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ПРО НАУКОВУ НОВИЗНУ, ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ПРАКТИЧНЕ 

ЗНАЧЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДИСЕРТАЦІЇ
Любомирської Катерини Сергіївни

«Прогнозування передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній 
вагітності» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 Охорона 

здоров’я за спеціальністю 222 «Медицина»

Комісія, створена згідно з Наказом ректора Запорізького державного 
медичного університету № 212 від 01.06.2020 р., у складі: професора кафедри 
акушерства, гінекології та репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ, доктора 
медичних наук, професора Барковського Д.Є. (голова) та рецензентів: доктора 
наук з державного управління, професора, завідувач кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини ФПО ЗДМУ Авраменко Н.В. та 
доктора медичних наук, доцента кафедри акушерства та гінекології, Сюсюка 
В.Г., проаналізувала результати виконання здобувачем ступеня доктора 
філософії, аспірантом кафедри акушерства і гінекології ЗДМУ Любомирською 
Катериною Сергіївною освітньо-наукової програми, індивідуального плану 
наукових досліджень, ознайомилася з текстом дисертації та опублікованими 
науковими статтями та тезами за напрямом дисертації, висновком комісії з 
біоетики Запорізького державного медичного університету № 6 від 04.06.2020 
року, а також заслухала доповідь здобувана у вигляді презентації 
дисертаційної роботи на фаховому семінарі та відповіді здобувана на 
запитання учасників фахового семінару.

Актуальність теми дисертації. На сьогодні в Україні кількість 
нормальних пологів становить у середньому 32,6 % їх загальної кількості. 
Частота реєстрації передчасних пологів у різних регіонах країни коливається 
від 3 до 12 %. У структурі невиношування вагітності (НВ) передчасні пологи 
(1Ш) займають особливе місце, тому що є однією з основних причин 
перинатально!' смертності та захворюваності новонароджених (75% випадків 
припадає на передчасно народжених дітей).

Секвенування геному людини та відкриття явища однонуклеотидного 
поліморфізму (single nucleotide polymorphism -  SNP) генів стало зорею 
вивчення впливу генетичного коду на кількісні зміни експресії та подальше 
біологічне функціонування білків. Більшість SNP генів цитокінів знаходяться 
в регуляторних ділянках гену та безпосередньо впливають на їх 
транскрипційну активність і концентрацію цитокіну в крові. Дані генетичні 
варіації впливають на індивідуальні особливості імунної відповіді при ПП та 
передчасного розриву плодових оболонок (ПРПО).

У роботі було проаналізовано сучасний стан проблеми ПРПО при



недоношеній вагітності, проведено аналіз перебігу вагітності, пологів, 
перинатальних наслідків у жінок із передчасним розривом плодових оболонок 
при недоношеній вагітності в терміні гестації 26-34 тижні, визначено 
експресію компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плаценті та 
плодових оболонок, знайдені асоціації однонуклеотидного поліморфізму генів 
про- та протизапальних цитокінів з ПП, досліджено гормональний профіль 
системи мати-плаценти-плід, встановлені фактори ризику, визначена тактика 
ведення вагітності при передчасному розриві плодових оболонок в 26-34 
тижні гестації з урахуванням клініко-біохімічних маркерів.

Враховуючи недостатність досліджень з цих питань, дисертаційна робота 
Любомирської Катерини Сергіївни «Прогнозування передчасного розриву 
плодових оболонок при недоношеній вагітності» представляється, 
безсумнівно, актуальною і практично важливою.

Новизна дослідження та одержаних результатів. Вперше визначено 
експресію компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плаценті та 
плодових оболонках у вагітних з ПРПО при недоношеній вагітності. Вперше 
встановлені асоціації генів RLN2 (rs3758239), RLN2 (rs4742076), IL4 
(rs2243250), IL10 (rsl800896), IL10 (rsl800872) з передчасним розривом 
плодових оболонок в терміні гестації 26-34 тижні. Вперше в популяції 
України досліджено однонуклеотидний поліморфізм генів системних 
прозапальних цитокінів TNFa-308G (rsl800629) та IL1|3 (rsl 143627), але не 
підтверджено їх асоціацію з ПРПО при недоношеній вагітності. Вперше в 
плаценті та плодових оболонках визначені експресії компонентів вродженого 
та адаптивного імунітету шляхом визначення відносного рівня м-РНК Toll- 
likereceptors -  TLR2, TLR4, прозапальних цитокінів IL-ip і IL-17A, 
транскрипційних регуляторів диференціювання Т-лімфоцитів T-bet (ТЫ), 
RAR-related orphan receptor gamma yt -RORyt (ТЫ7) і forkheadboxP3 -Foxp3 
(Treg).

В роботі за допомогою сучасного молекулярно-генетичного методу 
виділені ключові імуноопосердковані ланки розвитку передчасного розриву 
плодових оболонок та ініціації передчасних пологів в 26-34 тижні гестації. 
Встановлено, що дуже високі рівні експресії компонентів прозапального 
адаптивного імунітету безпосередньо впливають на цитокіновий дисбаланс, 
змінюючи вектор направленості імунної відповіді при ремоделюванні 
імунологічної толерантності під час вагітності. Проведена порівняльна оцінка 
залежності між запальними змінами в плаценті та плодових оболонках, 
тривалістю безводного проміжку, реалізацією внутрішньоутробного 
інфікування та перинатальними наслідками недоношування вагітності, 
індукованого передчасним розривом плодових оболонок.

