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Актуальність теми дисертаційної роботи. Основними задачами 

сучасного акушерства є забезпечити фізіологічний перебіг вагітності та пологів 

у здорових жінок та попередити і знизити материнські та перинатальні 

ускладнення у вагітних з патологічним перебігом гестаційного періоду. 

Гестаційне збільшення маси тіла, в основі якого і лежить зміна обміну речовин, 

відображає фізіологічний чи патологічний перебіг вагітності, лактації, 

повноцінний ріст та розвиток плода.  

В сучасному суспільстві схильність людей до надлишкової ваги спонукає 

медичних працівників до більш ретельної оцінки збільшення маси тіла під час 

вагітності. Практика показує, що рекомендацій по надбавці маси 

притримуються близько половини вагітних, в той час як інші мають патологічні 

відхилення. Надлишковий приріст маси тіла несе додаткові ризики для матері 

та плода такі як гіпертензивні розлади, гестаційний діабет, макросомію, 

тромбоемболію, зростання частоти оперативного розродження. Дослідження 

показали, що надлишкова надбавка маси тіла під час вагітності у жінок з 

вихідною нормальною вагою є сильним предиктором затримки редукції ваги 

після пологів і сприяє розвитку ожиріння у жінок дітородного віку. Вагітні з 

недостатнім збільшенням маси тіла є групою ризику по розвитку 

невиношуванню вагітності, дисфункції плаценти та затримки росту плода.  



2 
 

Вивчення чинників ризику, встановлення генетичної детермінованості 

збільшення маси тіла під час вагітності та взаємозв’язок із метаболічною і 

ендотеліальною дисфункцією в плані прогнозу акушерських та перинатальних 

ускладнень є новим сучасним напрямком у висвітленні даної проблеми.  

Саме тому, мета, яку поставила перед собою здобувач в процесі 

виконання наукового дослідження є актуальною, чітко сформульованою, 

поставленні завдання є науково обґрунтованими і дозволяють охопити рішення 

всієї проблеми - від чинників ризику, структури і діагностики патологічного 

гестаційного збільшення маси тіла до патогенетичних ланок розвитку, маркерів 

прогнозування і профілактики акушерських та перинатальних ускладнень. У 

сучасний момент це є одним з основних вимог до докторських дисертацій.   

Дисертаційна робота є фрaгментом комплекcної нaуково-доcлідної 

роботи кафедри акушерства та гінекології імені І. Д. Ланового Івано-

Франківського національного медичного університету «Клініко-патогенетичні 

шляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та 

перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття». Дисертант є співвиконавцем. 

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

досліджень. В рецензованій науковій роботі дисертантом запропоновано новий 

напрямок вивчення проблеми сучасного акушерства – зниження частоти 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з патологічним збільшенням 

маси тіла під час вагітності, що полягає у встановленні взаємозв’язку між 

соціально-демографічними, медико-біологічними, поведінковими факторами, 

психоемоційним станом, генетичною детермінованістю, змінами вуглеводно-

ліпідного і адипокінового обмінів з динамікою композитного складу тіла, що 

дозволило розширити наявні дані про патогенез надмірної та недостатньої 

гестаційної надбавки маси тіла. 

Дисертантом вперше запропоновано концепцію генетичної схильності 

розвитку надлишкового гестаційного збільшення маси тіла на основі вивчення 

клініко-прогностичної ролі поліморфізмів генів PPARɣ Pro12Ala, LEPR Q223R, 

еNOS Glu298Asp у ґенезі метаболічних розладів та ендотеліальної дисфункції, а 



3 
 
також взаємозв’язку з ризиком виникнення акушерських та перинатальних 

ускладнень. 

Запропоновано і доведено ефективність визначення жирової маси тіла та 

об’єму водних секторів в організмі у вагітних жінок в кожному триместрі 

вагітності та після пологів за допомогою спектральної біоімпедансометрії з 

метою ранньої діагностики патологічного збільшення маси тіла та 

прогнозування розвитку гестаційної патології.  

Практичне значення наукового дослідження.  

Автором сформовано групи ризику, обґрунтовано доцільність 

розширеного інструментального, психологічного, генетичного та біохімічного 

обстеження для встановлення доклінічних маркерів маніфестації патологічного 

гестаційного збільшення маси тіла у даної категорії пацієнток з метою 

прогнозування і ранньої діагностики акушерської та перинатальної патології.  

Запропонована пошукачем патогенетично обгрунтована діагностично-

профілактична програма супроводу вагітних і преконцепційної підготовки із 

психологічною корекцією, проведенням консультування жінок з приводу 

здорової харчової поведінки та активізації фізичної активності під час 

вагітності, представленої автором у вигляді алгоритму, направленої на 

зниження частоти патологічного приросту маси тіла, поліпшення 

перинатальних наслідків та профілактику надлишкової ваги після пологів є 

високоефективною та може бути широко впроваджена в клінічну практику всіх 

рівнів надання допомоги вагітним. Отримано 1 деклараційний патент України. 

