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Актуальність обраної теми дисертації. Дисертаційна робота Ломейко 

Олени Олександрівни присвячена актуальній темі для сучасної медицини та 

патофізіології, оскільки зростає кількість безплідних шлюбів, погіршуються 

показники, що характеризують репродуктивне здоров'я. Зростання частоти 

чоловічого безпліддя є наслідком цілого ряду факторів – соціальних, 

економічних, способу життя, а також екологічних проблемам довкілля. Останніми 

роками з'ясовані більшість етіопатогенетичних механізмів чоловічої 

інфертильності, розроблені ефективні методи їх лікування. Але, незважаючи на 

високий рівень розвитку сучасної медицини, нерідко причину інфертильності у 

чоловіків встановити не вдається. Проте, на сьогоднішній день, немає чітких 

розмежувань між ступенем пригнічення сперматогенезу та характером впливу 

того або іншого фактору зовнішнього середовища, відсутні достовірні відомості 

про зв’язок інфертильності із 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. Окремої уваги 

потребує вивчення диференційованої корекції порушень сперматогенезу та 

розробці заходів профілактики порушень репродуктивної функції в умовах дії 

різних професійно шкідливих факторів. Зважаючи на означене та недостатність 

чітких наукових даних, які б давали відповідь на поставлені дисертантом питання, 

обрану для дослідження тему, слід визнати не лиш актуальною для отримання 

теоретичних знань, але й перспективною для її практичного використання. 

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). Автор є співвиконавцем зазначених тем. 

Структура і об'єм дисертації. Дисертаційна робота викладена на 196 

сторінках машинопису і складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та 

методів дослідження, 2 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення 

результатів, висновків, списку використаних джерел, додатків. Робота 

ілюстрована 33 таблицями та 43 рисунками. Список літератури містить 229 

джерел (33 кирилицею та 196 латиницею). 



Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були 

представлені та обговорені на міжнародній конференції «The development of 

medicals sciences: problems and solutions:Conference Proceedings» (Brno, April 27-

28, 2018); всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Сучасні питання молекулярно-біохімічних досліджень та лабораторного 

скринінгу у клінічній та експериментальній медицині» (Запоріжжя: ЗДМУ, 11-12 

квітня, 2019); на І науково-практичній конференції студентів та молодих вчених з 

міжнародною участю (Харків, 15 травня 2019); на всеукраїнській науково-

практичній конференції з міжнародною участю «Сучасні питання молекулярно-

біохімічних досліджень та лабораторного скринінгу у клінічній та 

експериментальній медицині» (Запоріжжя: ЗДМУ, 04-06 березня, 2020). 

Публікації. 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) та видані 4 тези в матеріалах 

міжнародних і Всеукраїнських науково-практичних конференцій. 

Аналіз основного змісту  роботи. Дисертаційна робота 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.  

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 та публікації.  

Перший розділ дисертації присвячений огляду літератури за темою 

дослідження в якому автор розкриває наукові дані щодо проблеми чоловічого 

непліддя, аналізує інформацію про роль професійних факторів у розвитку 

інфертильності, наводить приклади сучасних підходів до її лікування.  

Другий розділ містить інформацію про об’єкт та методи, які були 

використані при виконанні роботи. Результати дослідження ґрунтуються на 

матеріалах обстеження 212 пацієнтів. Заслуговує позитивної оцінки продуманий 

та обґрунтований дизайн дослідження. У розділі належним чином розкривається 

методологія і методи досліджень, наведені дані щодо обсягу досліджень на 

кожному етапі. Використання широкого набору сучасних та адекватних методів 

під час проведення дослідження є достатнім для вирішення поставлених задач. 

Для обробки отриманих результатів дослідження був використаний сучасний 

статистичний аналіз.  

У третьому розділі містяться результати досліджень еякулятів, 

гормонального статусу та тестикулярного кровообігу в залежності від дії 

несприятливих виробничих умов. Дослідженні такі показники як кількісні та 

якісні показники спермограми, визначена актуальна гормональна панель. 

Результати проведеного обстеженні показали етіозалежність змін досліджуваних 

параметрів та визначили основні напрями лікувального комплексу. 



Четвертий розділ містить дані щодо патогенетичного обґрунтування 

лікування порушень чоловічого репродуктивного здоров’я. Позитивним 

результатом проведення якого стало відновлення у чоловіків порушених 

сперміологічних показників, гормонального балансу, тестикулярного кровообігу 

та підтвердження вагітності у жінок в сім’ях 47 (25 %) пацієнтів. Чоловіки (165 

пацієнтів), які не отримали бажаного результату тримісячного лікування – 

біологічного батьківства, подовжили рекомендовані лікувальні підходи. 

