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Проблема ожиріння і фертильних порушень є важливою складовою 

частиною репродуктивної ендокринології. Проблема інфертильності при 

ожирінні розглядається через вісь «гіпоталамус-гіпофіз-гонади» і метаболічні 

порушення. Окрім наростання ступеня тяжкості ожиріння, захворювання 

призводить до виникнення різних форм порушень менструальної функції з 

моменту становлення менархе. Дослідження показують, що ожиріння 

впливає на вік появи менархе, становлення менструальної функції і циклічну 

діяльність яєчників. Вважають, що ожиріння обумовлює велику частоту 

безпліддя, вірогідність розвитку синдрому полікістозних яєчників і раніше 

настання менопаузи. При цьому патогенез репродуктивних порушень та їх 

гормональна основа до кінця не вивчені, і наявні дані з цього приводу 

суперечливі. Прогресуюче зростання числа хворих з ожирінням, що супро-

воджується різними репродуктивними порушеннями, обумовлює актуаль-

ність вивчення даної проблеми. Більш того, ожиріння як медико-соціальна 

проблема продовжує залишатися маловивченим. Так, не встановлені причини, 

що пояснюють механізми розвитку репродуктивних порушень. Немає чіткого 

керівництва для лікарів і хворих з ожирінням про ефективні методи 

лікування і профілактики порушення  менструальної функції. 

Незважаючи на розмаїття діагностичних підходів до вирішення 

проблеми порушення менструальної функції у жінок раннього репродук-

тивного віку з ожирінням, на сьогодні не існує однозначних критеріїв щодо 

збереження репродуктивної функції жінок, тому хочу наголосити, що 

наукова робота Скорейка Романа Сергійовича, присвячена підвищенню 
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ефективності лікування порушень менструальної функції у молодих жінок 

із ожирінням на підставі вивчення клініко-ехографічних та ендокриноло-

гічних особливостей, а також удосконалення алгоритму діагностичних та 

лікувально-профілактичних заходів, є актуальною і своєчасною.  

Дисертантом доведено, що провідними причинами порушення менст-

руальної функції у молодих жінок із ожирінням є: наявність гормонально-

залежних захворювань репродуктивної системи у матерів (26,7%), перенесені 

інфекційно-вірусні захворювання (36,0%) та хронічний тонзиліт (53,3%), 

патологічне становлення менархе (56,7%), порушення харчової поведінки 

(70,0%), психотравмуючі ситуації (53,3%), низька фізична активність (66,7%).   

Науково обґрунтовано необхідність удосконалення алгоритму діагнос-

тичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок із ожирінням. 

Проведені дослідження дозволили науково обґрунтувати роль гіпер-

андрогенії та вмісту лептину у генезі порушень менструальної функції у жінок 

із ожирінням. Розширені дані про фактори ризику та провідні причини роз-

витку порушень менструальної функції у молодих жінок із ожирінням. 

Показано, що у молодих жінок порушення менструальної функції на фоні 

ожиріння відбуваються на фоні гіперлептинемії, але найбільш виражені зміни 

мають місце у пацієнток без гіперандрогенії, особливо при ожирінні ІІІ сту-

пеня. Вивчено порівняльні аспекти клініко-анамнестичних даних у молодих 

жінок із порушеннями менструальної функції на фоні ожиріння. Проведено 

порівняльний клінічний аналіз структури та рівня соматичних проявів пору-

шень менструальної функції у молодих жінок із ожирінням із урахуванням 

наявності гіперандрогенії та ступеня ожиріння. Показана роль лабораторних 

(ендокринологічних та біохімічних) та інструментальних (ехографічних) 

методів досліджень у своєчасній діагностиці порушень менструальної функції 

у молодих жінок із ожирінням. Удосконалено та впроваджено алгоритм 

прогностичних та лікувально-профілактичних заходів у жінок із порушеннями 

менструальної функції на фоні ожиріння щодо підвищення ефективності 

прогнозування та зниження частоти порушень репродуктивної функції. 

Дисертаційна виконана на належному методологічному рівні. Основні 

положення роботи, сформульовані автором дисертації, викладено на підставі 

аналізу сучасних літературних джерел та результатів власних досліджень, їх 

обсяг та отримані результати з необхідним статистичним аналізом дозволяють 

вважати, що отримані наукові положення, висновки та практичні рекомендації 

є обґрунтованими та достовірними. Інформаційна база дослідження достатня 
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за обсягом, репрезентативна. Дисертація викладена українською літературною 

мовою, грамотно, логічно, із дотриманням наукового стилю написання. 

Дисертаційна робота Скорейка Романа Сергійовича, подана на здобуття 

наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона здоров’я за 

спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінеко-

логія»), присвячена актуальній проблемі сучасного акушерства та гінекології, 

є закінченим науковим дослідженням, містить нові положення і нові науково 

обґрунтовані результати, що, в цілому, розв’язують важливе науково-

практичне завдання – підвищення ефективності лікування порушень менст-

руальної функції у молодих жінок із ожирінням на підставі вивчення клініко-

ехографічних та ендокринологічних особливостей, а також удосконалення 

алгоритму діагностичних та лікувально-профілактичних заходів. 

Виходячи з актуальності, об’єму та рівня досліджень, наукової новизни 

результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, об’єк-

тивності та обґрунтованості висновків, беручи до уваги особистий внесок 

здобувача, дисертаційна робота Скорейка Романа Сергійовича «Порушення 

менструальної функції у жінок раннього репродуктивного віку з ожирінням: 

прогнозування та тактика лікування» повністю відповідає вимогам пп. 6, 7, 8 

Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення 

разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи 

про присудження ступеня доктора філософії, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 № 44, та наказу МОН України від 

19.08.2015 № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації» і 

може бути представлена до офіційного захисту, а її автор Скорейко Роман 

Сергійович повністю заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора 

філософії за спеціальністю 222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство 

та гінекологія»). 
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