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АКТУАЛЬНІСТЬ ОБРАНОЇ ТЕМИ ДИСЕРТАЦІЙНОГО 

ДОСЛІДЖЕННЯ 

Проблема збереження й відновлення репродуктивного здоров’я нації є 

найважливішим медико-соціальним завданням державного значення. 

Вирішення її визначає можливість відтворення виду й збереження генофонду 

нації, служить фактором національної безпеки, особливо на тлі демографічної 

кризи. У всіх без виключення європейських країнах безплідність у шлюбі 

залишається головною проблемою сучасності.  

У цьому контексті досить своєчасною і цікавою є дисертаційна робота 

Панасовського Миколи Леонідовича, що спрямована на підвищення 

ефективності лікування чоловіків з хронічним запаленням урогенітального 

тракту та його ускладненнями, одним з яких є чоловічий фактор безпліддя 

подружньої пари.  

Безпліддя у шлюбі – патологія, поширена в світі, є значущою 

особистісною, медико-біологічною, соціальною і демографічною проблемою 

сьогодення. На сьогоднішній день в Україні відсутня державна Програма щодо 

підтримки репродуктивного здоров'я нації, немає також достатньої нормативної 

бази та єдиного підходу до алгоритму спостереження лікарем чоловіків з 

проблемами статевої функції, в тому числі безпліддя. Чоловічій складовій цього 

патологічного процесу в останні роки в багатьох країнах приділяють велику 

увагу. Сучасні фахівці стверджують, що в розвитку безпліддя порушення 

фертильності у чоловіків і жінок відіграють приблизно однакову роль, тобто 

майже у половині випадків безпліддя його причина буває зумовлена чоловічим 

фактором. За останні роки спостерігається глобальне зростання питомої ваги 

чоловічого фактору в структурі причин безпліддя, на частку якого, згідно з 

даними статистики, доводиться від 40 до 60%. До негативного впливу на 

репродуктивний потенціал чоловіків призводять: нервово-психічний фактор та 

органічні ушкодження центральної нервової системи; вроджені і, в тому числі 

генетичні порушення; інфекційно-запальні захворювання; ендокринні розлади; 

шкідливі фактори зовнішнього середовища; нездоровий спосіб життя; загальні 

захворювання, ятрогенні ушкодження, тощо. Виявлення причини або декількох 

причин безпліддя є дуже важливим для правильного його лікування.  

Серед захворювань, які знижують фертильність і вимагають хірургічного 

лікування, одне із провідних місць (20–31% усіх чоловіків з азооспермією) 

займає обструкція сім’явиносних шляхів – так звана обтураційна безплідність.  
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Розвиток високих медичних технологій в останні роки, зокрема 

впровадження новітніх ендовідеоскопічних мікрохірургічних лікувальних і 

діагностичних методик, відкрив нові можливості для подолання обструктивних 

форм чоловічої безплідності. Разом з тим їх реальна ефективність ще не 

визначена через відсутність достатнього числа спостережень. Найчастіше 

приведена у дослідженнях вибірка хворих  не відображає розмаїтості клінічних 

випадків у реальній лікарській практиці. 

Все це свідчить про актуальність подальшого вивчення проблеми 

чоловічої безплідності та обумовлює необхідність пошуку ефективних способів 

лікування його обструктивних форм (як потенційно переборних), за допомогою 

яких можна відновити репродуктивну функцію, здатність до запліднення 

природнім шляхом, і уникнути використання невиправданих допоміжних 

репродуктивних технологій. 

Ці факти визначають актуальність і практичне значення фундаментальної 

дисертаційної роботи. Саме ця актуальна наукова проблема створила підґрунтя 

для проведення дослідження, маючи на МЕТІ вдосконалення медичної 

допомоги чоловікам з набутими формами обструктивної азооспермії в практиці 

уролога.  

Таким чином, розробка та впровадження в медичну практику нових 

технологій, які б дозволили покращити якість життя пацієнтів є актуальною 

науковою та клінічною проблемою, якій і присвячено дану роботу. Наведені 

факти і обумовлюють актуальність дослідження.  

