
ВІДГУК ОФІЦІЙНОГО ОПОНЕНТА 

доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри клінічної 

лабораторної діагностики ДЗ «Запорізька медична академія післядипломної 

освіти МОЗ України» (м. Запоріжжя)Воронцової Лоліти Леонідівни на 

дисертаційну роботу Ломейко Олени Олександрівни «Механізми 

виникнення порушень морфо-функціонального стану сперматозоїдів та їх 

корекція у чоловіків репродуктивного віку в умовах великого промислового 

міста (Запоріжжя та Запорізька область)», поданої до спеціалізованої вченої 

ради Д.17.600.04 Запорізького державного медичного університету МОЗ 

України на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія 

 

1. Актуальність обраної теми дисертації. 

Однією з важливих проблем, що стоять перед людством в останні 

десятиліття, є постаріння населення на тлі зниження народжуваності. Зростає 

кількість безплідних шлюбів, погіршуються показники, які характеризують 

репродуктивне здоров'я. За даними статистики кількість безплідних пар на 

сьогодні сягає до 19,0 %, при чому доля чоловічого безпліддя становить 

50,0 %. Ці дані підтверджені нормативними документами ВООЗ, в яких 

зазначено, що половина безплідних пар не можуть народити дитину саме 

внаслідок безпліддя чоловіка. Останніми роками з'ясовані більшість 

етіопатогенетичних механізмів чоловічої інфертильності, розроблені 

ефективні методи їх лікування. Але, незважаючи на високий рівень розвитку 

сучасної медицини, в більшості, причину інфертильності у чоловіків 

встановити не вдається. Наразі немає чітких розмежувань між ступенем 

пригнічення сперматогенезу під впливом того або іншого чинника 

зовнішнього середовища, відсутні достовірні відомості про зв’язок 

інфертильності з професійними негараздами. Окрім того, не існує єдиної 

концепції пригнічення чоловічої репродуктивної функції, яка може пояснити 

патогенетичні зміни в різних складових репродуктивного апарату залежно 

від спрямованості та сили дії несприятливого чинника. Необхідно відмітити, 

що окремої уваги потребує вивчення диференційованої корекції порушень 

сперматогенезу та розробка заходів профілактики порушень репродуктивної 

функції в умовах дії різних зовнішніх, професійно шкідливих чинників. Це 

обумовлює актуальність вибору теми дисертаційної роботи Ломейко О.О.  

2. Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами.  
Дисертація є фрагментом НДР «Нейро-імуно-ендокринна регуляція 

репродуктивного здоров'я сім'ї в залежності від ступеню фертильності в 

умовах великого промислового центру», 2014-2017 рр. (№ держреєстрації 

0114U001395) та «Корекція репродуктивних порушень у подружніх пар що 

страждають на непліддя в умовах великого промислового центра» 2018-2023 

рр. (№ держреєстрації 0118U007140) в яких автор співвиконавцем. 

 

 



3. Наукова новизна одержаних результатів. 

Результатом проведеного комплексного обстеження інфертильних 

чоловіків, що тривалий час зазнають негативних впливів зовнішнього 

середовища на підприємствах, які і стають важливим підґрунтям чоловічого 

безпліддя, при сперміологічному дослідженні їх еякулятів доведено, що, 

незалежно від типу негативного впливу, зміни показників однотипні і 

характеризуються зниженням кількості сперматозоїдів, порушенням їх 

морфології і рухливої активності, натомість ступінь вираженості змін 

залежить від чинника, що тривало впливає на організм пацієнта під час 

професійної праці. В роботі автором вперше визначено, що повна «триада» 

сперміологічних змін: оліго-, астено- та тератозооспермії, формується за 

умов тривалого впливу високих температур або контакту із 

сільськогосподарськими добривами та отрутохімікатами, тоді як інші 

негативні професійні впливи викликають моно- або бікомпонентні 

порушення: низькі температури формують астенозооспермію, тривале 

стресорне навантаження – оліго- та астенозооспермії.  

