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Актуальність обраної теми. Плацентарна дисфункція веде до 

порушення адаптаційних механізмів в організмі матері і лежить в основі 

проблем розвитку плода.Негативна динаміка демографічних показників 

приросту населення на фоні погіршення соціально-екологічної ситуації в 

Україні спонукає до особливо ретельного надання допомоги при 

ускладненому перебігу вагітності з порушенням фетоплацентарної перфузії, 

що веде до затримки розвитку плода і пов’язаного з нею високого рівня 

перинатальної патології, частота якої, за даними різних дослідників, 

коливається від 3,5 до 27 %. Пологи у пацієнток із затримкою розвитку плода 

потребують від акушерів і неонатологів підвищеної готовності до 

різноманітних ускладнень: меконіальної аспірації, асфіксії, порушень

мозкового кровообігу, гнійно-септичних інфекцій та інших.

Актуальними для України залишаються дослідження, спрямовані на 

адаптацію та оптимізацію світових стандартів спостереження за вагітними з 

виявленими порушеннями матково-плацентарного кровотоку, оскільки 

наукові роботи стосовно технологій спостереження за такими вагітними 

у вітчизняних наукових джерелах є поодинокими і комплексно не 

вирішеними.



Незважаючи на існування різноманітних схем лікування і профілактики 

плацентарної дисфункції у різні терміни вагітності, частота її розвитку не 

знижується, що вказує на необхідність подальших досліджень. Втілення 

патогенетично обґрунтованої схеми профілактики цієї патології дозволить 

покращити перебіг вагітності й пологів і буде сприяти оздоровленню нації.

Враховуючи вищевикладене актуальність представленої дисертаційної 

роботи не викликає жодних сумнівів.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідницької роботи кафедри 

акушерства та гінекології науково-навчального інституту післядипломної 

освіти ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені

І.Я. Горбачевського МОЗ України» на тему «Оптимізація діагностики і 

профілактики захворювань репродуктивної системи та розробка патогене- 

тично-обгрунтованих методів їх корекції» (№ держреєстрації 0113U001801). 

Автор є співвиконавцем зазначеної науково-дослідної роботи.

Ступінь обґрунтованості та вірогідність основних наукових 

положень, висновків та практичних рекомендацій проведених наукових 

досліджень та одержаних результатів

Ознайомлення із дисертаційною роботою дає підстави стверджувати, 

що дисертант досягнув поставленої мети. Матеріали представленої 

дисертаційної роботи базуються на достатній кількості клінічних 

спостережень. На першому етапі дослідження відповідно до поставленої 

мети та завдань проведено клініко-статистичний аналіз 1100 історій пологів 

вагітних, які знаходились на стаціонарному лікуванні або народжували у 

2012-2017 роках у Тернопільській міській лікарні № 2. На другому етапі 

проведено обстеження та лікування 80 вагітних (основна група) з 

дисфункцією плаценти, які залежно від методів лікування були розподілені 

на дві групи: першу групу склало 40 вагітних (І група), які отримували 

загальноприйняту терапію, другу групу -  40 вагітних (II група), які 

отримували розроблену комплексну терапію. Проводилось вивчення



внутрішньоутробного стану плода за допомогою ультразвукової фетометрії, 

доплерометрії та кардіотокографії. Проведено оцінку ефективності 

запропонованої програми медикаментозного супроводу таких вагітних, 

здійснено клініко-статистичний аналіз перебігу вагітності, пологів і стану 

новонароджених у вагітних з плацентарною дисфункцією після розробленого 

комплексного лікування порівняно із загальноприйнятою терапією. Дисер

тантом проведено статистичну обробку матеріалу за допомогою персональ

ного комп’ютера та прикладної програми для роботи з електронними 

таблицями Microsoft Excel за допомогою пакету “STATISTICA-10 for 

Windows®-6,0”. Із метою виявлення чинників ризику та прогнозування 

ускладнень дисертант застосував методику розрахунку показника відно

шення шансів (OddsRatio, OR) та його 95 % довірчого інтервалу ( 95 % 

Confidential Interval, 95 % СІ).