Мету дисертаційної роботи досягнуто, вона є безперечно актуальною і 

на виході передбачає обґрунтування стратегії хірургічного лікування чоловічої 

інфертильності, набутої внаслідок обструктивної азооспермії, шляхом 

удосконалення наявних і розробки нових лікувальних технологій на основі 

застосування результатів вивчення морфо-функціональних, гормональних і 

імуногістохімічних змін у репродуктивній системі. 

Об'єктом дисертаційного дослідження було обрано обструктивну 

азооспермію. 

Предмет дисертаційної роботи - хірургічні та ендоскопічні методи 

лікування обструктивної азооспермії, морфологічні та функціональні зміни 

яєчок, гормональні зміни організму пацієнтів, біохімічний профіль еякуляту, 

віддалені результати. 

Методи дослідження є сучасними, достатніми для виконання 

поставлених задач та повністю їм відповідають. Були використані наступні 

методи досліджень: є сучасними, достатніми для виконання поставлених задач 

та повністю їм відповідають, а саме було використано клінічні, біохімічні, 

імунологічні, сперматологічні, променеві, морфологічні методи, а також була 

проведена статистична обробка результатів. 

 

ЗВ'ЯЗОК РОБОТИ З НАУКОВИМИ ПРОГРАМАМИ, ПЛАНАМИ, 

ТЕМАМИ 

Дисертаційна робота Панасовського М.Л.  на тему: «Хірургічне лікування 

набутих форм обструктивної азооспермії» є фрагментом комплексних клініко-
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лабораторних досліджень, здійснених в рамках науково-дослідної роботи 

кафедри урології, нефрології та андрології імені проф. А.Г. Подрєза 

Харківського національного медичного університету «Обґрунтування 

методології відновлення сексуального та фертильного здоров’я чоловіків з 

еякуляторними порушеннями» (номер держреєстрації 0113U002275), в якій 

здобувач є відповідальним виконавцем цієї теми. Дисертаційна робота пройшла 

біоетичну експертизу. 

 

НАУКОВА НОВИЗНА І ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ РОБОТИ 

У дисертаційній роботі автором  вперте отримано систематизовано і 

визначено нові та доповнено наявні дані про патогенез набутої обструктивної 

азооспермії у чоловіків, що ґрунтуються на інтегральному аналізі кореляційних 

зв’язків між основними біохімічними показниками сім’яної плазми, даними 

гормональної регуляції репродуктивної функції і їх співставленні з клінічними, 

морфо-функціональними, імунологічними і гемодинамічними змінами, що 

дозволило вдосконалити скринінгову неінвазійну діагностику набутої 

азооспермії та прогнозувати ефективність хірургічного лікування. 

В роботі також було проведено встановлено, що морфологічними 

маркерами формування незворотного патологічного гіпосперматогенезу при 

набутій обструктивній азооспермії є ознаки поліморфного прояву пригнічення 

дозрівання сперматозоїдів, тубулярна атрофія канальців і зародкового епітелію, 

десквамація, фіброз і гіаліноз строми з підвищенням стромально-

паренхіматозного індексу, збільшенням експресії маркерів ММР-9 і TGF-β, 

поява ембріональних PLAP-позитивних клітин. 

В роботі автор уточнив та доповнив наукові дані про те, що тривала 

(більше 5 років) набута обструктивна азооспермія інфекційно-запального ґенезу 

обумовлює формування аутоімунного компонента захворювання з появою в 

крові антиспермальних антитіл, що є несприятливою ознакою для відновлення 

сперматогенезу після хірургічного лікування і обґрунтовує преференційне 

застосування пункційних методик із використанням ДРТ. 

В роботі автор також вперше визначив  та довів вплив інфертильності 

чоловіків на можливість розвитку тривожно-депресивних і неврозоподібних 

розладів, а також розладів міжособистісних стосунків у родині, що надає 

безумовної соціальної значущості та потребує психотерапевтичної допомоги. 

В дисертаційному дослідженні автором вперше визначені додаткові 

діагностичні критерії вибору методики хірургічного втручання на підставі 

анамнестичних, морфометричних даних і показників кровообігу яєчок.  

В роботі автор доповнив сучасну наукову базу щодо порівняльної 

ефективності розробленого способу вазоепідидимоанастомозу з огляду на 

частоту ускладнень і рецидивів. 