Вперше виявлено етіозалежність змін гормонального статусу у 

інфертильних чоловіків, які працюють в умовах несприятливих професійних 

факторів. Слід зазначити, що у проведеному дослідженні вперше, із 

урахуванням встановлених особливостей порушення сперматогенезу, 

характеру гормональних змін та тестикулярного кровообігу, сформований 

лікувальний комплекс, що включає антиоксидантно-метаболітну терапію при 

виявленому порушенні сперматогенезу та наявності однієї з трьох 

негативних ознак (за ВООЗ, 2010р.): оліго-, анізо- або тератозооспермії; 

гормональну терапію (при зниженому рівні тестостерону ˗ замісна терапія 

местеролоном, при гіперпролактинемії – тривалий прийом інгібітора секреції 

пролактину каберголіну); при наявності гемодинамічних порушень 

тестикулярного кровообігу ˗ призначення венотоніків та протинабрякової 

терапії. Результатом використання розроблених лікувальних комплексів, що 

враховують етіо-патогенетичні особливості сформованої чоловічої 

інфертильності, стало не тільки відновлення порушеної сперматогенної 

функції та гормонального балансу, головним значенням тривалого лікування 

є біологічне батьківство у чверті пацієнтів вже через три місяці. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження.  
Отримані дисертантом результати, у відповідності до сформульованої 

мети та завдань наукової роботи, дають об’єктивну морфологічну та 

лабораторну характеристику змін еякуляту, гормонального статусу та 

тестикулярного кровообігу при дії несприятливих виробничих факторів, що 

важливо при диференціальній діагностиці та лікуванні інфертильності у 

чоловіків в умовах великого промислового міста, що тривалий час зазнають 

негативні впливи зовнішнього середовища на підприємствах. 

5. Практичне значення результатів дослідження.  
Практична цінність роботи полягає в тому, що враховуючи встановлені 

особливості порушення сперматогенезу, гормональних змін та 

тестикулярного кровообігу, сформований комплекс диференційованого 



лікування чоловіків з інфертильністю, що працюють в умовах шкідливих 

виробничих факторів. Так при виявленому порушенні сперматогенезу та 

наявності однієї з трьох негативних ознак (оліго-, анізо- або 

тератозооспермії, за ВООЗ, 2010р.) обов’язково пропонується призначення 

антиоксидантно-метаболітної терапії (препарати із вмістом L-карнітину, 

глутатіону, коензиму Q10, вітаміну Е, фолієвої кислоти, цинку, селену) та 

судинно-протинабрякової терапії (комплекс вітамінів групи В, препарати, 

що містять троксерутин, або діосмін, та ферментні препарати 

серратіопептидази); при наявності гемодинамічних порушень тестикулярного 

кровообігу ˗ призначення венотоніків та протинабрякової терапії. Автор 

пропонує при гіпогонадизмі (зниженні рівня загального і вільного 

тестостерону нижче 8,7 нг/мл) ‒ проведення замісної терапії местеролоном 

по 25 мг двічі на день впродовж 3-х місяців; при гіперпролактинемії ‒ 

обов’язкове включення інгібітора секреції пролактину (каберголіну). 

Використання розроблених лікувальних комплексів приводить у чверті 

пацієнтів до відновлення біологічного батьківства вже через три місяці.   

Нові теоретичні та практичні положення дисертації використовуються 

в навчальному процесі на кафедрах патологічної фізіології Української 

медичної стоматологічної академії МОЗ України, Тернопільського 

державного медичного університету МОЗ України, Запорізького державного 

медичного університету МОЗ України, на кафедрі акушерства, гінекології та 

репродуктивної медицини ФПО Запорізького державного медичного 

університету МОЗ України. Результати дисертаційного дослідження з 

позитивним ефектом впроваджено в роботу КУ «Обласний медичний центр 

репродукції людини» ЗОР та клініці ТОВ «САНА-МЕД» м. Харків. 

 

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень положень, 

висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.   
Для реалізації поставленої мети автором досліджено анамнез, 

несприятливі професійні фактори, еякуляти, гормональний статус і 

тестикулярний кровообіг у 212 чоловіків, які за результатами анамнезу та 

клінічного спостереження були розподілені на 2 групи. Основну групу 

склали 187 чоловіків віком від 22 до 48 років (середній вік 33,58±6,41), які 

страждали на безпліддя і працювали під впливом несприятливих виробничих 

факторів: переважно низької або високої температури навколишнього 

середовища, стресорних навантажень на робочому місті або в контакті із 

сільськогосподарськими добривами та отрутохімікатами. В середньому 

тривалість безпліддя становила 4,64±2,72 років і коливалася від 1 до 15 років. 

