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Актуальність теми дослідження.

В останні роки дослідники приділяють значну увагу патології 

навколоплідного середовища, однак це складна мультифакторна патологія котра 

зустрічається, за даними різних літературних джерел від 0,5 до 5%, та займає 

одне з провідних чинників у структурі перинатальної захворюваності і 

смертності. Значення водного середовища у формуванні, розвитку та рості плоду 

є надзвичайно високим як при фізіологічному перебігу вагітності так і при 

несприятливих умовах пов’язаних із ускладненнями вагітності, захворюваннями 

матері. Перинатальні ускладнення, зумовлені патологічним перебігом другої 

половини вагітності -  маловоддям, характеризуються поліетіологічністю та 

невизначеністю ряду ланок їх патогенезу. Повноцінний розвиток плоду залежить 

від формування плаценти та відповідних структур на ранніх етапах ембріогенезу, 

що в першу чергу пов’язане із васкулогенезом та частковою трансформацією в 

ендотеліальні клітини. Однак, біологічна роль «ендотеліального фактору 

релаксації судин», який було відкрито в 1980 році професором фармакології з 

Державного університету Нью-Йорка доктором Ф. Ферчготт вивчається в різних 

напрямах медичної науки, зокрема при серцево-судинній патології, цукровому 

діабеті, аутоімунних захворюваннях при вагітності є мало вивченим. Зокрема, є 

дослідження стану ендотелію при акушерських патологіях таких як гестози,



невиношування вагітності, аномалій пологової діяльності та інші. Враховуючи 

прагнення до зниження перинатальних втрат при маловодді, залишається не 

вивченим ряд можливих механізмів розвитку плацентарних порушень 

пов’язаних із порушенням ангіогенезу.

У зв’язку з цим особливого значення набуває вивчення факторів ініціації 

маловоддя, дослідження ендотеліальної дисфункції та її корекція, на перебіг 

вагітності та розродження.

В практичному акушерстві завдяки комплексному підходу до 

профілактики перинатальних втрат, дозволить окреслити та виокремити 

фактори, які сприяють запуску патології. У зв’язку з цим мета, яку поставив 

перед собою дисертант в ході проведеного наукового дослідження є надзвичайно 

актуальними та своєчасними.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертація виконана в межах наукової-дослідної теми наукової роботи 

кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового «Клініко-патогенетичні 

шляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та перинатальних 

ускладнень жінок Прикарпаття» (державний реєстраційний № 0114U004747).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 

рекомендацій.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

сформульовані чітко, логічно, послідовно, мають клінічне значення та є 

змістовними. Використано сучасні методи діагностики, які дозволяють 

реалізувати поставлені завдання в дисертаційній роботі та отримати вірогідні 

результати.



Достовірність отриманих результатів базується на спостереження значного 

обсягу клінічного матеріалу -  120 пацієнток з маловоддям, з яких 60 жінок (І 

група) отримували традиційну терапію та 60 жінок (II група) -  запропоновану 

терапію. Контрольну групу склали ЗО практично здорових вагітних без 

акушерської патології.

Отримані результати проведених наукових досліджень відображені в 15 

наукових працях, з них 8 - у  фахових виданнях рекомендованих ДАК України та 

2 -  в іноземних фахових журналах.

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження.

Наукова новизна дослідження базується на достатній кількості клініко- 

лабораторних, імуноферментних, мікробіологічних досліджень та не викликає 

сумнівів. Приведені результати щодо розвитку ендотеліальної дисфункції при 

маловодді. За допомогою сучасних методів діагностики, встановлено залежність 

тонусу плацентарних судин від стану ендотелію, а саме -  ендотеліальною 

продукцією вазоконстрикторних та вазодилятаторних факторів. Вперше за 

допомогою імуноферментного методу дослідження було встановлено зв’язок 

між вираженістю клінічних проявів плацентарної недостатності та порушенням 

продукції факторів, що забезпечують дилятатацію плацентарних судин. 

Проведена автором оцінка рівня тривожності розширює існуючі дані про 

психоемоційний стан вагітних жінок на фоні зниженої кількості навколоплідних 

вод. Науково обґрунтовано застосування донатора оксиду азоту та комплексного 

препарату (янтарна кислота, нікотинамід, рибоксин, рибофлафін), щодо 

покращення плацентарного кровоплину та профілактики перинатальних 

ускладнень. Наведені дані стосовно інфікованості статевих шляхів у вагітних з 

маловоддям, що очевидно є фактором ініціації запального стану плідних 

оболонок. Клінічно доведено ефективність застосування деквалінію хлорид, як 

протимікробного та антисептичного середника при порушеннях біотопу піхви, а



також відновлення мікрофлори пологових шляхів місцевим застосуванням 

ліофілізованих лактобактерій.

Практичне значення отриманих результатів.