Дисертантом вперше науково обґрунтовано переваги відкритої біопсії 

над пункційною у пацієнтів з обструктивною азооспермією, обумовленою 

інфекційно-запальними захворюваннями органів калитки. На підставі 

отриманих даних біопсії яєчок та їх придатків визначено переваги 
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епідидимальних сперматозоїдів над тестикулярними для подальшого 

використання у циклах ДРТ ICSI. 

Дисертантом вперше науково обґрунтовано та апробовано діагностично-

лікувальний алгоритм ведення пацієнтів із набутою обструктивною 

азооспермією, і доведено високу ефективність його застосування для 

відновлення репродуктивної функції чоловіків. 

 

ПРАКТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА ЇХНЄ 

ВПРОВАДЖЕННЯ 

В дисертаційній роботі автором успішно продемонстровано та 

апробовано стратегію хірургічної корекції інфертильності, набутої внаслідок 

обструктивної азооспермії, на основі відновлення сперматогенезу. 

Обґрунтовано показання для застосування анастомозуючих пластик, що здатні 

сприяти досягненню вагітності шляхом природного зачаття в 40-45% і 

знижують потребу у використанні ДРТ. Запропоновано скринінгові методи 

неінвазійної діагностики захворювання. 

В дисертаційній роботі автор довів ефективність впровадження 

розробленої та обґрунтованої модифікації анастомозуючої пластики 

сім’явиносної  протоки (вазоепідідімостомії), що передбачає збереження 

іннервації і кровопостачання тканин, сприяє зниженню частоти ускладнень і 

рецидивів в порівнянні з існуючими аналогами. 

В дисертації автор визначив морфо-функціональні умови і найбільш 

сприятливі терміни застосування анастомозуючих пластик для відновлення 

сперматогенезу при набутій обструктивній азооспермії. 

В дисертаційній роботі автор довів ефективність впровадження 

запропонованого алгоритм вибору оптимальної хірургічної тактики при набутій 

обструктивній азооспермії на тлі критеріїв субопераційної оцінки вмісту 

придатка яєчка задля визначення вибору між застосуванням анастомозуючої 

пластики чи пункційних методик з використанням ДРТ. 

Результати науково-дослідної роботи впроваджено в навчальний процес і 

наукову роботу: 

 КНП ХОР „Харківський медичний клінічний центр урології і нефрології 

їм. В.І. Шаповала”;  

 Центру репродуктивної медицини проф. А.М. Феськова; 

 Клініки допоміжних репродуктивних технологій м. Харкова.  

Теоретичні положення і практичні рекомендації включені до навчального 

процесу кафедри урології, нефрології та андрології ім.  А.Г. Подреза 

Харківського національного медичного університету. 

 

СТУПІНЬ ОБГРУНТОВАНОСТІ НАУКОВИХ ПОЛОЖЕНЬ, 

ВИСНОВКІВ ТА РЕКОМЕНДАЦІЙ, СФОРМУЛЬОВАНИХ У 

ДИСЕРТАЦІЇ, ЇХНЯ ДОСТОВІРНІСТЬ 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи є 

обґрунтованими та достовірними, тому що дослідження проводилося на 
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достатній кількості клінічного матеріалу. У дисертаційній роботі для аналізу 

було використано достатню кількість літературних джерел. 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи  є 

обґрунтованими та достовірними, тому що дослідження проводилося на 

достатній кількості клінічного матеріалу. У дисертаційній роботі для аналізу 

було використано достатню кількість літературних джерел. 

Основою даного дослідження стали клінічні спостереження 325  

пацієнтів-чоловіків із з обструктивною азооспермією у яких було діагностовано 

чоловічий фактор безпліддя подружньої пари. У дослідженні висвітлені різні 

аспекти оптимальної лікувальної тактики, за допомогою якої можна відновити 

репродуктивну функцію, здатність до запліднення природнім шляхом, і 

уникнути використання невиправданих допоміжних репродуктивних 

технологій. 

Дослідження та лікування проводилася згідно існуючих вітчизняних та 

міжнародних норм і правил біоетики. Для лікування було застосовано комплекс 

сучасних методів, адекватних поставленим задачам. Результати роботи 

документовані, цифрові дані грамотно статистично оброблені за допомогою 

відповідних програм статистичного аналізу з урахуванням рекомендацій до 

медико-біологічних досліджень, а висновки  є обґрунтованими, оскільки 

логічно випливають з результатів роботи. 

