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ВІДГУК 

офіційного опонента доктора медичних наук, професора 

Паращука Юрія Степановича на дисертацію Риженко Юлії Василівни на 

тему «Оптимізація методики лікування та реабілітації хворих з безпліддям, 

зумовленим запальними захворюваннями додатків матки», що подана на 

здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 - акушерство та гінекологія 

Актуальність теми. Безплідність у шлюбі є однією з найважливіших 

медико-біологічних проблем. Згідно зі статистичними даними, від 8 до 15 % 

подружніх пар протягом репродуктивного періоду зустрічаються з цією про-

блемою. При розрахунках на загальну популяцію це означає, що у світі налічу-

ється більше 100 млн. подружніх пар, для яких безплідність є причиною особи-

стих страждань і нерідко - розпаду родини. Патологічні зміни маткових труб 

діагностуються у 30 % пацієнток, що страждають на безплідність. Причиною 

цього є запальні захворювання органів малого таза, ендометріоз, перенесені 

оперативні втручання, застосування внутрішньоматкових контрацептивів, гос-

трий апендицит. Запальний процес приводить до структурних ушкоджень мат-

кових труб, склеюванню фімбрій у місцях руйнування війчастого епітелію, ди-

стальної оклюзії маткових труб. Настає деструкція слизової оболонки і вій мат-

кових труб. Для усунення цих ускладнень використовують малоінвазивні лапа-

роскопічні втручання, що ґрунтуються на дії електричної енергії. Однак, не 

зважаючи на їх переваги, після оперативних втручань формуються досить зна-

чні ранові поверхні та зони термічного некрозу. Частота утворення спайок піс-

ля оперативних втручань не має істотної тенденції до зниження. У багатьох 

злуковий процес протікає безсимптомно, але у 25 % випадків післяопераційні 

спайки призводять до розвитку ускладнень, таких як синдром хронічного тазо-

вого болю та інших. Не дивлячись на багаточисленні дослідження і клінічні 

випробування, надійний метод профілактики післяопераційних спайок у кліні-

чній практиці відсутній. 

Процес розвитку злук у післяопераційному періоді супроводжується від-

кладенням фібрину, тканинної гіпоксії та неоангіогенезу. Дослідження остан-

ніх років, які спрямовані на профілактику злукової хвороби, вказують на доці-

льність застосування бар'єрних засобів. Також заслуговує на увагу можливість 
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використання радіохвильового скальпелю для проведення оперативних втру-

чань на органах малого тазу. Оптимізація тактики ведення пацієнток із схиль-

ністю до розвитку злукового процесу після ендохірургічних втручань є актуа-

льною проблемою оперативної гінекології. 

Враховуючи вищевикладене, актуальність представленої дисертаційної 

роботи не викликає сумнівів. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисе-

ртаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри акушерства і 

гінекології №2 ХМАПО: «Оптимізація методик діагностики, ендоскопічної до-

помоги та реабілітації пацієнток з захворюваннями додатків матки» (№ держа-

вної реєстрації 0112Ш0974). 

Робота виконана на кафедрі акушерства і гінекології №2 Харківської ме-

дичної академії післядипломної освіти (завідувач кафедри - д.мед.н., професор 

М.І.Козуб). Дисертант є виконавцем частини цих науково-дослідних робіт з 

2012 року. 

Метою дослідження було підвищення ефективності лапароскопічного 

лікування і реабілітації трубно-перитонеального безпліддя у пацієнток з пере-

несеними запальними захворюваннями додатків матки шляхом розробки та об-

ґрунтування комплексної поетапної програми, яка включає оптимізацію лапа-

роскопічного лікування, інтраопераційну профілактику та ранню післяопе-

раційну реабілітацію. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що автор в експери-

менті на самках щурів отримав результати, які показали що під дією радіохви-

льової енергії, в порівнянні з загальноприйнятою діатермічною коагуляцією, 

відбувається значно менша травматизація тканин маткових труб. Зокрема, при 

діатермокоагуляції, в залежності від різної відстані до зони дії, відбувається 

карбонізація, некроз м'язових тканин маткової труби, війчастий епітелій втра-

чає функціональну активність. В експерименті також встановлено, що викори-

стання радіохвильової енергії в поєднанні з карбометилцелюлозою супрово-

джується, на мікроскопічному рівні, зниженням в два рази фіброцитів, в 1,5 ра-

зи незрілих фібробластів; в три рази зрілих фібробластів. Ці дані порівнювали з 

аналогічними при використанні 0,9 % розчину хлориду натрію. Аналіз показав, 

що злуки після впливу радіохвильової енергії та карбом етилцелюлози менш 

щільні, набряк менш виражений. 
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Отримані наукові дані були взяті за основу для використання радіохви-

льової енергії та карбометилцелюлози в клінічній практиці для попередження 

розвитку злук у післяопераційному періоді у жінок з трубно-перитонеальним 

безпліддям. 

