
ВІДГУК 

 

офіційного опонента доктора медичних наук, професора ДЗ 

«Запорізька медична академія післядипломної освіти МОЗ 

України» Резніченко Галини Іванівни на дисертаційну роботу 

Любомирської Катерини Сергіївни «Прогнозування передчасного 

розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності», 

представлену до захисту у спеціалізовану вчену раду ДФ 

17.600.015 Запорізького державного медичного університету, що 

утворена наказом МОН України від 28.09.2020 р. №1198 для 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття 

ступеня доктора філософії з залузі знань «Охорона здоров’я» за 

спеціальністю 222 «Медицина» 

 

 

Актуальність теми дисертаційної роботи  

Дисертаційна робота Любомирської Катерини Сергіївни присвячена 

вирішенню одного з найбільш актуальних питань акушерства – 

прогнозуванню  передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній 

вагітності. За даними епідеміологічних досліджень невиношування вагітності 

є вельми поширеним, частота якого  коливається за даними різних авторів 

(Веропотвелян П.Н. і співавт., 2015; Геращенко І. В. 2015; Жук С.И. і спіавт., 

2017) у межах 3 - 12 %. Актуальність цієї проблеми полягає у великій 

кількості ускладнень під час вагітності, пологів та високій перинатальній 

захворюваності та смертності новонароджених. 

У зв’язку з цим вирішення проблеми сприятливих наслідків пологів у 

жінок з невиношуванням вагітності передбачає запобігання керованих 

чинників розвитку ускладнень, вивчення деяких патогенетичних ланок при 

цій патології, розробку системи заходів, спрямованих на підвищення 

ефективності прогнозування та оптимізації тактики ведення при 

передчасному розриві плодових оболонок  при недоношеній вагітності та 

впровадження їх у роботу медичних закладів.  

За даними літератури в останні роки важливу роль у патогенезі 

невиношування вагітності надають генетичним та імунологічним чинникам, 



пошуку маркерів генів цитокінів з фенотипами захворювань різної етіології 

(Друккер Н.А. і спіавт., 2013; Дятлова Л.И. і спіавт, 2013) особливо в 

контексті з’ясування особливостей імунної відповіді та генетичних мутацій у 

вагітних з передчасним розривом плодових оболонок, як фактором ініціації 

передчасних пологів. 

Не визначеність з тактикою ведення вагітних з передчасним розривом 

плодових оболонок при недоношеній вагітності та  відсутність робіт з 

вивчення компонентів вродженого та адаптивного імунітету в плаценті й 

плодових оболонках у цієї когорти вагітних, асоціації різноманітних генів, 

які впливають на розвиток передчасного розриву плодових оболонок та 

ініціації передчасних пологів зумовлюють актуальність обраної 

Любомирською К. С. теми дисертаціїної роботи  «Прогнозування 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності» та 

диктують необхідність проведення даного дослідження з вивченням 

клінічних особливостей перебігу недоношеної вагітності та передчасних 

пологів, з'ясуванням факторів ризику, що впливають на передчасний розрив 

плодових оболонок та розвиток інфекційних ускладнень при недоношеній 

вагітності, вродженого та адаптивного імунітету, поліморфізму генів RLN2, 

змін та порушень гормонального профілю фетоплацентарного комплексу, 

розробку нових підходів до ведення вагітних цієї когорти вагітних - 

визначення термінів розродження з урахуванням тривалості безводного 

проміжку та імунної відповіді.  

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). 



Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих в дисертації 

Репрезентативність отриманих результатів як кількісна, так і якісна 

забезпечена обсягом проведеного обстеження протягом 2016–2020 рр. у 

Запорізькому державному медичному університеті на базі КЗ «Обласний 

перинатальний центр» ЗОР. 

Наукові положення дисертації обґрунтовані матеріалами особистих 

досліджень, які відповідають вимогам про наукову новизну і вирішення 

поставлених завдань. При виконанні дисертаційної роботи були використані 

клінічні, лабораторні, імуно-ферментні, молекулярно-генетичні, статистичні 

методи дослідження, що відповідають завданням дослідження і достатні для 

дисертації на здобуття ступеня доктора філософії.  