Наукові положення, висновки та практичні рекомендації базуються на 

результатах власних досліджень автора, чітко сформульовані у відповідності 

до матеріалів дисертаційної роботи та містять нові науково-практичні 

узагальнення. Таким чином,можна стверджувати, що наукові положення, 

висновки та практичні рекомендації, сформульовані в дисертації Овчарука 

Віктора Вікторовича, є обґрунтованими та достовірними.

Новизна наукових положень, висновків та практичних 

рекомендацій

Наведено обґрунтування та нове вирішення наукового завдання в 

акушерстві щодо підвищення ефективності комплексного лікування вагітних 

з плацентарною дисфункцією шляхом застосування аргініну гідрохлориду та 

левокарнітинуна підставі аналізу результатів клінічних досліджень. 

Проведено сучасне комплексне дослідження стану фетоплацентарної системи 

при дисфункції плаценти з вивченням основних патогенетичних ланок цього 

ускладнення за допомогою біохімічних, ультразвукових, доплерометричних, 

цитофлюометричних, радіоімунологічних, морфологічних, морфометричних, 

інструментальних та інших методів обстеження. Вивчено зміни окисно-



антиоксидантного гомеостазу, ендокринної функції плаценти, дано оцінку 

активності апоптичних процесів нейтрофільних гранулоцитів та морфо

логічного стану посліду, виявлено специфічні зміни у плаценті, що 

детермінують розвиток морфофункціональних порушень. Встановлено 

особливості реалізації програмованої та індукованої загибелі нейтрофілів, 

стану рецепторного та мітохондрій-опосередкованого шляхів ініціації 

апаптозу за умови порушень плацентарної перфузії. Виявлено наростання 

деструктивних змін нейтрофільних гранулоцитів по типу пізнього апоптозу з 

активацією раннього апоптозу, в ініціації якого активну роль відіграє система 

TNF-a, активації рецепторів 1 типу до TNF-a нейтрофілів та реакції окисно- 

антиоксидантного стресу. Уточнено наукові дані патоморфологічного 

дослідження плацент і комплексного вивчення кровотоку в системі «мати- 

плацента-плід», встановлено кореляційні паралелі з іншими маркерами 

дисфункції плаценти.Запропоновано критерії ранньої діагностики порушень 

плодово-плацентарного кровотоку при затримці розвитку плода, розроблено 

тактику ведення вагітності при виявленні критичних значень таких 

порушень.

Розроблено та апробовано науково обґрунтований лікувальний 

комплекс з метою корекції порушень фетоплацентарної перфузії, який 

спрямований на підвищення адаптаційних резервів функціональної системи 

мати-плацента-плід. Проведено порівняльний аналіз результатів лікування 

вагітних з плацентарною дисфункцією при застосуванні традиційних схем та 

при використанні комплексу лікувально-профілактичних заходів.

Практичне значення одержаних результатів

Результати дисертаційних досліджень Овчарука Віктора Вікторовича 

мають важливе практичне значення, яке полягає в удосконаленні обстеження 

і ведення вагітних з плацентарною дисфункцією.

Розроблено та впроваджено безпечний та ефективний алгоритм прогно

зування виникнення затримки розвитку плода та комплекс лікувальних 

заходів з метою її попередження у вагітних з порушеннями фетоплацентарної



перфузії (Інформаційний лист № 133-2017 «Корекція ендотеліальних 

порушень при фетоплацентарній дисфункції» (Київ, 2017) та отримано 

позитивне рішення на видачу патенту на корисну модель «Спосіб корекції 

ендотеліальних порушень при фетоплацентарнійдисфункції» (№ заявки 

и201706677).