Теоретичне значення отриманих результатів полягає в тому, що у



роботі доповнені наукові знання про вплив поліморфізму генів про- та 
протизапальних цитокінів, значно високої транскрипційної активності 
компонентів вродженого та адаптивного імунітеті на імунну відповідь на 
місцевому рівні з подальшим розвитком ПРПО та ініціації ПП.

Практичне значення отриманих результатів. Отримані результати 
доповнили уявлення про функціональний стан вродженого та адаптивного 
імунітету у жінок з передчасним розривом плодових оболонок в 26-34 тижні 
гестації. Встановлені нові дані про асоціацію однонуклеотидного 
поліморфізму генів цитокінів з передчасним розривом плодових оболонок. 
Розроблений алгоритм прогнозування передчасного розриву плодових при 
недоношеній дозволяє оптимізувати тактику ведення груп високого ризику та 
покращує перинатальні наслідки.

Результати наукових досліджень, викладених у дисертації, впроваджені 
в медичну практику КНП «Пологовий будинок №3» ЗМР м. Запоріжжя, КНП 
«Пологовий будинок №9» ЗМР м. Запоріжжя, КНП «Пологовий будинок №4» 
ЗМР м. Запоріжжя, КНП «Обласний перинатальний центр» ЗОР, КНП 
«Якимівська ЦРЛ» ЯСР Запорізької області, КНП «Нікопольський ЦПСМД» 
НМР Дніпропетровської області, КНП «Перегінська районна лікарня» РРР 
Івано-Франківської області, що підтверджено відповідними актами 
впровадження, а також у навчальний процес на кафедрі акушерства та 
гінекології Запорізького державного медичного університету.

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 
висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Сформульовані в 
дисертації положення, висновки і рекомендації базуються на достатній 
кількості експериментального матеріалу (80 пацієнтів в основній групі та 50 -  
в групі порівняння) із застосуванням сучасних клінічних, клініко- 
лабораторних, інструментальних та молекулярно-генетичних методів 
дослідження та статистичної обробки матеріалу.

Всі дослідження узгоджені Комісією з питань біоетики Запорізького 
державного медичного університету (протокол засідання №4 від 04.06.2020 
р.), не містять даних, які суперечать сучасним вимогам біоетики та морально- 
етичних норм. Достовірність первинних матеріалів дисертації доктора 
філософії перевірена комісією, яка була створена наказом ректора 
Запорізького державного медичного університету № 322 від 03.10.2016 р. 
«Про склад комісії з перевірки первинної науково-дослідної документації 
ЗДМУ», у складі: головуючий -  д.мед.н., професор Усачова О.В.; секретар -  
д.біол.н., доцент Павлов С.В.; головний метролог Марченко С.М. Всі 
документи оформлені відповідно до існуючих вимог, результати досліджень 
оброблені сучасними статистичними методами аналізу на персональному 
комп’ютері. Первинна документація за обсягом та характером досліджень



повністю відповідає даним, наведеним в дисертаційній роботі. Робота 
виконана на метрологічно повіреній дослідницькій апаратурі та повіреним 
інструментом. За результатами повірки дослідницької апаратури видано 
Експертний метрологічний висновок № 328 від 10.06.2020 року.

Повнота викладення матеріалів дисертації в опублікованих працях. 
Основні результати і нові наукові положення дисертації повністю 
опубліковані в наукових журналах та в матеріалах науково-практичних 
конференцій.

За матеріалами дисертації опубліковано опубліковано 6 наукових праць, з 
них 4 статті -  в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 
України, 2 з яких включені до міжнародних науко-метричних баз Web of 
Science, 1 стаття -  у науковому зарубіжному журналі (ЄС), що входить до 
міжнародної наукометричної бази Scopus, 2 тези в матеріалах наукових 
конференцій.

Конкретний особистий внесок дисертанта в одержання наукових 
результатів, що виносяться на захист. Автором роботи сумісно з науковим 
керівником обрано тему, визначено мету та напрямки проведення 
дослідження. Дисертантом здійснено аналіз вітчизняної та зарубіжної 
літератури за останні десять років з висвітленням даної проблеми, проведений 
інформаційно-патентний пошук, який дозволив визначити та обґрунтувати 
актуальність теми та створити дизайн дослідження. Самостійно організовано 
та проведено комплекс клініко-лабораторних досліджень, починаючи з етапу 
первинного обстеження жінок. Лабораторні дослідження проводилися за 
безпосередньою участю здобувача. Здобувачем самостійно проведена 
статистична обробка результатів дослідження, науковий аналіз отриманих 
даних, сформульовані висновки, практичні рекомендації, відібрані і 
підготовлені дані для наукових публікацій. Дисертант є співавтором щодо 
впровадження способів удосконалення прогнозування перинатальних 
ускладнень при багатоплідній вагітності. Автором особисто написані і 
літературно оформлені усі розділи дисертаційної роботи. Здобувачем не були 
використані результати та ідеї співавторів публікацій, конфлікту інтересів 
немає.