Результатом стало настання вагітності ще у 18 жінок, що склало 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, дає чіткі практичні 

рекомендації.  

Зміст автореферату відповідає змістові дисертаційної роботи. Автореферат і 

дисертація оформлені у повній відповідності до існуючих вимог. 

Наукова новизна одержаних результатів.  Проведене автором дисертації 

комплексне обстеження інфертильних чоловіків дозволило встановити у них 

однотипні зміни показників еякулятів, що не залежали від типу негативного 

впливу зовнішнього професійного середовища та характеризувалися зниженням 

кількості сперматозоїдів, порушенням їх морфології та рухливої активності; 

натомість ступінь виразності цих змін залежала від фактору, що тривало впливав 

на організм пацієнта під час професійної праці. Ломейко О.О. вперше визначено, 

що повна «тріада» сперміологічних змін: оліго-, астено- та тератозооспермії 

формуються за умов тривалого впливу високих температур або контакту із 

сільськогосподарськими добривами та отрутохімікатами, низькі температури 

формують астенозооспермію, тривале стресорне навантаження – оліго- та 

астенозооспермії. Виявлено етіозалежність змін гормонального статусу та 

тестикулярного кровообігу в основних судинах яєчка у інфертильних чоловіків, 

які працюють в умовах несприятливих професійних факторів. 

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 

при дії несприятливих виробничих факторів, характеризують . 

Практичне значення результатів дослідження. Практична цінність роботи 

полягає в оптимізації діагностичного алгоритму: у чоловіків з інфертильністю, що 

працюють в умовах шкідливих виробничих факторів, рекомендовано проводити 

дослідження кількісних та якісних показників спермограми із обов’язковим 

аналізом показників гормонального статусу, який включає оцінку рівня вільного 

та зв’язаного тестостерону, естроген-тестотеронового співвідношення, 

концентрацій фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого гормонів, естрадіолу, 

пролактину та кортизолу; визначення характеру тестикулярного кровообігу. 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. 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Наукові положення та висновки 

дисертаційної роботи Ломейко О.О. базуються на дослідженні анамнезу, 

несприятливих професійних факторів, еякулятів, гормонального статусу і 

тестикулярного кровообігу у 212 чоловіків. Всі дослідження були проведені з 

урахування біотичних норм та принципів. Роботу проведено на сучасному 

методичному та науковому рівні з використанням патофізіологічних, клінічних, 

функціональних, інструментальних, імуноферментних, морфологічних та 

статистичних методів дослідження. Встановлені факти відображено у таблицях та 

рисунках, що полегшує сприйняття матеріалу. Всі положення роботи науково 

обґрунтовані та статистично підтверджені. 

Недоліки та зауваження щодо змісту дисертації. Відмічаючи актуальність, 

наукову і практичну значимість дисертаційної роботи Ломейко О.О., необхідно 

визначити і такі зауваження, що виникли при її опрацюванні: 

1. Для пояснення ряду результатів у розділах власних досліджень 

використані дещо ускладнені граматичні конструкції. 

2. При оцінки ефективності проведеного лікування інфертильних чоловіків 

автор приводить загальну кількість вагітностей, але не надає детальної 

характеристики груп хворих, особливо із урахуванням тривалості у них безпліддя. 

3. До гормональної панелі Вами було включено визначення рівня інсуліну, 

але результати, які були отримані в групах пацієнтів, майже не описані. 

В цілому робота науково обґрунтована, багато теоретичного та практичного 

підґрунтя, що свідчить про правильність вирішення поставлених задач і 

достовірну направленість клінічних досліджень. Робота має добре наглядне 

графічне супроводження та інформативне забезпечення. Використані сучасні 

методи дослідження.  

Виявленні зауваження не є суттєвими і не зменшують її цінності. 

У процесі рецензування виникли питання, на які хотілося б отримати 

відповіді: 

1. Для аналізу результатів сперміологічних змін Ви користувалися 

рекомендаціями ВООЗ, 2010 р., але відомо, що за останні 10 років значення 

кількісних та якісних показників суттєво змінилися. Із чим, на Вашу думку, 

пов’язані такі зміни? 

2. На Вашу думку чому значні порушення тестикулярного кровообігу були 

виявлені саме у пацієнтів, що працюють в умовах низьких температур? 

3. Як у подальшому склалася «доля» пацієнтів у яких не наступило 

біологічне батьківство ? 

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, висновків і рекомендацій, 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. 

   

 

 
 