Дисертаційну роботу проведено з залученням сучасних інформативних 

методів дослідження та детальної математичної обробки, що дозволило 

дисертанту обґрунтувати низку положень, які мають важливе теоретичне та 

практичне значення. 

 Ефективність дисертації блискуче доведена впровадженням її результатів 

у науковий та педагогічний процес в клініках та кафедрах на теренах України.  

 

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 267 сторінках 

машинописного друкованого тексту. Вона складається із  анотації на 

українській та англійській мові, списку публікацій здобувача введення, огляду 

літератури, опису матеріалів і методів досліджень, 6 розділів власних 

досліджень, аналізу і узагальнення результатів досліджень, висновків, 

практичних рекомендацій і списку використаних джерел та додатку. Список 

використаних наукових джерел включає 245 наукових публікацій (44 – 

кирилицею, 201 – латиницею). Роботу написано літературною українською 

мовою. Дисертацію проілюстровано 56 таблицями, 46 рисунками. Таблиці і 

графічні рисунки є змістовними, що полегшує сприйняття тексту дисертаційної 

роботи.  

Роботу побудовано з дотриманням відповідних вимог за традиційним 

планом, який складається з анотації, вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріали і методи дослідження», 8 розділів власних досліджень, 

узагальнення і аналізу результатів, висновків, практичних рекомендацій,  

списку використаних джерел літератури, додатку.  

Розділ «Вступ» присвячений актуальності дослідження, науковій новизні 
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і практичні значимості. У роботі чітко складена мета та сформульовані 

відповідні задачі, які в результаті роботи адекватно вирішилися. 

В «Аналітичному огляді літератури» проведений ґрунтовний аналіз 

інформаційних ресурсів, більшість з яких опубліковано протягом останніх 10 

років. Це дозволило автору визначитися з напрямком дисертаційної роботи, 

виявити невирішені питання покращення репродуктивного здоровʼя чоловіків 

через хірургічне відновлення сім’явиносних шляхів. Продемонстровано  

основні аспекти епідеміології та етіопатогенезу обструктивних азооспермій, 

принципи та методи діагностики та лікування обструктивних азооспермій. 

Дисертант проаналізував значну кількість джерел бази вітчизняної та 

зарубіжної літератури. Дисертант представив методологічно правильно 

оформлений огляд літератури, який містить заключне резюме, що відповідає 

меті та задачам наукового дослідження.  

Ознайомлення з дисертацією вказує на достатню обізнаність автора у 

проблемних питаннях роботи, глибокий аналіз дисертантом матеріалу роботи 

та можливість критично оцінювати інформацію. Такі здібності автор проявив 

при викладенні матеріалу роботи у вступі та огляді літератури, який грамотно 

систематизований, відповідає темі роботи та містить інформацію про 

необхідність проведення дослідження. 

Другий розділ «Матеріали і методи дослідження» показує наскільки 

досконало складено програму роботи та представлено матеріал клінічних 

досліджень дисертації. У ньому продемонстровано клінічні та клініко-

лабораторні методи дослідження, які використовував автор. Робота базується 

на репрезентативному клінічному матеріалі та відповідному методичному 

забезпеченні роботи. Всі дані роботи опрацьовано сучасними статистичними 

методами, які підтверджують високий рівень обґрунтованості кінцевих 

результатів та наукових положень. 

В розділі була продемонстрована загальна характеристика обстежених 

пацієнтів, показано та детально описані використані методи обстеження 

(бібліо-семантичний, соціологічний, загальноприйняті клінічні, лабораторні та 

інструментальні методи, а також морфологічний, імунологічний, біохімічний, 

медико-статистичний методи). 

Послідуючі розділи роботи представляють детальний виклад основних 

результатів власних досліджень дисертанта. Слід відзначити логічність і 

послідовність викладення матеріалу, що був отриманий автором роботи у ході 

проведення досліджень. Викладення власних результатів досліджень подано з 

дотриманням до визначеного дизайну роботи. 