Автором проспективно обстежено 130 вагітних, які були розподілені на 

2 групи: до 1 (основної) групи включено 80 вагітних з передчасним розривом 

плодових оболонок в терміні гестації 26-34 тижні з подальшою ініціацією 

передчасних пологів, до 2 (контрольної) групи – 50 вагітних з фізіологічним 

перебігом вагітності та пологів. 

Когорта обстежених пацієнток є цілком інформативною для проведення 

наукових досліджень, статистичної обробки отриманих даних та 

обгрунтування висновків щодо розвитку порушень при передчасному розриві 

плодових оболонок у жінок з невиношуванням вагітності. 

Метою дисертаційної роботи було покращення перинатальних 

наслідків невиношування вагітності за допомогою прогнозування 

передчасного розриву плодових оболонок в термінах вагітності 26-34 тижні 

гестації. 

Задачі, що витікають з поставленої в роботі мети, визначені чітко, 

обгрунтовані й коректні.  

Із змісту дисертації закономірно випливають основні наукові положення 

та висновки, які є науково обґрунтованими та отриманими завдяки 

ретельному статистичному аналізу з використанням сучасних комп’ютерних 



технологій. 

Всі наукові положення та висновки повністю обґрунтовані, чітко 

відповідають поставленим завданням, випливають із матеріалу дисертації, а 

використання розроблених практичних рекомендацій сприяє достовірному 

зниженню ускладнень при недоношеній вагітності. 

Все це дозволяє вважати, що одержані в дисертаційній роботі 

Любомирської Катерини Сергіївни «Прогнозування передчасного розриву 

плодових оболонок при недоношеній вагітності» висновки достатньо 

обґрунтовані й достовірні.  

Наукова новизна дослідження та одержаних результатів  

Наукова новизна положень і результатів дисертації Любомирської К.С. 

полягає в новому погляді щодо низки чинників у розвитку передчасного 

розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності.  Дисертантом 

вперше визначено експресію компонентів вродженого та адаптивного 

імунітету в плаценті та плодових оболонках при цій патології, встановлені 

асоціації генів RLN2.  

Автором уперше вивчено в плаценті та плодових оболонках й доведено 

важливість нормалізованих експресій 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 досліджено їх кореляційні взаємозв’язки з концентраціями 

прогестерону, естрадіолу та хоріонічного гонадотропіну людини в сироватці 

крові жінок з передчасним розривом плодових оболонок  при недоношеній 

вагітності. 

Несумнівним вкладом Любомирської К.С. є проведення порівняльної 

оцінки 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. 

Практичне значення результатів дослідження  

Любомирська К.С. розробила та запропонувала конкретні практичні 

рекомендації для лікарів акушерів-гінекологів щодо ведення жінок з 

передчасним розривом плодових оболонок при невиношуванні вагітності, а саме: 

використання полімеразної ланцюгової реакції в режимі реального часу для 

розрахунку індивідуального генетично-детермінованого ризику передчасних 

пологів, застосування прогностичних критеріїв реалізації інтраамніального 

інфікування та розвитку передчасного розриву плодових оболонок й 

передчасних пологів у жіночій консультації (загальний рівень лейкоцитів, 

гранулоцитів, лімфоцитів та нейтро-лімфоцитарне співвідношення) з 

подальшим розрахунком рівня ендогенної інтоксикації інтегративного 

індексу анамнезу, перебігу вагітності та наявність поліморфізму RLN2, GG 

генотипу поліморфізму IL10. 

Автором розроблена оптимальна стратегія менеджменту жінок з 

передчасним розривом плодових оболонок при недоношеній вагітності, що 

полягає у очікувальній тактиці ведення до 34 тижня з проведенням 

профілактики синдрому дихальних розладів, курсу превентивної 

антибактеріальної терапії на тлі ретельного антенатального моніторингу за 

станом плода, динамічного спостереження за станом вагітної матері. За 

наявності ознак розвитку хоріоамніоніту  рекомендовано змінити 

вичікувальну тактику на активну з достроковим розродженням. Це дозволило 

достовірно знизити частоту  ускладнень в перинатальному періоді на 35,9 % 

у цієї когорти вагітних, що дозволяє рекомендувати їх до широкого 

використання в практичній охороні здоров’я. 