Результати дослідження впроваджені в практичну роботу акушерських 

відділень родопомічних закладів, центрів планування сім’ї та жіночих кон

сультацій обласного перинатального центру м. Івано-Франківська, м. Рівне, 

міських та районних лікувальних закладів Тернопільської, Рівненської, 

Сумської та Івано-Франківської областей, у навчальний процес на кафедрах 

акушерства та гінекології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України», ДВНЗ «Івано- 

Франківський національний медичний університет» та Сумського дер

жавного університету.

Повнота викладу основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій в опублікованих працях

За результатами дисертації опубліковано 14 наукових робіт, з них 

6 статей у фахових виданнях України у тому числі 6 статей у фахових 

виданнях України, 1 -  в іноземному періодичному виданні, 1 -  в науковому 

журналі, 4 публікації -  у матеріалах конгресів та конференцій. Видано 

інформаційний лист, отримано позитивне рішення на видачу патенту України 

на корисну модель

Структура дисертації

Дисертаційна робота побудована відповідно до існуючих вимог і 

складається зі вступу за новими вимогами, першого розділу, розділу 

матеріалів та методів дослідження, члтирьох розділів власних досліджень, 

аналізу та узагальнення результатів дослідження, висновків, практичних 

рекомендацій та списку використаних джерел.

У вступі висвітлено актуальність проблеми, визначені мета та завдання 

дослідження, охарактеризовані наукова новизна, практична значимість



роботи, особистий внесок здобувана, апробація результатів дисертації та 

публікації за матеріалами дисертації.

Перший розділ базується на даних вітчизняних та зарубіжних наукових 

джерел і відображає уявлення про сучасні погляди на етіологію, патогенез, 

особливості, діагностику та лікування та профілактику плацентарної 

дисфункції. Поряд з цим автором акцентована увага на невирішених та 

дискусійних питаннях в аспекті досліджуваної проблеми.

Другий розділ дисертаційної роботи відображає дизайн дослідження, 

клінічну характеристику обстежених вагітних, методи обстеження, 

лікування, застосовані автором статистичні методи аналізу.

Третій розділ дисертації містить результати ретроспективного аналізу 

перебігу вагітності та пологів у вагітних з плацентарною дисфункцією. 

Представлені результати вказують на те, що перебіг вагітності з 

плацентарною дисфункцією ускладнюється невинощуванням вагітності, 

затримкою росту плода. Частіше дана патологія розвивається у жінок з 

обтяженим соматичним, гінекологічним та акушерським анамнезом.

У четвертому розділі дисертаційної роботи проаналізовані результати 

клініко-лабораторних та біофізичних методів обстеження вагітних , оцінений 

стан внутрішньоутробного плода за даними ультразвукового обстеження, 

кардіотокографії, доплерометрії.

При оцінці апоптозу нейтрофільних гранулоцитів з використанням 

методу проточної лазерної цитофлюориметрії в секреті цервікального каналу 

вагітних на 32 тижні вагітності з плацентарною недостатністю виявлено 

ознаки апоптозу у (15,20 ± 0,60) % нейтрофільних клітин, тоді як у хворих, в 

яких плацентарна недостатність супроводжувалась затримкою росту плода, 

апоптоз спостерігався у (24,70 ± 0,90) % клітин, що достовірно відрізнялося 

між собою та з показниками групи здорових вагітних -  (5,12 ± 0,31) %, 

р<0,001. Встановлено, що високий рівень активованих рецепторів до 

туморнекротизуючого фактору нейтрофілів цервікального вмісту може бути 

розцінений як адаптативна відповідь на активацію TNF-a, який



опосередковано зв’язаний з рецепторною програмованою смертю клітин. 

Отже, активація дегенеративних проапоптичних факторів, яка відбувається у 

секреті цервікального каналу, відповідає тяжкості змін у структурах 

плацентарного ложа при його дисфункції.

При збільшенні концентрації у секреті цервікального каналу TNF-a та 

активованих TNF-R1 нейтрофілів втричі можна прогнозувати несприятливий 

перебіг плацентарної дисфункції та розвиток синдрому затримки розвитку 

плода (OR-3,17; 95 % СІ: (1,43-7,02), р<0,002).