Науковою новизною характеризуються результати вивчення рівня фіб-

ронектину, іктерлейкінів (ІL), ТФР-β. Проведене дослідження показало, що їх 

рівень у жінок з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями додатків 

матки, ще до оперативного лікування значно збільшений по відношенню до 

здорових жінок. Ці показники, на думку автора, можна розцінювати, як марке-

ри, що вказують на злуковий процес. Проведені методи оперативного лікуван-

ня та післяопераційної реабілітації сприяють зниженню їх рівня. Більш значне 

зменшення спостерігається після радіохвильового впливу на тканини, що мож-

на розцінювати, як зниження важкості злукового процесу і використовувати з 

прогностичною метою. 

Теоретичне та практичне значення дослідження полягає в суттєво-

му вивченні механізму розвитку злукового процесу внутрішніх статевих орга-

нів у жінок після запального процесу додатків матки. Цінність дослідження по-

лягає в тому, що його результати стали основою для обґрунтування викорис-

тання при лапаросокопії радіохвильової енергії у комбінації з притоспайковим 

бар'єром та комплексом фізіотерапевтичних процедур в післяопераційному пе-

ріоді, які суттєво скорочують терміни та покращують результати лікування та 

реабілітації. Автором також запропоновано і обґрунтовано, для оцінки важкос-

ті злукового процесу органів малого тазу у жінок після тривалого запального 

процесу та його прогнозування, застосовувати показники IL-lb, IL-6, фіброне-

ктину, ТФР-β в сироватці крові. Використання розробленого лапароскопічного 

методу на основі дії радіохвильової енергії, використання гелю (похідного кар-

бометилцелюлози), комплексу реабілітаційних заходів сприяє зниженню пока-

зників IL-lb, IL-6, фібронектину, ТФР-β підвищує прохідність маткових труб. 

Що саме важливе, в 1.6 рази підвищується частота настання вагітності, а також 

зменшується ризик виникнення позаматкової вагітності. 

Впровадження результатів досліджень. Результати досліджень широ-

ко впроваджені в практичну діяльність КЗОЗ «Харківський міський клінічний 

пологовий будинок №2 ім. М.Х. Гельферіха», міського пологового будинку 

№1, центральної районної лікарні м. Лозова, ТОВ «Сана-Мед» м. Харків. 
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Матеріали дисертації використовуються в навчальному процесі на кафе-

драх акушерства та гінекології №2, патологічної анатомії Харківської медичної 

академії післядипломної освіти, кафедрі акушерства та гінекології ДЗ Дніпров-

ська медична академія МОЗ України. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності сформульованих в ди-

сертації наукових положень, висновків та рекомендацій. Науково-

методологічний рівень дисертаційної роботи є високим. Отримані нові наукові 

дані в сукупності дозволили автору досягнути поставленої мети. Сформу-

льовані автором адекватні меті наукової роботи задачі дослідження були пов-

ністю виконані. Проведено достатню за об'ємом кількість експериментальних і 

клінічних досліджень із застосуванням сучасних методів обстеження. Зокрема 

гістологічне, імуногістохімічне дослідження зрізів тканин; ультразвукове дос-

лідження, хромосальпінгоскопія, метросальпінгографія. На основі отриманих 

даних був розроблений комплекс лікувально-профілактичних заходів щодо 

профілактики збільшенням частоти хвилі збільшується площа й кількість 

локусів коагуляційного некрозу тканин, що стимулює процеси репарації. 

При використанні діатермічної енергії у зоні, що відстоїть від зони 

впливу на 0,1 см спостерігалася карбонізація ділянок серозної оболонки, 

некроз усієї товщі м'язових шарів стінки труби. Якщо відстань від зони 

впливу становила 0,20,3 см то за даними ІГХ досліджень у всіх випадках 

була діагностована втрата функціонально активного епітелію. 

При застосуванні 0,9 % розчину хлориду натрію злуки були більш 

виражені. Вони були більш щільними, містили значно більшу кількість 

колагену, що обумовлено перевагою функціонально активної популяції 

фібробластів, які його продукують. При використанні протиспайкового 

гелю (похідного карбометилцелюлози) розміри і щільність спайок, були 

значно меншими. Кількість клітин фібробластичного ряду, було значна 

менше, ніж у попередній групі. Популяцією, що домінує, були незрілі, 

функціонально неактивні фібробласти, що у сукупності з адекватним 

неоангіогенезом зменшують набряк, роблять тканину спайок менш щіль-

ною. 

