінами 
співвідношення типів ворсин плаценти, збільшенням числа макрофагальних 
клітин та проявами десквамації ендотелію.



Визначено суттєвий внесок у розвиток інсулінорезистентності у 
вагітних з ожирінням гіперлептинемії як показника адипоцитарної 
дисфункції жирової тканини.

Поглиблені уявлення про механізми розвитку найбільш атерогенної 
гіперліпідемії IV типу у вагітних з ожирінням. Доповнені дані про роль 
окиснювальної модифікації протеїнів у вагітних з ожирінням як 
інтегрального показника вільнорадикального окиснення (ВРО), що свідчить 
про розвиток окиснювального стресу та ендотеліальної дисфункції.

Підсумком досліджень метаболічних порушень у вагітних з ожирінням 
є обґрунтування патогенетичної корекції акушерських ускладнень у вагітних 
з ожирінням різного ступеня шляхом модифікації способу життя та 
застосування природних метаболічних засобів: омега-3 поліненасичених 
жирних кислот (ПНЖК) у складі риб'ячого жиру, Ь-аргініну аспартат 
(«Тівортін»). Одним із важливих компонентів комплексної корекції ожиріння 
та його патогенетичних наслідків є обмеження споживання тваринних жирів 
та легко засвоюваних вуглеводів, які обумовлюють надмірне відкладання 
тригліцеридів в жирових депо та порушують баланс між їх надходженням в 
адипоцити та мобілізацією із клітин. Всі особливості харчування вагітних з 
ожирінням автором викладені в пам’ятці для вагітних.

Іншим важливим компонентом модифікації способу життя вагітних з 
ожирінням є активація рухового режиму, яка направлена на підвищення 
чутливості клітин до інсуліну, підсилення ліполізу та зменшення проявів 
гіпертригліцеридемії. Доведено, що позитивні зміни метаболічних процесів у 
вагітних з ожирінням під впливом патогенетично обґрунтованої корекції 
сприяють зменшенню частоти тяжких акушерських ускладнень, зокрема, 
плацентарної дисфункції, пізніх гестозів, дистресу плода, акушерських 
кровотеч та екстрагенітальної патології. Наукова новизна роботи 
підтверджена 5 патентами на корисну модель.

Теоретичне значення роботи полягає в тому, що вперше в Україні на 
підставі отриманих результатів з позицій фундаментальної медицини 
всебічно обґрунтовано положення про те, що патогенетичною основою 
ускладнень вагітності і пологів є енергетична недостатність тканин, 
обумовлена впливом патологічної інсулінорезистентності, розвитком 
системного запалення та ендотеліальної дисфункції. Найбільш 
результативною частиною роботи є обґрунтування зв’язку метаболічних 
порушень з розвитком акушерських ускладнень, частота і тяжкість яких 
може бути послаблена шляхом відновлення структурно-функціонального 
стану біомембран, підвищення чутливості клітин до інсуліну та покращення 
матково-плодового кровотоку метаболічними засобами, а саме: корекцією



способу життя -  раціонального харчування та фізичної активністі і 
застосуванням есенціальних омега-3 ПНЖК та Ь-аргініну.

Практичне значення одержаних результатів.
Виконані К.В. Тарасенком наукові дослідження розширюють арсенал 

методів біохімічної, цитологічної і гістохімічної діагностики ожиріння та 
ускладнень вагітності і пологів у жінок з ожирінням. Практичним лікарям 
вперше запропонована доцільність використання простих та інформативних 
скринінгових тестів оцінки інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням за 
допомогою ліпідних маркерів (гіпертригліцеридемії та збільшення 
співвідношення ЛПДНЩ/ЛПВЩх 100), а також метод діагностики 
системного запалення за допомогою інтегральних гематологічних індексів 
(індекс співвідношення кількості лейкоцитів і швидкості осідання 
еритроцитів та індекс співвідношення лімфоцитів і еозинофілів).

З метою діагностики дисфункції ендотелію фето плацентарного 
комплексу у жінок з ожирінням автором пропонується використовувати 
співвідношення (еЖ )8/іЖ )8) в тканині плаценти, зменшення якого 
характеризує порушення !чЮ-регуліоючої системи плаценти та розвиток 
плацентарної дисфункції.