Запропоновані підходи до ведення жінок з передчасним розривом 

плодових оболонок при невиношуванні вагітності достатньо широко 

впроваджені у медичних закладах - 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 та в 

педагогічному процесі на кафедрі акушерства та гінекології Запорізького 

державного медичного університету. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях  

Всі основні положення і висновки дисертації повно висвітлені в анотації, 

яка відповідає змісту дисертації і в повній мірі відображає результати роботи 

та опублікованих наукових працях: 6 статтях, з яких 3 статті – в журналах, 

що включені до переліку наукових фахових видань України, 2 - 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.. 

В цих публікаціях достатньо викладено результати проведених 

досліджень, повністю відображено всі основні положення дисертаційної 

роботи.  

Матеріали дисертаційної роботи широко висвітлені у доповідях на 

науково-практичних конференціях. 

Всі основні положення дисертаційної роботи Любомирською К.С. 

сформульовані самостійно. 

Структура та зміст дисертації 

Дисертаційна робота Любомирської К.С. є закінченою науковою 

працею, викладена на 209 сторінках машинописного тексту та складається із 

анотації, вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження, 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, списку використаної літератури. Список літератури 

містить 209 джерел (72 вітчизняних і 137 зарубіжних) та оформлений 

відповідно до чинного ДСТУ. Дисертація ілюстрована 55 рисунком та 34 

таблицями. 



У вступній частині автор переконливо аргументує актуальність 

досліджуваної проблеми, висвітлює не вирішені задачі та питання, що 

стосуються невиношування вагітності та передчасного розриву плодових 

оболонок, окреслює шляхи їх досягнення та новизну дослідження. 

Чітко сформульована мета і, у відповідності до неї, визначені завдання 

дослідження, об’єкт, предмет і методи дослідження. Означений особистий 

внесок здобувача у досягнення поставленої мети, а також наукова новизна і 

практичне значення роботи, надається інформація про апробацію результатів, 

публікації, структуру та обсяг дисертації. 

Огляд літератури складається з 5 підрозділів, де Любомирська К.С. 

аналізує дані вітчизняної та зарубіжної літератури щодо сучасних поглядів на 

проблему невиношування вагітності, передчасного розриву плодових 

оболонок, різні точки зору на структуру і епідеміологію ускладнень при цій 

патології, напрямки прогнозування передчасного розриву плодових оболонок 

при недоношеній вагітності, антенатального моніторингу, вплив 

різноманітних чинників на їх розвиток та методи корекції, розглядає 

найближчі й віддалені результати пологів, проводить аналіз сучасних 

напрямків обстеження, нагляду та профілактики ускладнень. Розділ 

написаний літературною мовою, доступною до сприйняття.  

У другому розділі описані методологія відбору пацієнток, дизайн 

дослідження, обґрунтовуються застосовані автором методи дослідження: 

клінічні, інструментальні, лабораторні та  статистичні, описана розроблена 

автором технологія ведення пацієнток з недоношеною вагітністю та 

передчасним розривом плодових оболонок.  

Клінічна частина дисертації базується на вивченні результатів 

обстеження та перинатальних наслідків 130 жінок з використанням сучасних 

методів дослідження, проводиться детальний аналіз гінекологічного та 

соматичного анамнезу вагітних. Розділ відрізняється обґрунтуванням 

інформативності, доцільності й можливості використання кожного з методів 

у вагітних жінок. 



У третьому розділі висвітлено клінічні особливості перебігу вагітності 

та пологів, ініційованих передчасним розривом плодових оболонок в 26-34 

тижні гестації, перинатальні наслідки, стан дітей при народженні та у 

ранньому неонатальному періоді, дані віддаленого катамнезу. 

Четвертий розділ присвячений сучасному молекулярно-генетичному 

дослідженню, за допомогою якого автором встановлені рівні відносної 

нормалізованої експресії  компонентів вродженого та адаптивного імунітету 

на місцевому рівні (в плаценті та плодових оболонках) та обґрунтовано їх 

безпосередній вплив на індукцію відходження навколоплідних вод при 

недоношеній вагітності.  

Дисертантом встановлено, що основними маркерами ступеню 

вираженості ендогенної інтоксикації при передчасному розриві плодових 

оболонок з подальшим розвитком передчасних пологів в термінах гестації 

26-34 тижні у вагітних виступають – ЛІІ Кальф-Каліфа, загальна кількість 

лейкоцитів та нефтрофільно-лімфоцитарне співвідношення. У вагітних з груп 

високого ризику даного ускладнення оцінка інтегральних показників рівня 

інтоксикації дозволяє прогнозувати передчасний розрив плодових оболонок, 

вчасно впровадити превентивні заходи та оптимізувати подальше лікування.  