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи були 
представлені і обговорені на науково-практичній конференції з міжнародною 
участю «Актуальні питання акушерства, гінекології і репродуктивної 
медицини» (Запоріжжя, 2017), науково-практичній конференції з 
міжнародною участю «Актуальні питання сучасної медицини та фармації» 
(Запоріжжя, 2018).



Недоліки дисертації щодо її змісту та оформлення. Дисертаційна 
робота Любомирської Катерини Сергіївни «Прогнозування передчасного 
розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності» є завершеним 
науковим дослідженням, у якому отримані нові науково обґрунтовані 
результати. Принципових зауважень щодо змісту і оформлення дисертації 
немає, окремі стилістичні помилки не знижають загальну цінність дисертації.

Відповідність дисертації вимогам, що пред’являються до дисертацій 
на здобуття ступеня доктора філософії. Дисертаційна робота Любомирської 
Катерини Сергіївни «Прогнозування передчасного розриву плодових 
оболонок при недоношеній вагітності» (науковий керівник -  завідувач 
кафедрою акушерства та гінекології ЗДМУ, доктор медичних наук, професор 
Круть Ю.Я.) є завершеним науковим дослідженням, в якому приведене нове 
рішення актуального науково-практичного завдання щодо покращення 
акушерських та перинатальних наслідків шляхом прогнозування передчасного 
розриву плодових оболонок в термінах вагітності 26-34 тижні гестації. 
Результати дисертаційного дослідження відрізняються науковою новизною і 
практичним значенням для сучасного акушерства та гінекології

У дисертації та наукових публікаціях не виявлено ознак плагіату.
За формою і структурою дисертація відповідає основним вимогам, що 

пред’являються до дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії.

ВИСНОВОК
Розглянувши дисертацію Любомирської Катерини Сергіївни 

«Прогнозування передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній 
вагітності» та наукові публікації, у яких висвітлені основні наукові результати 
дисертації, визначивши особистий внесок у всіх зарахованих за темою 
дисертації наукових публікаціях, опублікованих із співавторами (додаток 1), 
вважаємо, що робота актуальна для сучасного акушерства та гінекології, являє 
собою самостійно виконану закінчену наукову працю, яка проведена із 
застосуванням сучасних методів молекулярно-генетичного дослідження, має 
наукову новизну, практичну значимість, адекватна поставленій меті та 
задачам. Основні результати, нові наукові положення та висновки, 
сформульовані у дисертації, повністю опубліковані в наукових публікаціях, 
зарахованих за темою дисертації; достатньо оприлюднені на національному 
конгресі та науково-практичних конференціях; в роботі відсутні порушення 
академічної доброчесності. Біоетична експертиза проведених досліджень 
підтверджена висновком комісії з біоетики Запорізького державного 
медичного університету №4 від 04.06.2020 року за результатами повірки 
дослідницької апаратури, на якій виконувалися дисертаційні дослідження, та 
видано Експертний метрологічний висновок №328 від 10.06.2020 року.



Дисертаційна робота повністю відповідає вимогам, передбаченим п.п. 10,11 
«ПОРЯДКУ проведення експерименту з присудження ступеня доктора 
філософії», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 
6 березня 2019 року, відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 
філософії та може бути рекомендована до офіційного захисту в 
спеціалізованій вченій раді.

Комісія рекомендує ректору ЗДМУ порушити клопотання перед МОН 
України про утворення спеціалізованої Вченої ради для розгляду та 
проведення разового захисту дисертації Любомирської Катерини Сергіївни у 
складі:

Голова спеціалізованої вченої ради: доктор медичних наук, професор 
Барковський Дмитро Євгенійович, професор кафедри медицини акушерства, 
гінекології та репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти 
Запорізького державного медичного університету МОЗ України, м. 
Запоріжжя;

Рецензент: доктор наук з державного управляння, професор Авраменко 
Наталія Вікторівна, завідувач кафедри акушерства, гінекології та 
репродуктивної медицини факультету післядипломної освіти Запорізького 
державного медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя;

Рецензент: доктор медичних наук, доцент Сюсюка Володимир
Григорович, доцент кафедри акушерства і гінекології Запорізького державного 
медичного університету МОЗ України, м. Запоріжжя;

Опонент: доктор медичних наук, професор Резніченко Галина Іванівна, 
професор кафедри акушерства та гінекології ДЗ «Запорізька медична академія 
післядипломної освіти МОЗ України», м. Запоріжжя;

Опонент: доктор медичних наук, професор Булавенко Ольга Василівна, 
завідувач кафедри акушерства та гінекології № 2 Вінницького національного 
медичного університету імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця.

•• •дисертації, голова структурной
доктор медичних наук, проф

доктор медичних наук, доцеї

Голова комісії та фахов

Рецензенти:
кандидат медичних наук, пре
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