Про результати спрямованості процесів антиоксидантного захисту 

свідчить зміна активності СОД в еритроцитах вагітних. Різке зниження 

активності ферменту свідчить про його блокування, що зумовлене швидким 

виснаженням ферментативної ланки системи захисту. При вивченні рівня 

каталази в еритроцитах вагітних І та II груп нами було відмічено різке його 

зниження порівняно з контролем відповідно в 2,5 і 2,0 рази.

В п’ятому розділі дисертаційної роботи представлені результати 

впровадження запропонованого комплексу лікувально-профілактичних 

заходів у вагітних з плацентарною дисфункцією. Проведено порівняльну 

характеристику обстежуваних груп на основі аналізу антиоксидантної 

системи, гормонального гомеостазу, результатів ультразвукового обсте

ження, кардіотокографії та доплерометрії.

Доведено, що застосування розробленого лікувального комплексу 

сприяло нормалізації клінічних проявів, у вагітних з плацентарною 

дисфункцією та покращує стан внутрішньоутробного плода.

У шостому розділі проведено обговорення впливу розробленої терапії 

на перебіг вагітності. Пологів та стану новонароджених, доведено 

ефективність розробленого комплексу лікувальних заходів.

У розділі «Аналіз та обговорення отриманих результатів» автор 

послідовно аналізує, узагальнює та інтерпретує отримані результати 

наукових досліджень отриманих в ході виконання дисертаційної роботи у 

порівнянні з даними наукової літератури, патогенетично обґрунтовує



доцільність застосування запропонованого методу терапії та дає оцінку 

ефективності розробленого лікувального комплексу у вагітних з 

плацентарною дисфункцією.

Представлені висновки відповідають меті та завданням, повністю 

відображають основні результати дисертаційної роботи. Практичні 

рекомендації викладені чітко. Список цитованих наукових джерел 

оформлений згідно існуючих вимог.

Зміст автореферату повністю ідентичний змісту дисертаційної роботи.

Принципових зауважень до дисертації немає. Водночас під час 

рецензування дисертації виникли деякі зауваження, що не знижують 

науково-практичне значення роботи, а саме: у тексті зустрічаються 

стилістичні помилки, що утруднює сприйняття фактичного матеріалу, для 

більш наглядного висвітлення отриманих результатів деякі таблиці доцільно 

було б представити у вигляді рисунків.

В порядку дискусії виник ряд запитань до дисертанта, на які під час 

захисту хотілося б отримати відповіді:

1. В чому доцільність застосування обраних Вами маркерів апоптозу у 

вагітних з плацентарною дисфункцією?

2. Які морфологічні зміни спостерігаються в плаценті при плацентарній 

дисфункції?

3. Які клінічні переваги та ефективність запропонованого вами методу 

лікування плацентарної дисфункції?

ВИСНОВОК

Дисертаційна робота Овчарука Віктора Вікторовича «Клініко- 

патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної дисфункції» 

є завершеною науковою роботою, в якій за допомогою сучасних 

інформативних методів дослідження отримано нові науково обґрунтовані 

дані, на основі яких розроблено удосконалений комплекс діагностичних, 

профілактичних і лікувальних заходів, які дали можливість значно



підвищити ефективність попередження ускладнень у перебігу вагітностей, 

пологів, розвитку внутрішньоутробного плода і стану новонародженого у 

пацієнток із дисфункцією плаценти.

За своєю актуальністю, методичним рівнем, обсягом досліджень, 

науковою новизною, теоретичним та практичним значенням отриманих 

результатів дисертаційна робота Овчарука Віктора Вікторовича «Клініко- 

патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної 

дисфункції» відповідає вимогам пунктів 9 та 11 Порядку присудження 

наукових ступенів, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України 

№ 567 від 24.07.2013 р. та № 656 від 19.08.2015 p., а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 

14.01.01 -  акушерство та гінекологія.

Офіційний опонент

професор кафедри акушерства, гінекології 

та перинатології Національної медичної 

академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика


