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доктора медичних наук, професора Суханової Ауріки Альбертівни 

на дисертаційну роботу Скорейка Романа Сергійовича 

«Порушення менструальної функції у жінок раннього репродуктивного віку з 

ожирінням: прогнозування та тактика лікування», поданої 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії 
в галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 Медицина 

(наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія») 
 

Науковий керівник: чл.-кор. НАМН України, професор, доктор 
медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології 
Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 
Вдовиченко Юрій Петрович.  

Роль метаболічних порушень в патогенезі ендокринних гінекологічних 
захворювань в даний час не береться під сумнів. На особливу увагу 
заслуговує проблема виникнення порушень менструальної функції при 
надлишковій масі тіла і ожирінні. Актуальність даної проблеми обумовлена 
тим, що за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, ожирінням 
страждає більше 30% населення планети, а частота безпліддя у жінок 
з ожирінням складає 33,6% порівняно з 18,6% жінок з нормальною масою 
тіла. Відомо, що ожиріння є, з одного боку, спадково детермінованим станом, 
а з іншого боку, наслідком переїдання, низької фізичної активності, тобто 
хворого способу життя. Патологічні процеси, пов’язані зі зміною обміну 
жирів, вуглеводів, зокрема, інсулінорезистентність, гіперліпідемія, пору-
шення толерантності до глюкози, обумовлюють формування ожиріння і, 
в той же час, посилюються при збільшенні маси тіла. Метаболічні пору-
шення, взаємозв’язані з ожирінням, можуть стати основою аномального 
яєчникового стероїдогенезу, що призводить до гіперандрогенії, хронічної 
ановуляції, відносної гіперестрогенемії, гіперпластичним процесам ендо-
метрія. Але механізм виникнення порушень менструального циклу при 
ожирінні до теперішнього часу недостатньо вивчені. Це визначає відсутність 
однозначного підходу до тактики ведення хворих з порушеннями менстру-
альної функції та ожирінням.  

Проведене дисертантом дослідження надало можливість встановити, 
що в структурі порушення менструальної функції у молодих жінок із 
ожирінням аменорея складає 40,0%; олігоменорея – 46,7%; аномальні маткові 
кровотечі – 6,7% та постпонуючий цикл – 6,7% відповідно. Соматичними 
проявами порушення менструальної функції у молодих жінок із ожирінням 
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є головний біль (53,3%) та гіпоплазія молочних залоз (53,3%). Частота гіпер-
андрогенії складає 50,0%, а її клінічними ознаками є гірсутизм (73,3%); 
вугрові висипання (53,3%); себорея (13,3%) та стриї на шкірі – 40,0%. 
У жінок із порушенням менструальної функції в структурі надмірної маси 
тіла ожиріння І ст. складає 60,0%; ІІ ст. – 26,7% та ІІІ ст. – 13,3% відповідно. 
Частота ехографічних змін органів малого тазу у молодих жінок із пору-
шенням менструальної функції та ожирінням залежить від наявності гіпер-
андрогенії, при якій рівень полікістозних яєчників складає 76,7%, а гіпер-
плазії ендометрія – 13,3%. При відсутності гіперандрогенії ці показники 
значно менше – 16,7 та 3,3% відповідно.  

Результати проведеного дослідження було впроваджено в навчальний 
процес кафедри акушерства гінекології та перинатології НУОЗ України імені 
П. Л. Шупика та оприлюднено на науково-практичних семінарах та конфе-
ренціях, зокрема з міжнародною участю, і висвітлено у 7 наукових працях, 
з них 5 – у наукових статтях, одна з них в іноземному науковому фаховому 
виданні Scopus, зареєстрованому у країні ЄС (Польща), та 2 – в тезах. 

Отримані дані є результатом самостійної роботи дисертанта. Автором 
особисто проаналізовано наукову літературу. Також ним проведено форму-
вання груп спостереження. Самостійно проведено їх клініко-лабораторне 
обстеження, виконано забір і підготовку біологічного матеріалу з наступною 
обробкою та аналізом запису. Особисто описано і проаналізовано результати 
дослідження, а також здійснено статистичну обробку отриманих даних. 
Автором особисто написано всі розділи дисертації. Наукові положення, 
розробки прикладного характеру, висновки та практичні рекомендації, що 
виносяться на захист, одержані автором самостійно і висвітлені в опублі-
кованих працях. 

Аспірантом Скорейком Романом Сергійовичем здобуто необхідні 
теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 
продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі 
професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, він оволодів методо-
логією наукової та педагогічної діяльності, а також провів власне наукове 
дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення. 

Отже, 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 гінекологія»), 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 
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науково-практичне завдання – підвищення ефективності лікування порушень 
менструальної функції у молодих жінок із ожирінням на підставі вивчення 
клініко-ехографічних та ендокринологічних особливостей, а також удоскона-
лення алгоритму діагностичних і лікувально-профілактичних  заходів.  

Виходячи з актуальності, об’єму та рівня досліджень, наукової новизни 
результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, об’єктив-
ності 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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