Теоретичні та практичні результати дослідження впроваджені автором у 

лікувальні установи Івано-Франківської, Чернівецької, Закарпатської, 

Тернопільської областей. Матеріали роботи використовуються  в педагогічному 

процесі кафедр акушерства та гінекології Івано-Франківського національного 

медичного університету, Національної медичної академії післядипломної 

освіти імені П. Л. Шупика. Видано 1 інформаційний листок. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Детальне ознайомлення із 



4 
 
текстом дисертації  Остафійчук С. О. дає підстави стверджувати, що підхід 

здобувача до обраної теми та поставлених завдань наукового пошуку 

відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю дослідження. Дане 

дослідження виконане на достатньо високому та сучасному науково-

методичному рівні. Всі наукові положення, висновки, практичні рекомендації, 

сформульовані в дисертаційній роботі, базуються на результатах, що були 

отримані в процесі виконання роботи, достатньо аргументовані і адекватні 

поставленій меті та задачам дослідження, випливають  із фактичного матеріалу 

і мають теоретичне і практичне значення. 

Методично вірний підхід до вирішення поставлених задач, використання 

сучасних високоінформативних методів дослідження у поєднанні із достатньою 

кількістю клінічних спостережень забезпечили достовірність отриманих 

автором наукових результатів. Використані методи та обсяг досліджень, 

статистична обробка одержаних результатів є достовірними для їх оцінки, а 

також для узагальнень висновків і основних положень, викладених у роботі. 

Видання, включенні до списку використаної літератури свідчать про 

ґрунтовне опрацювання теми, її наукову зрілість. Застосування сучасних 

комп’ютерних технологій для обробки результатів дослідження із 

використанням пакету прикладних статистичних програм забезпечують високу 

ступінь вірогідності основних наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій і говорять про їх достовірність та репрезентативність.   

У дисертації Остафійчук Світлани Олександрівни на тему: 

«Прогнозування і профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності» не виявлено 

запозичених матеріалів дисертаційних досліджень інших авторів. 

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності 

змісту автореферату й основних положень дисертації. Аналізуючи основні 

особливості структури дисертації можна відмітити використання класичного 

принципу, згідно з яким робота містить усі необхідні розділи. Дисертаційна 

робота викладена на 423 сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг 329 
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сторінок). Робота складається зі вступу, 8 розділів, висновків, практичних 

рекомендацій, списку використаних джерел (400 найменування, з них 

кирилицею – 96, латиною – 304), 5 додатки, містить 84 таблиці, 145 рисунків.  

 У вступі автором  аргументована актуальність теми наукової роботи, 

сформульовано мету, 10 завдань дослідження, викладено погляд автора на 

наукову новизну та практичну значимість роботи, особистий внесок 

дисертанта, апробацію матеріалів дисертації, публікації.  

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, 75,8 відсотків з 

них складають роботи останніх 5 років. На основі літературних даних 

представлено висновки по найбільш важливим, у тому числі, невирішеним 

питанням даної проблеми, що створює достатню теоретичну базу для власного 

дослідження. Проведене здобувачем огляд літературних джерел демонструє 

його високу ерудицію та обізнаність у проблемі, показує вміння аналізувати 

складні, часом суперечливі дані. Висновки по даному розділу свідчать про 

необхідність оптимізації антенатального супроводу у даної категорії жінок.   

У розділі  «Матеріали і методи дослідження» представлено клінічну 

характеристику обстежених груп пацієнток, описано критерії включення та 

виключення при наборі досліджуваних груп, подано програму обстеження 

вагітних жінок, детальний опис методів дослідження та запропонованої 

програми. Методики повністю відповідають поставленій меті роботи та 

вимогам до досліджень зі спеціальності акушерство та гінекологія, є сучасними 

та доцільними. Розділ завершується відомостями про методи статистичної 

оброки, що були задіяні для узагальнення отриманих цифрових результатів.  

У третьому розділі авторка провела детальний аналіз основних 

соціально-демографічних, медико-біологічних та спадкових чинників, 

психоемоційного стану, якості консультування жінок під час вагітності з 

приводу збільшення у вазі, особливостей харчової поведінки та рівня фізичної 

активності з розвитком патологічного гестаційного приросту маси тіла.  

Четвертий  розділ присвячений вивченню динаміки композитного 

складу тіла методом спектральної біоімпедансометрії, стану вуглеводного, 
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ліпідного, адипокінового обмінів у вагітних, що дозволило розширити наявні 

дані про патогенез патологічного гестаційного збільшення маси тіла і 

встановити прогностичні маркери. 

П’ятий розділ представляє встановлення ролі асоціації генних 

поліморфізмів ліпідного та вуглеводного обмінів (PPAR-γ Pro12Ala, LEPR 

Gln233Arg) і ендотеліальної дисфункції (eNOS Glu298Asp) з метаболічними 

розладами при патологічному гестаційному збільшенні маси тіла.  

Серед вдалих наукових рішень можна відзначити високий рівень 

проведених молекулярно-генетичних досліджень, які сприяли більш 

поглибленому аналізу патогенетичних механізмів, які лежать в основі 

надлишкової надбавки маси тіла, і дає можливість вияснити передумови ризику 

виникнення і тяжкості перебігу акушерських та перинатальних ускладнень. 

