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Актуальність теми дисертації. Ожиріння і метаболічний синдром 
набули епідемічного характеру як у всьому світі, так і в Україні. 
Поширеність ожиріння становить в середньому одну третину серед жіночого 
населення. Спостерігається також прогресування ожиріння серед дітей, яке в 
майбутньому реалізується у розвитку найбільш поширених неінфекційних 
захворювань у дорослому віці. Ожиріння значно обтяжує перебіг вагітності, 
пологів, післяпологового періоду та підвищує перинатальні ускладнення.

Найменш розробленою в акушерстві є проблема взаємозв'язку 
метаболічних порушень з акушерськими ускладненнями та принципи їх 
корекції, що і становить мету дисертаційного дослідження. Вищезазначене 
обумовлює високу актуальність теми даної роботи.

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, а автор був виконавцем 
фрагмента зазначеної теми.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що автором 
наведене нове вирішення наукової проблеми сучасного акушерства - 
закономірностей розвитку метаболічних порушень та їх зв'язку з 
акушерськими ускладненнями у вагітних з ожирінням різного ступеня і 
впровадження патогенетично обґрунтованої їх комплексної метаболічної 
корекції.

Дисертантом досліджені особливості метаболізму вуглеводів і ліпідів в 
ранні і пізні терміни вагітності у жінок з ожирінням: проаналізовані зміни 
індексів інсулінорезистентності, компенсаторної гіперінсулінемії, участі (3- 
клітин підшлункової залози, характер ліпідограм, показники стану печінки,



обміну пуринів та адипоцитарної дисфункції жирової тканини. На підставі 
кореляційного аналізу доведено тісний зв’язок метаболічних порушень у 
жінок з ожирінням різного ступеня з акушерською патологією. Визначена 
діагностична роль ліпідних маркерів для скринінгової діагностики 
інсулінорезистентності у вагітних з ожирінням, які є інформативними і більш 
доступними порівняно з іншими критеріями інсулінорезистентності. 
Доведено, що в патогенезі метаболічних порушень у вагітних з ожирінням 
чільне місце посідає гіперлептинемії та розвиток стеатозу печінки, що є 
проявом патологічної інсулінорезистентності.

Визначена роль системного запалення низької інтенсивності, як 
обов'язкового компонента ожиріння у вагітних, на підставі оцінки вмісту 
цитокінів, С-реактивного протеїна в сироватці крові та гематологічних 
індексів. Серед останніх обґрунтована діагностична роль індексу 
співвідношення кількості лейкоцитів і швидкості осідання еритроцитів 
(ІЛШОЕ) та індексу співвідношення лімфоцитів і еозинофілів (ІСЛЕ) як 
показників системного запалення у вагітних з ожирінням.

Проведено дослідження морфофункціональних змін, стану N 0- 
регулюючої системи в плаценті і на їх основі зроблений висновок про роль 
ендотеліальної дисфункції фетоплацентарного комплексу в патогенезі 
акушерських ускладнень у жінок з ожирінням.

Загальним підсумком метаболічних змін, системного запалення, 
ендотеліальної дисфункції, стеатозу печінки є розвиток дезадаптозу у 
вагітних з ожирінням, який проявляється прогресуванням патологічної 
інсулінорезистентності та ініційованої нею енергетичної недостатності із-за 
гальмування проникності глюкози в цитозоль клітин та розвитку 
ліпотоксичності.

Автором науково обґрунтовано новий підхід патогенетичної корекції 
метаболічних порушень та акушерських ускладнень з урахуванням провідних 
ланцюгів їх розвитку. Доведено, що використання запропонованого 
комплексу заходів, направлених на зниження інсулінорезистентності, 
дисліпідемії, відновлення структури і функції біомембран клітин, 
покращення стану фетоплацентарного комплексу шляхом модифікації 
способу життя та застосування природних метаболічних засобів сприяє 
поліпшенню метаболізму вуглеводів і ліпідів - зниженню 
інсулінорезистентності, компенсаторної гіперінсулінемії, усуває 
гіпертригліцеридемію, а також знижує показники акушерських ускладнень у



вагітних з ожирінням: невиношування вагітності, пізні гестози, плацентарну 
дисфункцію та дистрес плода.

Теоретичне та практичне значення роботи.
Дисертантом визначені провідні механізми розвитку метаболічних 

порушень у вагітних з ожирінням різного ступеня і на їх основі розроблені 
заходи метаболічної корекції акушерських ускладнень. Запропоновані нові 
методи діагностики інсулінорезистентності та системного запалення. 
Обґрунтована доцільність модифікації способу життя у сполученні з 
метаболічними засобами - ессенціальними омега-3 поліненасиченими 
жирними кислотами (ПНЖК) та Ь-аргініном ацетат, які зменшують прояви 
метаболічних порушень та знижують частоту акушерських ускладнень у 
вагітних з ожирінням різного ступеня.

