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1.  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 

(ПП) займають особливе місце, тому що є однією з основних причин 

перинатальної смертності та захворюваності новонароджених (75% випадків 

припадає на передчасно народжених дітей).  

Стабільність частоти передчасних пологів в Україні та світі зокрема 

вказує на труднощі, що виникають при веденні цієї групи пацієнток. З однієї 

сторони, вони обумовлені багатофакторністю етіології та патогенетичних 

механізмів захворювання. З другої – недосконалістю діагностичних методик 

та відсутністю адекватного моніторингу ускладнень, що виникають під час 

вагітності. 

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 

ПРПО. 

Але відомості про поліморфізм сигнальних молекул при ПРПО при 

недоношеній вагітності нечисленні, тому наукова робота в цьому напрямі 

може забезпечити ресурси для аналізу поліморфних маркерів в асоціативних 

дослідженнях, заглибити представлення про імунну ланку патогенезу ПРПО 

та ПП, розробити генетичну платформу персоналізованої медицини та нові 

ефективні методи прогнозування даних ускладнень вагітності. 

2. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими 

науковими програмами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі 

акушерства та гінекології Запорізького державного медичного університету в 

рамках кафедральної теми «Діагностика, лікування та профілактика 

коморбідної патології внутрішніх органів в умовах промислового регіону» (№ 

державної реєстрації 0115U001765). 

3. Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації. Робота виконана у 

Запорізькому державному медичному університеті на базі КЗ «Обласний 

перинатальний центр» ЗОР протягом 2016-2020 років. Наукові положення 

дисертації обґрунтовані матеріалами особистих досліджень, які відповідають 

вимогам про новизну і раціональний стан в рішенні поставлених питань. При 

виконанні дисертаційної роботи були використані як класичні клінічні, 

лабораторні, статистичні методи, так і новітні (імуно-ферментні, молекулярно-

генетичні) методи дослідження, відповідають завданням дослідження. Набір 

методик дослідження достатній для кандидатської дисертації. 

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертації є 

достовірними, обґрунтованими, базуються на підставі достатньої кількості 

клінічних, лабораторних, інструментальних та молекулярно-генетичних 

досліджень (обстежено 130 жінок) та використання сучасних методів 



статистичної обробки отриманих результатів, відповідно до міжнародних 

рекомендацій. 

4. Наукова 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 (rs1800896), IL10 (rs1800872) з 

передчасним розривом плодових оболонок в терміні гестації 26-34 тижні. 

Вперше не підтверджено асоціацію генів системних прозапальних цитокінів 

TNFα-308G (rs1800629) та IL1β (rs1143627) 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-like receptors – TLR2, TLR4, прозапальних 

цитокінів IL-1β і IL-17А, транскрипційних регуляторів диференціювання Т-

лімфоцитів T-bet (Тh1), RAR-related orphan receptor gamma γt – RORγt (Th17) і 

forkhead box P3 – Foxp3 (Treg) та досліджені їх кореляційні взаємозв’язки з 

концентраціями прогестерону, естрадіолу та хоріонічного гонадотропіну 

людини в сироватці крові вагітних з ПРПО в терміні недоношеної вагітності.. 

В роботі за допомогою сучасного молекулярно-генетичного методу 

виділені ключові імуно-опосердковані 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. 



5. Практичне значення результатів дослідження. Результати 

проведеного дисертаційного дослідження мають вагоме значення у практично-

прикладному контексті. Автором показано, що прогностичними критеріями 

реалізації інтраамніального інфікування та подальшого розвитку ПРПО та 

передчасних пологів в жіночій консультації можуть використовуватись дані 

загального аналізу крові на гемолітичному аналізаторі з подальшим 

розрахунком рівня ендогенної інтоксикації (загальний рівень лейкоцитів, 

гранулоцитів, лімфоцитів та нейтро-лімфоцитарне співвідношення (NLR), 

інтегративного індексу анамнезу, перебігу вагітності та наявність 

поліморфізму RLN2, GG генотипу поліморфізму IL10. 

Дисертантом доведено, що для раннього прогнозування розвитку ПРПО 

в термінах 26-34 тижні та стратифікації на групи високого та низького ризику, 

усі вагітні в термінах гестації 22-34 тижні мають бути обстежені мікроскопією 

урогенітального мазка з визначенням типу біоценозу або методом ПЛР 

Фемофлор Скрин для виявлення якісно-кількісного складу мікробіоценозу 

урогенітального тракту. 

Детально обґрунтовано, що оптимальною стратегією менеджменту 

ПРПО при недоношеній вагітності є вичікувальна тактика ведення (до 34 

тижнів) з проведенням профілактики РДС синдрому, курсом превентивної 

антибактеріальної терапії пеніцилінами або цефалоспоринами ІІІ генерації 

протягом 7-10 днів, ретельним антенатальним моніторингом за станом плода з 

кардіотокограмою із STV (не рідше 1 р/день), динамічним спостереженням за 

станом вагітної матері з визначенням рівня NLR (ЗАК не рідше 1 раза на 3 

дні). 

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. 

6. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих 

працях. За темою дисертаційної роботи опубліковано 6 наукових праць, з них 

3 статті – в журналах, що включені до переліку наукових фахових видань 

України, 2 з яких включені до міжнародних науко-метричних баз Web of 

Science та Scopus, 1 стаття – у міжнародному періодичному виданні, що 

включено до міжнародної науко-метричної бази Scopus, 2 тез в матеріалах 

наукових конференцій. Аналіз основного змісту опублікованих праць дає 

можливість зробити висновок, що всі наукові положення, висновки і 

практичні рекомендації, представлені до захисту, знайшли своє відображення 

в періодичних виданнях. 

