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ВІДГУК  

офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

Жегуловича Юрія Володимировича 

 «Нові підходи до діагностики, лікування та профілактики апоплексії 

яєчника з метою збереження та відновлення репродуктивної функції», 

подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02  при Національному 

університеті охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика МОЗ України 

 на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук  

за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія 

 

Актуальність теми дослідження. При оцінці актуальності слід 

вказати на високий рівень частоти патології. Такі хворі найчастіше 

госпіталізуються в ургентні гінекологічні та хірургічні стаціонари. Завдяки 

проведенню досліджень у цьому напрямку, тактика ведення таких випадків 

постійно змінюється на підставі отриманих результатів. Усе вищевикладене 

свідчить про актуальність виконаної наукової роботи.  

          Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Вико-

нана науково-дослідна робота є фрагментом наукових робіт кафедри 

акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету імені 

О. О. Богомольця «Збереження та відновлення репродуктивного здоров’я 

при акушерській та гінекологічній патології» № держреєстрації 

0107U007118. 

Наукова новизна одержаних результатів. Розглядаючи основні 

питання наукової новизни можна зазначити, що автором вперше розроблено 

метод зупинки кровотечі при операціях на яєчнику без застосування 

електрокоагуляції та лігатурного шва простим шляхом тимчасової компресії 

для забезпечення природного гемостазу. Науково обґрунтована необхідність  

підбору метода гемостаза при оперативному втручанні. При вивченні 

результатів хірургічного лікування детально проведено аналіз 
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функціональної активності яєчників у віддаленому післяопераційному 

періоді та ретроспективна оцінка фертильності. 

Серед основних питань практичного значення виконаної канди-

датської дисертації звертає на себе увагу той факт, що автором розроблена 

методика ефективного хірургічного гемостазу з мінімальним травматичним 

впливом на яєчникову тканину, яка надає змогу жінці швидше 

відновлюватись після операції та з високою вирогідністю реалізовувати 

репродуктивні наміри.   

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і реко-

мендацій, сформульованих у дисертації. Проведений детальний аналіз 

представленої кандидатської дисертації показав, що всі наукові положення та 

висновки повністю обґрунтовані, витікають з вмісту роботи, а запропоно-

ваний алгоритм ведення пацієнтів в залежності від репродуктивних намірів 

та типу апоплексії дозволяє поліпшити результати хірургічного лікування  

яєчників з подальшою реалізацією репродуктивної функції.  

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях. Представлені матеріали дисертації повністю відображені в 18 

опублікованих наукових роботах зі спеціальності, їх яких 6 статей в 

основних профільних журналах і збірниках, а також 7 - тези науково-

практичних конференцій за фахом і 2 патенти України.   

З педагогічної точки зору результати даного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при навчанні лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів-слухачів як гінекологів, так і 

хірургів.  

Обсяг, структура та оцінка змісту дисертації. Кандидатська 

дисертація Жегуловича Юрія Володимировича побудована по класичному 

принципу і включає необхідні розділи. При змістовному аналізі представ-

леної кандидатської дисертації звертає на себе увагу той факт, що автор 

проаналізував значне число вітчизняної та зарубіжної літератури з 
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апоплексії яєчників, хірургічних енергій, ендоскопічних методів 

оперативних втручань на сучасному етапі. Проблема хірургічного лікування 

апоплексії яєчників освітлена дуже широко і докладно з обліком не лише 

зарубіжних даних, але і матеріалів нашої Української школи акушерів-

гінекологів. Автором показана недостатня ефективність застосовуваних 

методик лікування даної патології в аспекті збереження репродуктивного 

здоров’я жінки. Це дозволило представити добре оформлений 

методологічно огляд літератури, який містить заключне резюме, що 

відповідає меті та завданням наукового дослідження. 

Розділ, присвячений матеріалу та методам досліджень і лікування 

написаний за класичним принципом. Спочатку детально описано групи 

жінок і, що особливо важливо, представлена детальна методика лікувально-

профілактичних заходів. Автор проводить чітке наукове обґрунтування 

комплексу лікувально-профілактичних заходів, що пропонуються і указує 

на необхідність проведення передопераційної діагностики, що дозволяє 

обрати правильний метод оперативного втручання. Методи дослідження, 

які використав автор, є достатньо сучасними і повністю відповідають 

основним вимогам до наукових робіт. 

Результати власних досліджень представлено поетапно. Так, на І етапі 

вивчався вплив різних доступів, тактики оперативного втручання залежно від 

профіля стаціонару, методів гемостазу (монополяр, біполяр, ліга-шу, проста 

резекція з лігатурним гемостазом) на оваріальний резерв при апоплексії 

яєчника. Після цього представлена розробка принципово нового підходу до 

малоінвазивного хірургічного лікування апоплексії яєчника без застосування 

енергій (природний гемостаз шляхом тимчасової компресії яєчника) різними 

методами (судинні затискачі, катетер Фолея, система Т-ліфт, тимчасова 

лігатура) залежно від типу апоплексії яєчника.  

Заключний розділ проведених досліджень написаний в класичному 

стилі з використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури. 
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Представлені в даному розділі матеріали мають безсумнівний теоретичний 

та практичний інтерес, так як дозволяють порівняти результати різних 

методів і підходів до лікування апоплексії яєчника та обрати оптимальний. 

Висновки є чіткими та лаконічними і можуть бути використані і у 

практичній охороні здоров’я. 

Зауваження і побажання щодо змісту та оформлення дисертації та 

автореферату. Зауважень принципового характеру немає. Серед основних 

незначних недоліків можна виділити: 

- відсутність результатів біохімічних досліджень;  

- ряд невдалих фразеологічних зворотів та русизмів в 1 розділі. 

Для дискусії слід задати такі питання: 

1) Чому Ви використовували саме ці показники для оцінки 

функціонального стану яєчників? 

2) Чи можливо використання запропонованої Вами методики у 

плановій хірургії  новоутворень яєчників?  

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

         Дисертація Жегуловича Юрія Володимировича «Нові підходи до 

діагностики, лікування та профілактики апоплексії яєчника з метою 

збереження та відновлення репродуктивної функції», виконана в 

Національному медичному університеті ім. О. О. Богомольця під 

керівництвом член-кореспондента НАМН України, доктора медичних наук, 

професора Венцківського Б. М., є закінченою науково-дослідною роботою, 

яка містить нове вирішення важливого наукового завдання сучасної 

гінекології щодо підвищення ефективності збереження репродуктивного 

здоров’я у жінок з апоплексією яєчників шляхом розробки і вдосконалення 

малоінвазивних технологій хірургічного лікування кровотеч яєчникового 

походження з мінімальним впливом на оваріальний резерв.  
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Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним і теоретичним значенням, ступенем обґрунто-

ваності та достовірності наукових положень, сформульованих у висновках і 

практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в наукових 

статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає вимогам 

пунктів 9 та 10 Порядку присудження наукових ступенів, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України №567 від 24 липня 2013 р. № 567 

зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України 

№ 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 27.07.2016, № 943 

від 20.11.2019 та № 607 від 15.07.2020 стосовно дисертацій на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 – акушерство та гінекологія. 

 

Офіційний опонент: 
завідувач кафедри «Сестринська справа»  
Житомирського медичного інституту 
Житомирської обласної ради 
доктор медичних наук, професор               В. О. Заболотнов 
 
 
 
 
 
 
 