Особливої уваги заслуговує п’ятий розділ, де висвітлено результати 

дослідження асоціації однонуклеотидного поліморфізму про- та 

протизапальних імунорегуляторних генів у жінок з передчасним розривом 

плодових оболонок при недоношеній вагітності.  

В ході дослідження Любомирською К.С. отримано достовірну різницю 

у всіх маркерах, про що свідчать дані MDR, χ2, р < 0,05 та показник 

відношення шансів. Це свідчить, що наявність цих алелей може порушувати 

баланс між про- та протизапальними цитокінами, змінити запальні реакції, 

збільшуючи ризик розвитку передчасного розриву плодових оболонок та 

передчасних пологів. Окрім цього важливу роль відіграє комбінація IL4 

rs2243250, IL10 rs1800896 та rs1800872, яка підтверджує роль 

функціональних поліморфізмів імунорегуляторних генів у розвитку 



передчасного розриву плодових оболонок та передчасних пологів і є 

важливою у прогнозуванні їх розвитку. 

У шостому розділі представлені результати дослідження гормонального 

профілю системи мати-плацента-плід у обстежених вагітних. Проведено 

багатоплановий порівняльний аналіз рівнів хоріонічного гонадотропіну 

людини, естрадіолу, прогестерону в залежності від терміну відходження 

навколоплідних вод та надано аналіз залежності між концентраціями 

досліджуваних гормонів, експресією компонентів вродженого та адаптивного 

імунітету в плаценті та плодових оболонках. зниження гормон-продукуючої 

функції системи мати-плацента-плід має достеменну пряму кореляційну 

залежність з прозапальними імунними реакціями в децидуальній тканині 

плаценти та плодових оболонках, що підвищує ризик передчасного розриву 

плодових оболонок при недоношеній вагітності з подальшою ініціацією 

передчасних пологів в терміні 26-34 тижні гестації. 

У сьомому розділі автором сформульовані моделі прогнозування 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності на 

підставі клініко-анамнестичних даних та молекулярно-генетичного 

дослідження шляхом використання регресійного аналізу та послідовного 

статистичного аналізу Вальда-Гублера. Прогностичні моделі виявлення 

предикторів високого ризику маніфестації передчасного розриву плодових 

оболонок при недоношеній вагітності дозволять своєчасно розподіляти 

вагітних на групи високого та низького ризику щодо даного ускладнення та 

застосовувати профілактичні заходи, наслідком чого буде поліпшення 

акушерських та перинатальних наслідків невиношування вагітності. 

Восьмий розділ містить ґрунтовний аналіз та узагальнення отриманих 

результатів дослідження, де Любомирська К.С. порівнює отримані власні 

результати з даними літератури, доводить переваги розробленого та 

запропонованого нового методу розрахунку індивідуального ризику 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності за 

адаптованими клінічними критеріями. 



Висновки сформульовані чітко, є конкретними і обґрунтованими, 

повністю відповідають поставленій меті та завданням дослідження. На 

підставі отриманих наукових положень сформульовано практичні 

рекомендації, що логічно завершують роботу. 

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». 

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.  

Принципових зауважень до роботи та її оформленню немає. При 

загальному позитивному враженні виникли деякі зауваження, які не 

впливають на наукову та практичну цінність роботи, а саме окремі помилки, 

стилістичні огріхи та декілька невдалих висловлювань. 

Уцілому позитивно оцінюючи роботу, в процесі роботи з дисертацією 

виникло декілька запитань, на які, в порядку дискусії, хотілося б отримати 

відповіді: 

1) Які на Вашу думку основні прогностичні критерії високого ризику 

передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній вагітності? 

2) Обґрунтуйте, будь ласка, за рахунок чого відбувається ініціація 

передчасного розриву плодових оболонок та подальша реалізація 

інтраамніального інфікування? 

 

 



Висновок 

Дисертаційна робота Любомирської Катерини Сергіївни 

«Прогнозування передчасного розриву плодових оболонок при недоношеній 

вагітності» 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. 

За актуальністю обраної теми, новизною отриманих результатів, 

обсягом проведених досліджень, теоретичним значенням і практичною 

цінністю, методичним рівнем вирішення поставлених завдань, 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. 

 