Запропонована схема патогенезу метаболічних порушень та 
акушерської патології у вагітних з ожирінням, яка дозволить глибше 
зрозуміти сутність метаболічних розладів в організмі вагітних з ожирінням та 
удосконалити патогенетичну терапію ускладнень вагітності.

Упровадження результатів досліджень. Результати дисертаційної 
роботи упроваджено 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 ім. М. В. Скліфосовського; 
Полтавської ЦРЛ; Решетилівської та Миргородської ЦРЛ Полтавської 
області; лікувально-діагностичного центру «Анелі», м. Миргород 
Полтавської області.

За результатами наукових досліджень підготовлено і видано два 
інформаційних листи: «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 два 
нововведення, які включені до «Переліку наукової (науково-технічної) 
продукції, призначеної для впровадження досягнень медичної науки у сферу 
охорони здоров'я» (Випуск 1, Том 1): «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 та достовірності наукових положень, 
висновків і практичних рекомендацій, сформульованих в дисертації. 
Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи К.В. 
Тарасенка базуються на достатній кількості клінічних спостережень -  459 
вагітних жінок, рандомізації обстежених груп жінок з використанням 
сучасних методів обстеження (клінічних, акушерських, біохімічних, 
імунологічних, імуноферментних, морфологічних, гістохімічних методів) 
та адекватних методик математичної статистики, що обґрунтовує наукові 
положення, висновки і практичні рекомендації, сформульовані у 
дисертації.

Достовірність та обґрунтованість наукових положень дисертації 
підтверджує ілюстративний матеріал та сучасні методи математико- 
статистичного аналізу.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 
практичних рекомендацій в опублікованих працях та в авторефераті. 
Наукові дослідження К.В. Тарасенка викладені в 50 наукових публікаціях 
(41 без співавторів), 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. Автором 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, що 
характеризує приорітетний характер наукових досліджень.

Результати проведених досліджень оприлюднені на наукових форумах 
різного рівня.

Публікації та автореферат повністю відповідають основним 
положенням дисертації.

Основний зміст дисертації та його оцінка. Дисертація Тарасенка 
Костянтина Володимировича є науковим дослідженням, в якому використані 
сучасні методи обстеження вагітних жінок.

Дисертація написана за класичною формою у відповідності до вимог, 
які висуваються до дисертаційних робіть і 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. Оформлення 
дисертації відповідає встановленим вимогам.

В огляді літератури «Ожиріння: патогенетичні механізми розвитку 
системних змін, порушень репродуктивної функції, їх метаболічна основа та 
зв'язок з акушерськими ускладненнями» дисертантом проаналізовано 
сучасний стан проблеми ожиріння, системні зміни в організмі, що визначає 
міждисциплінарний характер зазначеної проблеми, яка стає все більш 
актуальною в Україні. Охарактеризована репродуктивна функція та її 
порушення у жінок з ожирінням, а також шляхи корекції метаболічних 
порушень та їх особливості у вагітних.

Автор відмітив недостатність знань про взаємозв'язок ожиріння і 

акушерської патології, особливо її метаболічної основи, що обґрунтовує 
необхідність подальшого вивчення метаболічних порушень як 
патогенетичного підґрунтя акушерських ускладнень. Розділ викладено 
змістовно і грамотно.

Автор виявив глибоке розуміння проблеми ожиріння та визначив 
подальші шляхи у її вирішенні.

В другому розділі дисертації «Об'єкти та методи досліджень» 
приведено обґрунтування та опис вибраних методів дослідження вагітних з 
ожирінням, включаючи статистичний аналіз одержаних результатів, та



шляхи метаболічної корекції патологічних змін з використанням модифікації 
способу життя та природних засобів, направлених на поліпшення 
метаболізму, перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану 
новонароджених.

В третьому розділі дисертації «Клінічна характеристика вагітних жінок 
з ожирінням різного ступеня» наведена клінічна характеристика обстежених 
груп вагітних жінок. Автор ретельно аналізує особливості клінічного 
перебігу та ускладнення вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану 
новонароджених у жінок дослідних та контрольних груп.