У третьому розділі «Результати обстеження пацієнтів із 

обструктивною азооспермією » автор представив 4 підрозділи. У розділі 

дисертантом представлені результати загального обстеження пацієнтів, 

біохімічні та морфологічні параметри еякуляту у хворих, висвітлені  зміни 

структури яєчка при ультразвуковому дослідженні, особливості гормональної 

регуляції репродуктивної функції у досліджуваних пацієнтів. Висновком цього 

розділу стали відомості, що перенесені інфекційно-запальні захворювання 

сечостатевого тракту (орхіт, епідидиміт, простатовезикуліт, уретрит), часткова 
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доля яких у структурі факторів ініціації захворювання сягає 90%, є суттєвим 

етіологічним чинником набутої азооспермії, а визначення біохімічних 

показників еякуляту може бути пріоритетним скринінговим методом 

неінвазійної діагностики захворювання. 

У четвертому розділі «Морфологічні особливості будови тканини 

яєчок  з обструктивною азооспермією» автор представив 3 підрозділи. В них 

наведено дані і присвячений змінам  сперматогенезу, що відбувається під 

впливом обструкції  тривалістю до 5 років та до 10 років. На відміну від групи 

контролю, через 5 років відзначалося злущення зародкового епітелію, 

осередкова його атрофія. У стромі клітини Лейдига знаходилися в стані 

гіпертрофії, що підтверджувалося збільшення площі клітин (р=0,04). Через 10 

років спостерігалися осередкові процеси фіброзу і гіалінозу, з осередковим 

розростанням інтерстиціальної тканини, що підтверджувалося значимим 

збільшенням стромально-паренхіматозного індексу (р=0,004). Спостерігалися 

виражені процеси фіброзу і гіалінозу, з розростанням інтерстиціальної тканини, 

що підтверджувалося значимим збільшенням стромально-паренхіматозного 

індексу (p=0,005 з групою контролю, р=0,01 з групою ОА до 5 років). При 

імуногістохімічному дослідженні виявлено достовірне зниження індексу 

проліферації (р=0,0001 при порівнянні з контролем, р=0,004 при порівнянні з 

групою ОА до 5 років), що підтверджує зниження активності сперматогенезу.  

У п’ятому розділі йдеться про «Особливості імунного статусу  хворих з 

обструктивною азооспермією  різного генезу» в 3 підрозділах, у яких 

представлені результати дослідження показників імунного статусу у пацієнтів 

згідно розподілу по грумах, а саме хворі, у яких азооспермія виникла через 

інфекцйно-запальні захворювання мошонки,  ятрогенні ушкодження мошонки 

та обумовлені пахвинно-мошонковими килами та вазектомією в анамнезі. 

На підставі результатів дослідження цього розділу автор дійшов висновку, 

що порушення процесів диференціювання проліферації та активності 

імунокомпетентних клітин, а також формування аутоімунного компонента з 

появою в крові антиспермальних антитіл (найчастіше інфекційно-запального 

ґенезу) є ознаками обструктивної азооспермії (виявляються після захворювання 

тривалістю близько 5 років), максимально знижують прогноз можливої 

ефективності анастомозуючих пластик із позиції відновлення сперматогенезу і 

обґрунтовує преференційне застосування пункційних методик із 

використанням допоміжних репродуктивних технологій.. 

У шостому розділі «Психологічні порушення у пацієнтів через 

наявність обструктивної азооспермії» автор у 3 підрозділах продемонстрував 

неможливість запліднення та створення повноцінної родини через 

діагностування азооспермії призвело до розвитку тривожно-депресивних та 

неврозоподібних станів у 124 пацієнтів. Після проведеної терапії спостерігалося 

підвищення загального фізичного і психічного тонусу пацієнтів, що допомогло 

їм швидше усвідомити психологічні порушення через безплідність. Зменшення 

нервозності, проявів астенії після лікування знизило напруженість у 

міжособистістних стосунках, сприяло більш адекватному реагуванню на 
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неможливість запліднення і пов’язані з цим порушення сімейних та соціальних 

функцій, поліпшило соціальну адаптацію і гармонізацію в шлюбі. 

З розділу зроблено висновок, що  розвиток тривожно-депресивних та 

неврозоподібних розладів у трьох основних напрямках депресивних проявів за 

переважаючим в симптомокомплексі емоційним спектром (туга та смуток, 

тривога, апатія), що об’єктивізується зменшенням загального HDRS балу (1,79 

± 12,3) і (2,20 ± 15,4) рази через місяць і 6 місяців додаткового лікування (p < 

0,05), супроводжує набуту обструктивну азооспермію у 35% пацієнтів та є 

найбільш вираженим серед хворих молодого віку, які щойно розпочали шлюбні 

стосунки, тому потребують окремої уваги і психотерапевтичної підтримки. 