В залежності від виду несприятливого професійного середовища пацієнти 

були розподілені на 4 підгрупи: чоловіки, що працювали в умовах високих 

температур (38 осіб), низьких температур (43 особи), з отрутохімікатами 

(48 осіб) та під дією стресорних факторів (58 пацієнтів). Залежно від 

тривалості впливу шкідливого професійного чинника пацієнти були 

розподілені на дві підгрупи: тривалість несприятливого впливу до 5 років 

(96 пацієнтів), та тривалість від 5 років до 10 років (91 пацієнт). Групу 



порівняння склали 25 пацієнтів віком від 25 до 42 років (середній 

вік 32,9±5,36 років, що вірогідно не відрізнявся від основної), професійна 

діяльність яких не була пов’язана з впливом несприятливих факторів, не було 

виявлено порушень показників спермограми та були відсутні скарги на 

безпліддя. Верифікація діагнозу та причин безпліддя автором була проведена 

з використанням критеріїв, рекомендованих «Алгоритмом лікування різних 

форм безпліддя» (Наказ МОЗ України № 582 від 15.12.2003 р.). Всі 

дослідження були проведені з урахування біоетичних норм та принципів. 

Роботу проведено на сучасному методичному та науковому рівні з 

використанням патофізіологічних, клінічних, функціональних, 

інструментальних, імуноферментних, морфологічних та статистичних 

методів дослідження. 

  

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях та авторефераті. 
За матеріалами дисертації опубліковано 11 наукових праць. Із них 

6 статей опубліковано у фахових наукових виданнях України, які 

індексуються міжнародними наукометричними базами, 1 стаття опублікована 

у матеріалах міжнародної наукової конференції. Видані 4 тези в матеріалах 

міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій. Зміст 

дисертаційної роботи повністю відображений в опублікованих наукових 

працях. 

 

8. Структура і зміст дисертації. 
Дисертаційна робота Ломейко О.О. викладена державною мовою на 

200 сторінках, оформлена відповідно офіційних вимог МОН України і 

складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

2 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів, 

висновків, списку використаних джерел та додатків. Робота ілюстрована 

33 таблицями та 43 рисунками. Список літератури містить 231 джерело 

(39 кирилицею і 192 латиницею).  

У вступі автором обґрунтовано актуальність дисертаційного 

дослідження, сформульовано мету та задачі, наведена інформація про 

наукову та практичну цінність роботи, зв'язок з науковими програмами, 

особистий внесок автора, апробацію результатів дослідження, публікації.  

Перший розділ дисертаційної роботи присвячений огляду літератури за 

темою дослідження, в якому автор детально розкриває сучасний погляд на 

проблему чоловічого непліддя та данні досліджень з цього питання.  

Другий розділ містить інформацію про об’єкт та методи дослідження, 

які були використані при виконанні роботи. Результати дослідження 

ґрунтуються на матеріалах обстеження 212 пацієнтів. Заслуговує позитивної 

оцінки детальний опис методів дослідження. Даний розділ відображає 

алгоритм, дизайн проведеного дослідження, перелік та характеристику 

використаного обладнання. Для обробки отриманих результатів дослідження 

автором був використаний сучасний статистичний аналіз.  



У третьому розділі містяться результати досліджень зміни еякуляту, 

гормонального статусу та тестикулярного кровообігу в залежності від дії 

несприятливих виробничих умов. При аналізі сперміологічних показників 

інфертильних чоловіків, що тривало працюють в умовах несприятливих 

професійних факторів, були виявлені односпрямовані зміни кількісних та 

якісних показників спермограми, що характеризувалися зниженням 

чисельності сперматозоїдів, порушенням їх морфології та рухливої 

активності. При цьому були визначені етіозалежні відмінності (за критеріями 

ВООЗ, 2010). Автором встановлено, що високі температури або тривалий 

контакт із сільськогосподарськими добривами та отрутохімікатами 

призводили до розвитку оліго-, астено- та тератозооспермій, низькі 

температури формували астенозооспермію, тривале стресорне навантаження 

– оліго- та астенозооспермії. Визначено етіо-патогенетичні особливості змін 

гормонального балансу та тестикулярного кровообігу.  