Здобувачем запропоновано та впроваджено спосіб патогенетично 
обґрунтованої метаболічної корекції порушень обміну речовин у вагітних з 
ожирінням шляхом модифікації способу життя та застосування природних 
метаболічних засобів -  Ь-аргініну аспартат («Тівортін») та омега-3 
поліненасичених жирних кислот. Комплекс заходів метаболічної корекції 
сприяє відновленню структурно-функціонального стану біомембран клітин, 
підвищенню їх чутливості до інсуліну, нормалізації ліпідограми та зниженню 
проявів системного запалення і ендотеліальної дисфункції.

Упровадження результатів досліджень. Результати наукових 
досліджень впроваджені в практичну роботу ДУ «Інститут педіатрії, 
акушерства і гінекології Національної академії медичних наук України»; 
Київського міського пологового будинку № 5; обласного перинатального 
центрі КУ «Обласна клінічна лікарня» м. Одеса; Харківського міського 
перинатального центру; міського клінічного пологового будинку м. Полтави; 
перинатального центру Полтавської обласної клінічної лікарні імені 
М. В. Скліфосовського; Полтавської ЦРЛ; Решетилівської та Миргородської 
ЦРЛ Полтавської області; лікувально-діагностичного центру «Анелі», 
м. Миргород Полтавської області.

Результати наукових досліджень покладено в основу двох 
інформаційних листів: «Метод діагностики інсулінорезистентності у вагітних 
жінок з ожирінням» (№260-2014) та «Метод визначення чутливості клітин до



інсуліну у вагітних жінок з ожирінням» (№ 344-2014), а також двох 
нововведень, які включені до «Переліку наукової (науково-технічної) 
продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу 
охорони здоров'я» (Випуск 1, Т о м і) :  «Спосіб діагностики 
інсулінорезистентності у вагітних жінок з ожирінням різного ступеню» 
(Реєстр. № 4/1/14) та «Спосіб визначення чутливості клітин до інсуліну у 
вагітних жінок з супутнім ожирінням» (Реєстр. № 3/1/14).

Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на 
кафедрах акушерства та гінекології № 1 та № 2, на циклах акушерства і 
гінекології та клінічної біохімії факультету післядипломної освіти та кафедрі 
медичної, біоорганічної та біологічної хімії Вищого державного навчального 
закладу України «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ 
України (м. Полтава); в навчальному процесі кафедри акушерства та 
гінекології № 2 Національного медичного університету імені
О. О. Богомольця МОЗ України (м. Київ), кафедри біологічної хімії 
Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького 
МОЗ України, кафедри перинатології, акушерства і гінекології Харківської 
медичної академії післядипломної освіти, кафедри біологічної хімії 
Харківського національного медичного університету МОЗ України, кафедри 
біологічної та загальної хімії Вінницького національного медичного 
університету МОЗ України, кафедри медичної біохімії Державного вищого 
навчального закладу «Тернопільський державний медичний університет 
ім. І .Я. Горбачевського» МОЗ України, а також в навчальному процесі 
кафедри біоорганічної і біологічної хімії та клінічної біохімії вищого 
державного навчального закладу України «Буковинський державний 
медичний університет» МОЗ України (м. Чернівці).

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій. Наукові положення, висновки та рекомендації 
дисертаційної роботи Тарасенка К.В. базуються на достатній кількості 
клінічних спостережень (459 вагітних жінок, серед яких 268 з ожирінням 
різного ступеня тяжкості), а об’єм виконаних досліджень з використанням 
клінічних, акушерських, інструментальних, біохімічних, імуноферментних, 
морфологічних, гістохімічних та математико-статистичних методів 
досліджень засвідчують обґрунтованість наукових положень, висновків і 
практичних рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 
практичних рекомендацій в опублікованих працях та в авторефераті. За 
матеріалами дисертації опубліковано 50 наукових праць, з них 23 статті (17 
вітчизняних і 6 зарубіжних) у спеціалізованих наукових виданнях і 9 (8



вітчизняних і 1 зарубіжна) у збірниках наукових праць, надруковано 13 тез в 
матеріалах науково-практичних конференцій. Отримано 5 деклараційних 
патентів України на корисну модель; видано 2 галузеві нововведення, які 
включені до «Переліку наукової (науково-технічної) продукції, призначеної 
для впровадження досягнень медичної науки у сферу охорони здоров'я» та 2 
інформаційних листи про нововведення в системі охорони здоров'я.

