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ВІДГУК офіційного рецензента  
доктора медичних наук, професора Суханової Ауріки Альбертівни 

на дисертаційну роботу Зінченка Віктора Михайловича 
«Синдром полікістозних яєчників у дівчат-підлітків  

пубертатного періоду: діагностика та тактика лікування» 
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.  

Відомо, що незавершеність розвитку репродуктивної системи, гінеколо-
гічні захворювання у дівчаток мають інший перебіг, ніж у дорослих, крім того, 
зустрічається ряд патологічних станів, які дорослим жінкам не притаманні. 
Незрідка оваріальна патологія, починаючись функціональними розладами 
в пубертаті, при неадекватній лікарській тактиці переходить у важкі морфо-
логічні зміни, що трактують як синдром полікістозних яєчників (СПКЯ). 
З огляду на це, все гостріше встають питання ранньої діагностики, клініки, 
лікування і профілактики розвитку СПКЯ в періоді статевого дозрівання. 
Актуальність досліджень з цієї проблеми диктується високою поширеністю 
СПКЯ у дівчат-підлітків. 

Період статевого дозрівання є періодом ризику розвитку СПКЯ, оскільки 
характеризується фізіологічним підйомом наднирково-залозних андрогенів, 
нестійкістю цирхорального ритму гонадотропінів, гіпопрогестеронемією, гіпер-
інсулінемією, частою ановуляцією. Дефіцит прогестерону в пубертаті сприяє 
пролонгації підвищення секреції лютеїнізуючоего гормону, тестостерону, 
розвитку СПКЯ і гіперандрогенії. Усі вищеперераховані зміни призводять до 
порушення репродуктивного здоров’я дівчат-підлітків та підтверджують 
актуальність обраного наукового напрямку. 

Проведене дисертантом дослідження надало можливість встановити 
нові аспекти патогенезу синдрому полікістозних яєчників у пубертатному 
періоді, які полягають у підвищенні рівня лютеїнізуючого гормону та 
тестостерону при одночасному зниженні вмісту тестостерон-естрогензв’язую-
чого глобуліну, а рівень фолікулостимулюючого гормону та естрадіолу не 
змінюється. Представлено, що для синдрому полікістозних яєчників у пубер-
татному періоді характерно трьохкратне асиметричне збільшення об’єму 
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яєчників, гіперваскуляризації строми зі збільшенням максимальної артері-
альної швидкості та індексу резистентності, варикозного розширення судин 
параметрія (42,5%) і аркуатних вен матки (38,8%). Ехографічно виділено два 
типи будови яєчників: «рівнокаліберний» (57,5%), який має в своєму 
розпорядженні фолікулів діаметром ≈ 6 мм за всім обсягом ізоехогенної 
строми, і «різнокаліберний» (42,5%) з наявністю фолікулів діаметром від 2 до 
8 мм без видимого лідера і групування в зрізі. Показано, що у структурі 
провідних причин розвитку синдрому полікістозних яєчників у пубертатному 
періоді супутні соматичні дизгормональні та дизметаболічні порушення 
складали 42,9%, а у 57,1% спостерігалась наявність генітальної патології та 
обтяжена спадковість захворювань репродуктивної системи. Отримані дані 
дозволили науково обґрунтувати необхідність удосконалення алгоритму 
діагностичних та лікувально-профілактичних заходів у дівчат із синдромом 
полікістозних яєчників у пубертатному періоді.  

Досліджено порівняльні клініко-анамнестичні, ендокринологічні та 
ехографічні особливості синдрому полікістозних яєчників у дівчат пубер-
татного періоду з урахуванням віку та причин розвитку. Показано порівняльні 
аспекти різних методів лікування синдрому полікістозних яєчників у дівчат 
пубертатного періоду, а також їх вплив на ендокринологічні, ехографічні та 
гемодинамічні зміни функціонального стану яєчників в динаміці лікування. 
Удосконалено та впроваджено алгоритм діагностичних і лікувально-профі-
лактичних заходів у дівчат пубертатного періоду із синдромом полікістозних 
яєчників.  

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 
конференціях, зокрема з міжнародною участю, і висвітлено у 7 наукових 
працях, з них 5 – у наукових статтях, одна з них в іноземному науковому 
фаховому виданні, 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 
опублікованих працях. 
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Аспірантом Зінченком В. М. 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 методологією наукової та педагогічної 
діяльності, а також провів власне наукове дослідження, результати якого 
мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення. 

Таким чином, дисертаційна робота Зінченка В. М., 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 гіне-
кології, є закінченим науковим дослідженням, містить нові положення і нові 
науково обґрунтовані результати, що, в цілому, розв’язують важливе науково-
практичне завдання – підвищення ефективності лікування синдрому полікіс-
тозних яєчників у дівчат пубертатного періоду 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’єктивності та обґрунтованості висновків, беручи до уваги особистий внесок 
здобувача, дисертаційна робота Зінченка Віктора Михайловича «Синдром 
полікістозних яєчників у дівчат-підлітків пубертатного періоду: діагностика та 
тактика лікування» повністю відповідає вимогам пп. 6, 7, 8 Порядку при-
судження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізо-
ваної 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 представ-
лена до офіційного захисту, а її автор Зінченко Віктор Михайлович повністю 
заслуговує присвоєння наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 
222 Медицина (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»). 
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