Четвертий розділ містить дані щодо патогенетичного обґрунтування 

лікування порушень чоловічого репродуктивного здоров’я. Ломейко О.О. із 

урахуванням встановлених особливостей порушення сперматогенезу, 

характеру гормональних змін та тестикулярного кровообігу, сформувала та 

запровадила лікувальний комплекс, який включав антиоксидантно-

метаболітну терапію при виявленому порушенні сперматогенезу та наявності 

однієї з трьох негативних ознак (за ВООЗ, 2010р.): оліго-, анізо- або 

тератозооспермії; гормональну терапію – при зниженому рівні тестостерону 

(замісна терапія местеролоном), при гіперпролактинемії – тривалий прийом 

інгібітора секреції пролактину каберголіну; при наявності гемодинамічних 

порушень тестикулярного кровообігу ˗ призначення венотоніків і 

протинабрякової терапії. Позитивним результатом проведеного лікування 

інфертильних чоловіків стало не тільки відновлення у них порушених 

сперміологічних показників, гормонального балансу та тестикулярного 

кровообігу, але й підтвердження вагітності у жінок, яка наступила в сім’ях 

47 (25 %) пацієнтів. За рекомендацією автора чоловіки (165 пацієнтів), які не 

отримали бажаного результату тримісячного лікування – біологічного 

батьківства, подовжили антиоксидантно-метаболітну терапію, а в групі із 

тривалим стресорним навантаженням було рекомендовано ще три місяці 

приймати каберголін із антиоксидантно-метаболітним комплексом. 

Результатом стало настання вагітності ще у 18 жінок, що склало 

додаткових 9,6 %.  

У розділі «Аналіз і узагальнення результатів дослідження» автор 

проводить узагальнення отриманих результатів та їх аналіз в порівнянні з 

даними, отриманими іншими дослідниками. На підставі отриманих 

результатів власних досліджень дисертант робить обґрунтовані висновки. 

Зміст автореферату відповідає змістові дисертаційної роботи. Автореферат і 

дисертація оформлені у повній відповідності до існуючих вимог. 

 

 

 



9. Недоліки та зауваження щодо змісту дисертації. 

В процесі ознайомлення з дисертаційною роботою, авторефератом та 

науковими публікаціями здобувача принципових зауважень не виявлено, але 

хочеться зазначити зауваження, що виникли при її опрацюванні: 

1. Для отримання більш повної та детальної картини лікування 

інфертильності у чоловіків бажано було надати результат вагітностей у 

сім’ях по кожній групі окремо. 

2. В основній групі чоловіків автор виділила дві підгрупи за тривалістю 

несприятливого впливу до 5 років (96 пацієнтів), та тривалістю від 5 років до 

10 років, але характер сперміологічних змін, гормональний статус та 

особливості тестикулярного кровообігу аналізувався без урахування «стажу» 

патології. 

Наведені зауваження не впливають на науковий рівень дисертаційної 

роботи та не зменшують її теоретичне та практичне значення.  

У порядку дискусії хотілось би почути відповіді на наступні запитання: 

1. Який принцип або алгоритм був підґрунтями для підбору 

лікувального комплексу? 

2. Які показники спермограми, на Вашу думку, краще відображають 

зміни, що пов’язані із інфертильністю? 

3. Чому до лікувального комплексу було включено антиоксидантно-

метаболітну терапію, якщо Ви не визначали показники оксидативного 

стресу? 

 

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам. 
Дисертаційна робота Ломейко Олени Олександрівни «Механізми 

виникнення порушень морфо-функціонального стану сперматозоїдів та їх 

корекція у чоловіків репродуктивного віку в умовах великого промислового 

міста (Запоріжжя та Запорізька область)» є завершеною самостійною 

кваліфікаційною науковою працею, в якій отримано нові науково 

обґрунтовані результати. В дисертаційній роботі вирішено актуальне 

завдання патологічної фізіології та репродуктології – досліджено особливості 

морфо-функціонального стану сперматозоїдів, гормонального статусу та 

особливостей тестикулярного кровообігу у чоловіків з інфертильністю в 

залежності від специфіки виробничого середовища, а також запропоновано 

діагностичний алгоритм та індивідуалізований етіозалежний лікувальний 

комплекс чоловічого непліддя.  

За актуальністю теми, обґрунтованістю наукових положень та 

висновків, новизною та значущістю для науки і практики, повнотою 

викладення в опублікованих працях отриманих результатів дисертаційна 

робота повністю відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

24.07.2013 № 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), щодо дисертацій, які подаються на здобуття наукового ступеня 



кандидата наук, а її автор заслуговує на присудження наукового ступеня 

кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 патологічна фізіологія.   

 

 

  