В четвертому розділі дисертації «Метаболічні порушення у вагітних з 
ожирінням різного ступеня як патогенетична основа акушерських 
ускладнень» досліджені зміни метаболізму вуглеводів і ліпідів у вагітних з 
ожирінням різного ступеня. Обґрунтована провідна патогенетична роль 
зниження чутливості клітин до інсуліну, яке прогресує протягом вагітності і 
втрачає компенсаторну роль, порівняно з вагітними з нормальною масою 
тіла, що призводить до енергетичного дефіциту в клітинах. За цих умов 
зростаюча роль ліпідного обміну не компенсує потреби клітин в 
енергетичному забезпеченні, так як сприяє ліпотоксичності та поглиблює 
інсулінорезистентність. На підставі аналізу метаболізму ліпідів автором 
запропоновані нові скринінгові тести діагностики інсулінорезистентності у 
вагітних з ожирінням. На підставі кореляційного аналізу обґрунтовано 
взаємозв'язок акушерської патології з метаболічними порушеннями у 
вагітних залежно від ступеня тяжкості ожиріння.

В п'ятому розділі дисертації «Системне запалення низької 
інтенсивності в патогенезі акушерських ускладнень у жінок з ожирінням 
різного ступеня» доведена роль системного запалення низької інтенсивності 
в патогенезі акушерських ускладнень у жінок з ожирінням різного ступеня. 
Проведена оцінка цитокінового профілю сироватки крові, інтегральних 
гематологічних індексів, окиснювальної модифікації протеїнів та рівнів С- 
реактивного білка, які є інформативними критеріями системного запалення.

В шостому розділі дисертації «Фетоплацентарний комплекс у жінок з 
ожирінням: морфофункціональні особливості, активність ІчЮ-синтаз та їх 
роль у порушенні функції ендотелію» наведені морфофункціональні 
особливості, активність №)-синтаз в плаценті та їх роль у порушенні 
ендотеліальної функції.

В сьомому розділі дисертації «Адаптаційні можливості вагітних з 
ожирінням різного ступеня» на підставі клінічних проявів і метаболічних



змін та характеристики гормональної регуляції репродуктивної системи 
зроблено висновок про зниження адаптаційних механізмів у вагітних жінок з 
ожирінням різного ступеня, тобто розвиток дезадаптації організму.

У восьмому розділі дисертації «Оцінка ефективності корекції 
метаболічних порушень та акушерських ускладнень у жінок з ожирінням», 
який є найбільш результативним для акушерської практики, проаналізовано 
вплив патогенетично обґрунтованої комплексної корекції на перебіг 
вагітності, пологів, післяпологового періоду та стан новонароджених у жінок 
з ожирінням різного ступеня. Комплекс запропонованих заходів корекції і 
включав модифікацію способу життя та застосування метаболічних засобів, 
спрямованих на зниження інсулінорезистентності, нормалізацію показників 
обміну ліпідів, ендотеліальної функції, покращення функції печінки, 
послаблення проявів системного запалення, сприяв зменшенню частоти 
акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з ожирінням відносно 
групи порівняння.

Розділ дисертації «Аналіз та узагальнення результатів досліджень» 
ілюструє глибоке розуміння проблеми, що вивчається, пропонує нову 
концепцію розвитку акушерських ускладнень, яка узагальнена в схемі 
патогенезу їх розвитку, та обґрунтовує нові підходи у вирішенні проблеми 
патогенетичної метаболічної корекції порушень обміну речовин та 
ускладнень перебігу вагітності, пологів і післяпологового періоду у жінок з 
ожирінням.

Висновки та практичні рекомендації дисертації відображають в 
повному обсязі її зміст і відповідають поставленим меті та завданням. 
Список використаної літератури оформлений у відповідності з 
бібліографічними вимогами.

Дисертація є завершеною науковою працею, в якій правильно 
викладені основні положення. Принципових зауважень по суті роботи немає. 
На наш погляд, робота має велике клінічне значення, так як розкриває 
провідні патогенетичні механізми розвитку акушерських ускладнень та 
обґрунтовує їх метаболічну корекцію у вагітних жінок з ожирінням різного 
ступеня.

Зауважень по дисертаційній роботі не має.
Запитання.
1. Який механізм впливу збільшення фізичної активності на організм 

вагітних з ожирінням? Як дозували фізичне навантаження?



2. Чому у вагітних з ожирінням III ступеня не спостерігається 
подальшого зростання патологічної інсулінорезистентності порівняно з 
більш легкими ступенями ожиріння?

3. Чому із збільшенням ступеня ожиріння зміна концентрації 
прозапального цитокіна ТНФ-а в сироватці крові має протилежну 
направленість?

4. Як автор представляє перспективи подальшого розвитку обраного 
наукового напрямку?

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

роботі матеріалом, 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 - підвищення ефективності патогенетичної терапії 
акушерських ускладнень, тісно пов'язаних з метаболічними порушеннями у 
вагітних жінок з ожирінням різного ступеня, шляхом вивчення 
закономірностей їх розвитку в ранні і пізні терміни гестації, удосконалення 
методів діагностики, лікування та профілактики акушерської патології.

Офіційний опонент: 
заступник директора з наукової 
керівник відділення проблем з.