7. Структура та зміст дисертації. Дисертація викладена на 209 

сторінці друкованого тексту, складається із анотації, вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження, чотирьох розділів власних 

досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, 

списку використаної літератури, що містить 209 джерел (72 вітчизняних і 137 

зарубіжних). Робота ілюстрована 34 таблицями, 55 рисунком.  

У вступі дисертант підкреслює актуальність проблеми і наявність 

численних невирішених питань, формулює мету і завдання дослідження, 

демонструє наукову новизну і практичну значущість отриманих результатів. 

В огляді літератури проаналізовані дані вітчизняної та зарубіжної 

літератури щодо сучасних поглядів на проблему передчасних пологів 

індукованих передчасним розривом плодових оболонок як в Україні, так у 

світі. Викладені сучасні уявлення про напрямки прогнозування, 

антенатального моніторингу та профілактики перинатальних ускладнень. 

Автор обґрунтовує, що невиношування вагітності знаходиться в центрі уваги 

сучасної науки про репродукцію людини, існує багато контраверсій, відзначає, 



що проблема передчасних пологів має первинне значення для формування 

здорового покоління людей з раннього періоду їх життя. 

У другому розділі описані дизайн дослідження, загальна характеристика 

обстежених жінок, обґрунтовуються застосовані автором методи дослідження, 

проведено детальний аналіз гінекологічного, соматичного анамнезу вагітних. 

У третьому розділі подані дані щодо клінічних особливостей, стану 

гормонального профілю системи мати-плацента-плід, перинатальних 

наслідків, даних віддаленого катамнезу передчасних пологів, ініційованих 

передчасним розривом плодових оболонок. 

В четвертому розділі за допомогою сучасного молекулярно-генетичного 

аналізу досліджено на місцевому рівні (в плаценті та плодових оболонках) 

стан вродженого та адаптивного імунітету в патогенезі передчасних пологах, 

ініційованих передчасним розривом плодових оболонок. 

В п’ятому розділі висвітлено результати дослідження асоціації 

однонуклеотидного поліморфізму про- та протизапальних імунорегуляторних 

генів із передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній 

вагітності. 

Шостий розділ присвячено дослідженню гормонального профілю 

фетоплацентарного комплексу обстежених вагітних. Проведено дослідження 

рівнів хоріонічного гонадотропіну людини, естрадіолу, прогестерону в 

залежності від терміну маніфестації ПРПО. Побудовані кореляційні матриці 

залежності між концентраціями досліджуваних гормонів, експресією 

компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плаценті та плодових 

оболонках та однонуклеотидним поліморфізмом генів релаксину. 

В сьомому розділі сформовано регресивну модель прогнозування 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності та 

проведено послідовний аналіз Вальда-Гублера на базі клініко-анамнестичних 

даних та молекулярно-генетичного дослідження. 



Восьмий розділ містить ґрунтовний аналіз та узагальнення отриманих 

результатів дослідження, в якому дисертант порівнює отримані власні 

результати між групами та з даними літератури. 

Висновки сформульовані чітко, є конкретними і обґрунтованими, 

повністю відповідають поставленій меті та завданням дослідження.  

На підставі отриманих наукових положень сформульовано 4 практичних 

рекомендації, що логічно завершують роботу. 
8. Відповідність змісту дисертації встановленим вимогам. 

Основні теоретичні, наукові та практично-прикладні положення дисертаційної 

роботи відображені в анотації у повному обсязі. Дисертація відповідає 

спеціальності 222 «Медицина». 

9. Завершеність дисертаційної роботи та зауваження щодо її 

змісту та оформлення. Дисертаційна робота є завершеним науковим 

дослідженням з чітко визначеними та вирішеними метою та завданнями, в 

якому вірно обрані методологічні та методичні підходи. У виконаній роботі 

витримана послідовність наукового пошуку з наступним порівняльним 

аналізом отриманих даних. Отримані результати наукового дослідження слід 

вважати такими, що не викликають сумнівів.  

При рецензуванні дисертації встановлено, що у тексті дисертації, 

подекуди зустрічаються не досить вірні, з точки зору стилістичної побудови, 

фрази, поодинокі граматичні та синтаксичні помилки. Але ці вищевказані 

зауваження не є принциповими та не впливають на наукову і практичну 

цінність роботи.  

Під час аналізу виникли деякі питання, які носять дискусійний характер 

та можуть бути прояснені під час відповіді на захисті: 

1) Чим на Вашу думку можна обґрунтувати різну тривалість безводного 

проміжку у вагітних з передчасним розривом плодових оболонок при 

недоношеній вагітності? 

2) Чи вважаєте Ви за доцільне використовувати в рутинній практиці 

досліджені поліморфізми генів цитокінів? 



3) Що Ви рекомендуєте вагітним з передчасним розривом плодових 

оболонок для корекції інфекційно-запальних ускладнень? 

10. Висновок. Дисертаційна робота Любомирської Катерини 

Сергіївни є завершеним науковим дослідженням, що має наукову новизну та 

практичну значимість і завдяки використанню сучасник методів обстеження 

пацієнтів та статистичної обробки одержаних результатів дозволяє вирішити 

актуальні завдання акушерства, а саме на підвищити ефективність 

прогнозування та оптимізації тактики ведення передчасного розриву плодових 

оболонок при недоношеній вагітності. 

Таким чином, дисертаційна робота Любомирської К.С. «Прогнозування 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності» 

повністю відповідає вимогам, передбаченим п. 10, 11 «ПОРЯДКУ проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України № 167 від 6 березня 2019 року (зі 

змінами, внесеними відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

21 жовтня 2020 року №979), відносно дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 

«Медицина», а її автор заслуговує на присудження ступеня доктора філософії. 

 

 