У сьомому розділі «Оптимізація хірургічного лікування пацієнтів з 

набутою  обструктивною азооспермією, порівняна  ефективність 

різноманітних  оперативних методів  відновлення чоловічої фертильності» 
автором представлено 6 підрозділів. За результатами цього розділу автором на 

великому клінічному матеріалі, а саме, оперативному лікуванню 325 пацієнтів з 

обструктивному азооспермією різного генезу були зроблені висновки, що 

ефективність анастомозуючої пластики за набутої обструктивної азооспермії 

залежить від тривалості захворювання і є найбільшою до 5 років захворювання, 

коли незворотні процеси пригнічення сперматогенезу (за результатами 

імуногістохімічних і морфологічних досліджень), ще не сформовані, це в 84,7% 

дозволяє відновити фізіологічні параметри сперматогенезу і природню 

фертильність. Після 10 років захворювання застосування анастомозуючих 

пластик майже неефективне (<10%) і недоцільне.  Субопераційна фізико-

біологічна оцінка вмісту придатка яєчка (бажано із залученням ембріолога) є 

об’єктивним критерієм вибору оптимальної хірургічної тактики за набутої 

обструктивної азооспермії, що дозволяє зважати на доцільність застосування 

анастомозуючої пластики та прогнозувати можливість відновлення природної 

фертильності.  

Восьмий розділ «Оцінка ефективності відкритої біопсії яєчка (мікро-

TESE) і придатка залежно від етіології  обструкції  сім'явивідних  шляхів»  
представляє оцінку ефективності біопсії яєчка і придатка залежно від різних 

чинників. та морфологічні особливості тестикулярних та епідидимальних 

сперматозоїдів обстежених чоловіків. 

Автор дійшов висновку, що морфологічні характеристики 

тестикулярних сперматозоїдів отриманих у пацієнтів з обструктивною 

азооспермією характеризуються збільшенням змішаної патології головки, 

шийки та хвоста. Більш високий показник сперматозоїдів з аномальними 

морфо-функціональними характеристиками при обструктивної азооспермії 

порівняно з  сперматозоїдами, отриманими у пацієнтів з придатка яєчка та 

нормозооспермією свідчить про те, що фактори, які призводять до запальних 

змін, можуть також впливати на морфологічні характеристики сперматозоїдів, 

хірургічно вилучених із яєчок. 

У розділі «Аналіз та узагальнення отриманих результатів» автор 

проводить критичний аналіз результатів і спираючись на них доводить 

обґрунтованість власних положень, отриманих під час виконання роботи та 
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сформульованих у висновках. Представлені в даному розділі матеріали мають 

безсумнівний теоретичний та практичний інтерес. 

Висновки дисертаційної роботи сформульовано чітко, вони логічно 

випливають з результатів дослідження і відповідають поставленим меті та 

задачам. Вони в повній мірі відображають результати дисертаційної роботи. 

Зауважень принципового характеру немає. 

Практичні рекомендації, з моєї точки зору, конкретні та адекватні. 

Таким чином, поставлені мета і задачі дисертації повністю вирішені, а 

дисертаційна робота Панасовського М.Л.  на тему: «Хірургічне лікування 

набутих форм обструктивної азооспермії»», має суттєве теоретичне і практичне 

значення.  Матеріали дисертації можуть бути використані в лекційних курсах із 

урології для студентів медичних ВУЗів, лікарів-інтернів та курсах спеціалізації 

та тематичного удосконалення лікарів. 

 

ПОВНОТА ВИКЛАДЕНИХ МАТЕРІАЛІВ ДИСЕРТАЦІЇ В 

ОПУБЛІКОВАНИХ РОБОТАХ І АВТОРЕФЕРАТІ 

За темою дисертації опубліковано 30 наукових робіт, з них 21 стаття у 

виданнях, що входять до затвердженого МОН України переліку, у яких можуть 

бути опубліковані основні результати кваліфікаційних досліджень на здобуття 

наукового ступеня кандидата або доктора наук (з них 2 – у виданнях, які 

входять до наукометричної бази SCOPUS), та 9 тез у збірниках наукових 

конференцій, конгресів, симпозіумів. 