В шостому розділі висвітлені особливості перебігу вагітності, пологів, 

післяпологового періоду у жінок з патологічним гестаційним збільшенням маси 

тіла, особливу увагу приділено післяпологовій редукції ваги, становленню і 

перебігу лактації у даної категорії пацієнток. В розділі детально проаналізовано 

вплив недостатнього і надлишкового приросту маси тіла на антропометричні 

показники новонароджених та перебіг раннього неонатального періоду.  

В сьомому розділі методологічно виважено представлено результати 

оцінки ефективності запропонованої діагностично-профілактичної програми 

антенатального супроводу вагітних направленої на прогнозування і 

профілактику патологічного гестаційного збільшення маси тіла та акушерських 

і перинатальних ускладнень. Отримані результати про клінічну ефективність 

заходів дозволяють рекомендувати запропоновану програму для використання 

у практичній медицині. 

На особливу увагу заслуговує заключний розділ виконаної  роботи – 

аналіз та обговорення результатів дослідження. Він написаний  на підставі 

глибоких знань даних сучасної, здебільшого іноземної літератури з проблеми, 

що вивчається. При цьому, автор в порівняльному аспекті проводить аналіз 

отриманих результатів. Цей розділ вдало доповнює характеристику 



7 
 
теоретичного рівня дисертації, а також демонструє високий рівень наукової 

кваліфікації автора.  

Завершується робота досить розгорнутими висновками та практичними 

рекомендаціями, які повністю відображають матеріали дисертації, є логічними, 

змістовними, грунтуються на отриманих здобувачем даних, мають теоретичне 

та практичне значення. 

Кількість використаних першоджерел свідчить про глибокий аналіз даних 

літератури та детальний підбір матеріалів для обґрунтування доцільності та 

актуальності проведеного дослідження. 

Робота оформлена згідно вимог, що висуваються до клінічних дисертацій 

на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук. Результати роботи 

наведені в повному обсязі, статистично вірогідні.   

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та в 

авторефераті. Основні результати дослідження доповідалися та 

обговорювалися на численних міжнародних науково-практичних конференціях 

та конгресах, що детально віддзеркалено в дисертації та авторефераті. За 

матеріалами дисертації опубліковано 31 наукова праця, з яких: 21 – статті у 

наукових фахових журналах рекомендованих ДАК України (з них 5 – у 

виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of 

Science, 3 – у іноземних виданнях), 7 – публікації у матеріалах науково-

практичних конференцій, пленумах та з’їзді; 1 – стаття, яка додатково 

висвітлює результати дослідження. Отримано 1 деклараційний патент України 

на корисну модель та опубліковано 1 інформаційний лист. Таке представлення 

результатів наукової роботи безумовно є достатнім. У публікаціях знайшли 

відображення всі основні положення дисертаційної роботи. 

Недоліки дисертації щодо їх змісту та оформлення. Позитивно 

оцінюючи здобутки дисертанта, виникли деякі зауваження до оформлення 

роботи, які не мають суттєвого значення та не зменшують її цінність, зокрема: у 

роботі зустрічаються поодинокі орфографічні помилки, окремі таблиці 

переобтяжені цифровим матеріалом. 
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У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, на 

які хотілося б отримати відповідь: 

1. У чому полягає клініко-прогностична роль встановленої асоціації між 

досліджуваними Вами поліморфізмами генів (PPAR-γ Pro12Ala, LEPR 

Gln233Arg, eNOS Glu298Asp) та надлишковим гестаційним збільшенням 

маси тіла? Яке практичне значення отриманих результатів? 

2. Чи рекомендуєте Ви визначати вказані генні поліморфізми під час 

вагітності в практичні медицині? 

 

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. Результати дисертаційного дослідження можуть бути 

використані у клінічній практиці акушер-гінекологів жіночих консультацій, 

сімейних лікарів, терапевтів, ендокринологів, у навчальному процесі кафедр 

акушерства та гінекології у вищих навчальних закладах як на етапі 

додипломної, так і післядипломної освіти, а також в системі безперервного 

професійного розвитку лікарів.  

 

ВИСНОВОК 

Дисертація Остафійчук Світлани Олександрівни «Прогнозування і 

профілактика акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з 

патологічним збільшенням маси тіла під час вагітності», виконана при  

науковому консультуванні доктора медичних наук, професора Геник Н. І.  є 

самостійною закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове 

вирішення важливої наукової проблеми сучасного акушерства щодо зниження 

частоти акушерської та перинатальної патології у жінок із патологічним 

гестаційним збільшенням маси тіла на основі удосконалення і впровадження 

алгоритму діагностичних та профілактичних заходів. 

Автору вдалось розробити та впровадити практичні рекомендації щодо 

підвищення ефективності діагностики та профілактики акушерських та 
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перинатальних ускладнень у жінок із патологічним збільшенням маси тіла під 

час вагітності.  

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем 

обґрунтованості 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 Постановами Кабінету Міністрів України №567 від 24.07.2013 р.  

та №656 від 19.08.2015 р., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 

доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. 
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