У третьому розділі дисертаційної роботи представлені етапи клініч-

них досліджень. Викладені клініко-анамнестичні дані, результати лабора-

торного та інструментального обстеження жінок. 
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Було виявлено статистично достовірне підвищення в сироватці крові 

пацієнток показників трансформуючого фактору росту (ТФР), IL-lb, IL-6 та 

фібронектину в залежності від стадійності та тривалості запальних захво-

рювань додатків матки, що дає змогу використовувати дані показники (в 

комплексі) як маркери прогнозування важкості спайкового процесу. Також 

було виявлено статистично достовірне збільшення індексу резистентності у 

маткових артеріях у жінок з трубно-перитонеальним безпліддям у порів-

нянні з жінками контрольної групи. 

Отримані результати дослідження вказують на багатофакторність 

патогенетичного механізму спайкоутворення та є підґрунтям до визначення 

подальшої тактики ведення жінок репродуктивного віку із спайковим 

процесом. 

Результати терапії і реабілітації представлені у четвертому розділі. 

Дана оцінка ефективності розробленого і експериментально обґрунтова-

ного протиспайкового комплексу лікувально-профілактичних заходів щодо 

запобігання спайкоутворення та відновленні репродуктивної функції у 

гінекологічних хворих. 

Поєднання радіохвильової енергії, гелю та комплексу реабілітаційної 

терапії дозволило підвищити частоту настання маткової вагітності у жінок 

з трубно-перитонеальним безпліддям з 16 до 40% та знизити ризик розвит-

ку позаматкової вагітності. 

У заключному розділі дисертації проведено узагальнення та обгово-

рення результатів роботи, де дисертант логічно вибудовує науково обґрун-

товану систему лікувально-профілактичних заходів, що включає мало 

травматичну ендохірургічну техніку оперування, ощадливі хірургічні 

енергії, ультразвуковий скальпель, інтраопераційне використання проти-

спайкового бар'єру, а також реабілітаційної терапії на ранньому післяопе-

раційному етапі. 

Висновки і практичні рекомендації витікають із змісту роботи, 

достатньо обґрунтовані, відповідають поставленим завданням. Список 

використаної літератури оформлений у відповідності з бібліографічними 

вимогами. 

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій в опублікованих працях та авторефераті. 
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Основні положення дисертаційної роботи повністю викладені в 10 науко-

вих працях, серед них 5 - у фахових наукових виданнях України (2 -у  

виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз), 5 тез допо-

відей на конференціях, 1 нововведення, 1 патент на корисну модель. 

Результати проведених досліджень широко обговорювались на 

наукових форумах. Автореферат повністю відображає зміст роботи і 

відповідає вимогам МОН України. 

Дисертаційна робота є завершеною науковою працею, в якій викла-

дені отримані наукові положення. Принципових зауважень немає. Робота 

має велике значення, так як розкриває шляхи покращення ефективності 

лікування жінок з безпліддям, зумовленим запальними захворюваннями 

додатків матки. 

У порядку дискусії бажано отримати відповідь на наступні запитання: 

1. Чи була залежність між різними антибактеріальними препаратами 

для інтра- та післяопераційного використання та наслідками лікування? 

2. У яких випадках після проведеного лікування слід застосовувати  

екстракорпоральне запліднення? 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Представлені в дисертації наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації мають як науковий, так і практичний 

інтерес для лікарів. 

Розроблений метод лікування жінок з неплідністю трубно-перито-

неального ґенезу може бути використаний у практичній діяльності гінеко-

логічних стаціонарів. 

ВИСНОВОК 

Дисертація Риженко Юлії Василівни «Оптимізація методики лікуван-

ня та реабілітації хворих з безпліддям, зумовленим запальними захворю-

ваннями додатків матки» на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук є завершеною працею, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що у сукупності можна кваліфікувати як новий 

підхід у вирішення наукової проблеми в галузі акушерства-гінекології - 

підвищення ефективності лікування і профілактики спайок у жінок з 

трубно-перитонеальним безпліддям шляхом визначення факторів ризику 
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перитонеального спайкоутворення та розробки експериментально обґрун-

тованого підходу до застосування програми протиспайкових лікувально-

профілактичних заходів у жінок репродуктивного віку. 

Дисертація Риженко Юлії Василівни за своєю актуальністю, обсягом 

досліджень та новизною отриманих результатів має важливе теоретичне та 

практичне значення, повністю відповідає пункту 11 ««Порядок присуд-

ження наукових ступенів», затверджених Постановами Кабінету Міністрів 

України від 24.07.2017 року №567 та від 19.08.2015 року №656, які 

висуваються до дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

медичних наук, а її автор Риженко Юлія Василівна заслуговує на 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 - акушерство та гінекологія. 

 

 

Офіційний опонент: 

Зав. кафедрою акушерства 

та гінекології №2 Харківського 

національного медичного університету, 

доктор медичних наук, професор, 

Заслужений працівник освіти України 

 

 