Автореферат дисертації цілком і повністю відображає зміст дисертації та 

оформлений згідно вимогам для докторських дисертацій. 

Матеріали дисертаційної роботи були апробовані на всеукраїнських та 

міжнародних конгресах та з’їздах. Результати проведених спостережень, 

наукові положення, висновки та практичні рекомендації, які випливають з них, 

викладені в наведених наукових публікаціях та відтворюють зміст роботи. 

Автореферат дисертації цілком і повністю відображає зміст дисертації та 

оформлений згідно вимогам для докторських дисертацій. 

 

АПРОБАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

Основні положення дисертації доповідалися та обговорювалися на 

наукових конференціях і симпозіумах: науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2014» (Харків, 2014); 

науково-практичній конференції з міжнародною участю «Урологія, андрологія, 

нефрологія – 2015» (Харків, 2015); 18
th

 Annual Congress of the European Society 

for Sexual Medicine Madrid (Spain, 2016); науково-практичній конференції з 

міжнародною участю «Урологія, андрологія, нефрологія – 2016» (Харків, 2016); 

ювілейній науково-практичній конференції з міжнародною участю «Урологія, 

андрологія, нефрологія – 2017», присвяченій 50-річчю КЗОЗ «ОКЦУН 

ім. В. І. Шаповала» (Харків, 2017); 42
nd

 American Society of Andrology Annual 

Meeting (Miami, Florida, 2017); науково-практичній конференції «Урологія, 

андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення» (Харків, 

2018); науково-практичній онлайн-конференції «Урологія, андрологія, 
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нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення» (Харків, 2020); науково-

практичній конференції «Сучаснi методи дiагностики та лiкування в урологiї, 

андрологiї та онкоурологiї» (Дніпро, 2020). 

 

ЗАУВАЖЕННЯ ЩОДО ЗМІСТУ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИСЕРТАЦІЇ, 

ЗАВЕРШЕНОСТІ ДИСЕРТАЦІЇ В ЦІЛОМУ 

Суттєвих та принципових зауважень до дисертаційної роботи немає. 

Робота написана сучасною літературно-науковою мовою, послідовно та 

логічно, читається та сприймається легко і зрозуміло, що свідчить про високий 

методичний рівень, глибоке розуміння проблеми та майстерне її вирішення в 

результатах та висновках дисертації автором. Автор чітко і логічно представляє 

отримані результати і формулює положення. Оцінюючи позитивно роботу 

Панасовського М.Л., вважаю за необхідне висловити ряд запитань і зауважень.  

 

ЗАУВАЖЕННЯ: 

1. Робота переобтяжена цифровим матеріалом у вигляді таблиць, але це 

допомагає  сприйняттю результатів обстеження. 

2. У дисертаційній роботі мають місце нечисленні стилістичні помилки. 

3. У дисертаційній роботі мають місце нечисленні орфографічні помилки. 

4. Не завжди використовуються вказані скорочення. 

5. У списку використаних джерел приведено кілька досить застарілих робіт.  

6. В огляді літератури наводяться деякі роботи, які не мають 

безпосереднього відношення до теми дисертації.  

Проте зауваження та недоліки не носять принципового характеру та не 

псують загального доброго враження від роботи. А небагаточисленні 

стилістичні та друкарські помилки, поодинокі невдалі вислови чи 

формулювання не зменшують практичної та теоретичної цінності роботи, і 

дозволяють виключно позитивно оцінити роботу в цілому.  

Мету дослідження досягнуто, завдання виконані повністю, що 

відображено у розділах роботи. Цифрові дані зведені у таблицях і рисунках які 

відповідають текстовому матеріалу. Суть задач відповідає суті висновків.  

Висновки логічно витікають із суті роботи.   

При рецензуванні дисертаційної роботи Панасовського Миколи 

Леонідовича на тему «Хірургічне лікування набутих форм обструктивної 

азооспермії», подану на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за 

спеціальністю 14.01.06 – «урологія» виникли деякі запитання. 

 

ЗАПИТАННЯ: 

1) Які найбільш поширені генетичні розладі діагностували  у пацієнтів з 

азооспермією, та які методи лікування були застосовані? 