Зміст автореферату відображає основні положення дисертації.
Основний зміст дисертації та його оцінка. Дисертація Тарасенка 

Костянтина Володимировича написана за класичною формою у відповідності 
до вимог, які висуваються до дисертаційних робіт. Дисертація складається із 
вступу, огляду літератури, опису матеріалів та методів дослідження, 6 
розділів власних досліджень, аналізу і узагальнення результатів, висновків, 
практичних рекомендацій та переліку використаних джерел літератури.

В огляді літератури «Ожиріння: патогенетичні механізми розвитку 
системних змін, порушень репродуктивної функції, їх метаболічна основа та 
зв'язок з акушерськими ускладненнями» автором детально викладений 
матеріал про системний характер патологічних змін в організмі при ожирінні, 
розкрита ендокринна функція жирової тканини. Головна увага зосереджена 
на розкритті ключового механізму розвитку ожиріння -  
інсулінорезистентності, а також системного запалення, порушення 
ендотеліальної функції та розвитку стеатозу печінки. Значна увага приділена 
аналізу репродуктивної функції у жінок з ожирінням.

Огляд літератури широко охоплює проблему ожиріння з критичним 
аналізом сучасних знань про недостатність розкриття метаболічних змін та 
механізмів розвитку акушерських ускладнень у вагітних жінок з ожирінням.

Другий розділ дисертації «Об’єкти та методи досліджень» складається 
з шести підрозділів, в яких наведені характеристика об’єктів клінічних 
досліджень, методи клінічних досліджень вагітних жінок, біохімічні методи 
обстеження вагітних, методи морфофункціональних досліджень тканини 
плаценти, окремий підрозділ присвячено обґрунтуванню фармакологічної 
корекції патологічних змін в організмі вагітних при ожирінні різного 
ступеня. В розділі 2 також описані методи статистичного аналізу одержаних 
результатів. Робота виконана з використанням сучасних, адекватних 
поставленим меті і завданням методів дослідження, серед яких такі 
високоінформативні як імуноферментний аналіз, імуногістохімічні 
дослідження, що свідчить про високий методичний рівень роботи. 
Позитивним є обґрунтування доцільного виконання всіх етапів дослідження. 
На підставі всебічного аналізу метаболічних порушень в організмі вагітних 
при ожирінні здобувач запропонував модифікацію способу життя та



фармакологічну корекцію метаболічними засобами, які впливають на різні 
ланки патогенезу, а саме омега-3 ПНЖК у складі риб’ячого жиру та Ь- 
аргініну аспаргат («Тівортін»),

У третьому розділі дисертації «Клінічна характеристика вагітних жінок 
з ожирінням різного ступеня» наведена клінічна характеристика вагітних 
жінок з ожирінням, а саме особливості клінічного перебігу вагітності, 
пологів, післяпологового періоду та стану новонароджених у жінок з 
ожирінням різного ступеню та фізіологічною масою тіла. Автор доводить, що 
ожиріння є основою акушерських ускладнень, про що свідчить збільшення 
частоти невиношування вагітності, плацентарної дисфункції та пізніх 
гестозів порівняно з вагітними жінками з фізіологічною масою.

У четвертому розділі дисертації «Метаболічні порушення у вагітних з 
ожирінням різного ступеня як патогенетична основа акушерських 
ускладнень», який включає шість підрозділів, представлені результати 
дослідження метаболічних розладів як основи акушерських ускладнень у 
вагітних з ожирінням різного ступеня. У жінок з ожирінням II та III ступеня, 
внаслідок прогресування інсулінорезистентності протягом вагітності, 
погіршуються умови енергозабезпечення тканин та значно послаблюються 
адаптивні можливості організму, особливо в пізні терміни гестації. На фоні 
інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням виявлено підвищення рівня 
тригліцеридів та ЛПДНЩ в сироватці крові, що відображає розвиток 
дисліпідеміі IV типу і свідчить про наявність атерогенної ситуації. На 
підставі аналізу ліпідограм і зв’язку порушень ліпідного обміну з 
інсулінорезистентністю у вагітних з ожирінням різного ступеня автором 
запропоновані нові ліпідні маркери оцінки інсулінорезистентності.