2) Чи виконували Ви одночасно двобічні реконструкції сімʼявиносних 

шляхів та якою була їх ефективність у порівнянні з однобічною 

реконструкцією?. 

3) Чи варто порівнювати методи ДРТ? Якщо «так», то за Якими 

критеріями? 
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3ayBaxeHnq i uo6axraHH{ He nplrMeHrxyrorb 3araJrbHoi uosuuanHoi
orlinrz Al4ceprallifinoro AocniAxenur. llpoBeAeHa Ar4cepraHrorra po6ora sacni4vye
fioro Qaxony :pinicrr, ynainnr craBrrr4 i upoSecifiHo uapiruynaru arryamni
4ocri4nuqrKi sanAaHHfl. {racepraqiq flaHacoBcbKoro Mur<olu JleoHiAosr4qaHareMy
<Xipyprivue nixynaHrrfl ualyrux Qopr o6crpyrcrusHoi €t3oocreprraii> e cauocrifinzu
3aBepIueHVM KoMIIJIeKcHLTM i arryamHr4M AocriAxeHnsM Baxnunoi ra crla4noi
TeMI4. V po6ori KoHKperHi nparrzvHi nrarasHr rrepenlirarorrcr 3 TeoperturHvrMr4,
anarig repepocrae y cr4Hres. Pe:yrrbrurkr AocniAxeHHfl y cyKynHocri nzpiruyrorb
BaxnI{By HayKoBy npo6nel,ry rK B fanysi rrae4uqznra n qinoMy, TaK i n ranysi yponorii.

BITCHOBOK
.{zcepraqifina po6ora llanacoscbKoro Mzxolu Jleoni4oaraua Ha reMy

<Xipyprivne lirynauur nalyrzx Qopvr o6crpyr<rzsHoi a3oocrepuii> e saKiH.reHzNa
cavrocrifiHurr,r HayKoBI{M 4ocni4xeHHqM, y rKoMy uicrurrcs HoBe uapirueHur
aKry€lrlbHoi npo6neMLI yponorii - o6rpyHryBaHHr crparerii xipyprirrHoro lixynaHna
'Ioroei'Ioi inSeprnlruocti, naSyroi nHacri4ox o6crpyrrusHoi a3oocnepuii, uuxxona
yAocKoH€uIeHHt Ha.aBHI,IX i pospo6Kr{ HoBr,rx nirynalrHr.rx rexHonorifi na ocHosi
3acrocyBaHHq pesymrarin Br4BqeHHr naopQo-$ynr<qionanbHux, ropMoH€LnbHr4x i
irraynoricroxiuiqHux sNaiH y penpoAyrrzeuift cucreui. Mero4ororiero 4ocri4xennr,
uu6unoro ananisy ra iurepnperaqiero orpr4MaHr,rx AaHux, rroBHororo BrrKJraAeHHrr
IpLIHIIUIOBI4X HayKOBI4X frOJrO)KeHb, HayKOBOT HOBT43HOIO, TeOpeTLIqHI4M Ta
npaKTI4qHuM 3HarIeHHtM " orpr4MaHr,rx pesylrrarir, :vricrou, o6csroNa ra
oQopuneHHqM 4Iacepraqir noeHicrlo ei4uoni4a€ Br4MoraM n. 10 "llopr4rcy
IIpllcyAx(eHH{ HayKoBI4x cryreuin", 3arBepA)KeHoro llocranoeaN,rrl Ka6iHery
Miuicrpin Vrpainz J\b567 eia 24.07.2013 p..ra Ns656 nia 19.08.15 p., qo
upe4'rnnf,rorbcq Ao AoKTopcbrr4x Ar{ceprar{ifi, aiaBrop 3acnyroBye Ha npucypreHHt
HayKoBoro cryileHq AoKropa MeAVLrHr..rx .HayK 3a cueqianuuicrro 14.01.06
<yponoria>.

OQiuiR"nfi onoHenr:

Iolonnufi nayrconufi cniepo6irHrarc
ni44iny ceKcorraro"rrorii Ta aHApo.norii
!V <<Incruryr ypo.norii Haqiona.rrrnoi
ArcaAervlii ue4nvnr{x HayK Vrcpainn>
AoKTop MeArrrHrx HayK, upoQecop plr(eHKo