У п’ятому розділі дисертації «Системне запалення низької 
інтенсивності в патогенезі акушерських ускладнень у жінок з ожирінням 
різного ступеня» розкрита роль системного запалення низької інтенсивності 
в патогенезі акушерських ускладнень у жінок з ожирінням різного ступеня на 
підставі характеристики цитокінового профілю сироватки крові, 
інтегральних гематологічних індексів, окисшовальної модифікації протеїнів 
та визначення С-реактивного протеїну як високочутливого критерію 
системного запалення.

У шостому розділі дисертації «Фетоплацентарний комплекс у жінок з 
ожирінням: морфофункціональні особливості, активність МО-синтаз та їх 
роль у порушенні функції ендотелію» наведені дані щодо 
морфофункціональних особливостей фетоплацентарного комплексу, змін 
активності е>Ю8 та і!\Ю8 та їх ролі у порушенні функції ендотелію у 
вагітних з ожирінням. На наш погляд, для оцінки ендотеліальної дисфункції



варто було б використати метод реактивної гіперемії, який широко 
впроваджують в практику клінічної кардіології.

У сьомому розділі дисертації «Адаптаційні можливості вагітних з 
ожирінням різного ступеня» розглянуто питання щодо метаболічних і 
клінічних проявів дезадаптації та особливостей гормональної регуляції 
репродуктивної системи у вагітних з ожирінням різного ступеня. Здобувачем 
зроблено важливий висновок про послаблення адаптації та розвиток 
дезадаптивних змін у вагітних з ожирінням.

У восьмому розділі дисертації «Оцінка ефективності корекції 
метаболічних порушень та акушерських ускладнень у жінок з ожирінням», 
який можна вважати ядром виконаних досліджень, представлена оцінка 
ефективності комплексної корекції метаболічних порушень та акушерських 
ускладнень у жінок з ожирінням.

Автором ґрунтовно досліджені провідні ланки порушень метаболізму у 
вагітних з різним ступенем ожиріння та їх роль у зростанні акушерської 
патології. Обґрунтована концепція щодо розвитку енергетичної 
недостатності як метаболічної основи ускладнень вагітності і пологів у жінок 
з ожирінням. Запропонована комплексна корекція порушень обміну речовин 
та пов’язаних з ними акушерських ускладнень у вагітних з ожирінням 
включає модифікацію способу життя -  раціональне харчування та 
підвищення фізичної активності у поєднанні з застосуванням природних 
метаболічних засобів.

Як відомо, енергетична недостатність різного ґенезу супроводжується 
порушенням структури і функції біомембран. Найбільш вразливим 
структурним компонентом ліпідного матриксу біомембран є фосфоліпіди, 
синтез яких залежить від надходження в організм есенціальних омега-3 
ПНЖК, а їх недостатность призводить до порушення структури і функції 
біомембран.

Враховуючи винятково важливу роль ПНЖК у відновленні клітинних 
мембран та широкий спектр їх дії, який включає мембраностабілізувальну, 
антиоксидантну, гіполіпідемічну, антиатерогенну, імуномодулювальну та 
протизапальну, обґрунтованим є запропонований спосіб корекції порушень 
метаболізму та пов’язаних з ними акушерських ускладнень лікарськими 
засобами (есенціальні омега-3 поліненасичені жирні кислоти у складі 
риб’ячого жиру та Ь-аргініну асгіартат («Тівортін») як донатора синтезу 
оксиду азоту -  природного вазодилататора -  для відновлення ендотеліальної 
функції та покращення кровотоку).

У результаті проведених досліджень автором доведено, що метаболічна 
корекція порушень обміну речовин у вагітних з ожирінням природними



засобами покращує показники метаболізму вуглеводів і ліпідів. Про це 
свідчать достовірні зміни індексів інсулінорезистентності (HOMA-IR та 
CARO) у вагітних з ожирінням різного ступеня під впливом модифікації 
способу життя та застосування омега-3 ПНЖК у складі риб’ячого жиру та L- 
агрініну асгіартат («Тівортін»). Отже, метаболічна корекція природними 
засобами підвищує чутливість клітин до інсуліну та підсилює проникність 
глюкози в клітини, що сприяє покращенню їх енергетичного забезпечення.

Комплексна метаболічна корекція зменшує також рівень 
компенсаторної гіперінсулінемії: вміст інсуліну у вагітних з ожирінням І та 
III ступеню досяг контрольних значень, а у вагітних з ожирінням II ступеня 
був менший вдвічі порівняно з рівнем інсуліну без корекції та наблизився до 
контрольного рівня.

Патогенетично обгрунтована метаболічна корекція перебігу вагітності і 
пологів у жінок з ожирінням шляхом модифікації способу життя 
(обмеженням споживання тваринних жирів, легкозасвоюваних вуглеводів та 
підвищенням рухової активності) та курсового застосування омега-3 ПНЖК 
у складі риб’ячого жиру та L-аргініну аспартат («Тівортін»), починаючи з 20 
тижня вагітності, сприяє зниженню частоти акушерських ускладнень 
відносно вагітних жінок з ожирінням без метаболічної корекції. Частота 
прееклампсії легкого ступеня зменшилась з 30,5% до 12,2%, прееклампсії 
середнього та тяжкого ступенів -  з 4,5% до 2,2%; плацентарної дисфункції -  
з 44,7% до 31,1%; частота дистреса плода під час вагітності -  з 8,6% до 3,3% 
та під час пологів -  з 7,9% до 4 ,4%, а також асфіксії помірного і тяжкого 
ступенів -  з 8,2% до 5,6%.

Розділ «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» засвідчує 
глибину знань автора з даного наукового напрямку, вміння аналізувати та 
оцінювати з позицій як фундаментальної, так і клінічної медицини отримані 
результати. Здобувачем запропонована концепція патогенезу акушерських 
ускладнень у вагітних з ожирінням та обгрунтована їх комплексна корекція.

Висновки та практичні рекомендації відображають фактичний 
матеріал, повністю віддзеркалюють результати виконаного дослідження, 
відповідають меті та поставленим завданням.

Список використаної літератури оформлений у відповідності з 
вимогами до дисертаційних робіт.

В цілому дисертаційна робота К.В. Тарасенка справляє позитивне 
враження. Робота написана літературною мовою, викладена логічно, 
достатньо ілюстрована і засвідчує належний рівень наукового мислення 
дисертанта.



Оцінюючи дисертаційну роботу в цілому позитивно, необхідно 
відмітити ряд недоліків, які не зменшують її значущість.

При аналізі дисертації виникли деякі зауваження і запитання.

Зауваження.
1. На наш погляд, краще вживати термін не «метаболічна корекція», а 
«корекція метаболічними засобами», враховуючи те, що лікарські засоби 
класифікують за впливом на організм як «ксенобіотики», тобто чужорідні для 
організму, і «метаболічні».
2. В розділі 1 «Огляд літератури» зустрічаються окремі застарілі 
літературні джерела.
3. 1 та 10 висновки представлені відповідно поставленим завданням, але 
об'ємні.

Запитання.
1. Чому в схему патогенезу розвитку акушерських ускладнень у вагітних з 
ожирінням Ви ввели мітохондріальну дисфункцію?
2. Чому при ожирінні III ст. не спостерігається подальшого прогресування 
інсулінорезистентності порівняно з більш легкими ступенями?
3. Які можливості медикаментозної корекції надмірної маси тіла у 
вагітних жінок?
4. В схемі патогенезу розвитку акушерських ускладнень однією із ланок 
Ви вважаєте порушення функції саркоплазматичного ретикулуму, який 
називаєте «саркоплазматичний стрес». Що вкладається в це поняття?

Висновок.
За актуальністю теми, обсягом досліджень, викладеним в роботі 

матеріалом, методичним рівнем виконаних досліджень, обґрунтованістю та 
об’єктивністю висновків, науковою новизною і практичним значенням 
рекомендацій дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 Порядку 
присудження наукових ступенів, затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.07.2013 № 567 (із змінами, внесеними згідно з 
Постановою Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015), стосовно 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук, а її автор 
Тарасенко Костянтин Володимирович заслуговує на присудження наукового 
ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 - акушерство та 
гінекологія за вирішення актуальної наукової проблеми -  зниження частоти 
акушерської патології у вагітних жінок з ожирінням шляхом вивчення 
закономірностей метаболічних порушень та їх зв’язку з акушерськими



ускладненнями, удосконалення методів діагностики, патогенетично 
обґрунтованої метаболічної корекції з використанням розроблених схем 
лікувально-профілактичних заходів.

Офіційний опонент:

завідувач кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології 
Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України, 
член-кореспондент Національної академії 
медичних наук України, 
доктор медичних наук, професор В.В. Камінський
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