Вперше завдяки клініко-статистичному аналізу показані відмінності 

акушерсько-гінекологічного анамнезу жінок з маловоддям та фізіологічним 

перебігом вагітності.

Автором рекомендовано включення в об’єм лікувально-профілактичних 

заходів корекцію L-аргініном у різних формах та комплексного препарату до 

складу якого входить янтарна кислота, нікотинамін, рибоксин, рибофлавіну 

мононуклеотид, а також для санації родових шляхів -  деквалінію хлорид та для 

відновлення біотопу пологових шляхів -  лактобактерії плантарум. Обгрунтовані 

терміни та тривалість застосування, а також дози препарату.

Таким чином, дослідження проведені автором дозволяють вирішити 

актуальне завдання сучасного акушерства -  профілактики перинатальних 

ускладнень при маловодді.

Зміст та оформлення дисертації.

Дисертаційна робота Басюги Ірини Омелянівни є рукописом, побудована 

за традиційною схемою, що складається із вступу, огляду літератури, 3 розділів 

власних досліджень, який містить 224 найменувань, з них 100 -  іноземних 

джерел. Робота викладена на 156 сторінках україномовного тексту, ілюстрована 

таблицями, діаграмами і рисунками.

У вступі дисертації автор на основі проведеного аналізу сучасних 

літературних джерел за останні роки, обґрунтовує актуальність проблеми, якій 

присвячена робота. Завдання дослідження відповідають поставленій меті, 

послідовно та логічно розкривають етапи її досягнення. Викладений особистий 

внесок здобувана вказує на самостійність даної дисертаційної роботи.



У розділі «Огляд літератури» автор дає детальну характеристику стану 

проблеми маловоддя та наслідки вагітності. Слід відмітити, що автором були 

проаналізовані сучасні вітчизняні та іноземні літературні джерела, наведено дані 

щодо значення навколоплідного середовища в життєдіяльності та повноцінного 

розвитку плоду, методів діагностики маловоддя, шляхи корекції патологічної 

кількості навколоплідних вод.

У розділі «Матеріали і методи досліджень, клінічна характеристика 

вагітних жінок з маловоддям» дисертант обґрунтовує та характеризує 

необхідність використаних методів дослідження. Застосовані методи 

дослідження підібрані таким чином, що дозволяє в повній мірі охопити вивчення 

особливостей адаптаційних механізмів організму вагітної жінки до ускладненого 

перебігу, зокрема маловоддя. Слід зазначити, що автором багато уваги приділено 

методам статистично-математичної обробки результатів клініко-параклінічних 

досліджень, що відповідно дозволило отримати вірогідні дані згідно поставленій 

меті та завданням.

В 3 розділі дисертаційної роботи наведено дані стосовно вивченню 

перебігу вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану 

фетоплацентарного комплексу і вегетативної нервової системи у вагітних із 

маловоддям.

Четвертий розділ містить дані про морфофункціональні зміни в плаценті 

при маловодді.

Розділ 5 присвячений аналізу ефективності комплексного лікування 

вагітних з маловоддям. На підставі достатньої кількості спостережень

продемонстровано результати клінічної ефективності запропонованого 

комплексу препаратів на розвиток таких ускладнень як затримка розвитку плоду 

І ст., маловаговий плід, плацентарної дисфункції, нормалізації біоцинозу піхви 

та інше. Також важливим є підрозділ, що містить дані про перинанальні

наслідки, зокрема, оцінку новонароджених за шкалою Апгар, а також менший

відсоток новонароджених із ознаками внутрішньоутробного інфікування,



морфофункціональної незрілості та гіпербілірубінемії у досліджуваній групі 

вагітних жінок.

В шостому розділі представлено узагальнення основних положень роботи, 

наведені порівняльні дані результатів дослідження, надано їх теоретичне 

обґрунтування.

Опубліковані наукові праці повністю відображають основний зміст 

дисертації.

В цілому дисертація не викликає принципових зауважень щодо змісту, 

оформлення та подання матеріалу. В ході рецензування роботи, виникли деякі 

питання і в плані дискусії прошу дати відповіді на такі запитання:

1. Кого б Ви віднесли у групу ризику, щодо розвитку маловоддя?

2. Чи в рамках виконаного дослідження були побічні ефекти від 

застосування запропонованого Вами комплексу препаратів, чи були пацієнтки, 

які відмовлялись від лікування?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження.

Основні положення дисертації можуть бути впроваджені в практичну 

роботу акушерських стаціонарів України.

Висновок

Дисертаційна робота Басюги Ірини Омелянівни на тему «Оптимізація 

лікувально-профілактичних заходів у вагітних жінок з маловоддям», виконана 

під науковим керівництвом доктора медичних наук, професора Геник Наталі 

Іванівни, є завершеною науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення 

важливої наукової задачі щодо профілактики перинатальних ускладнень при 

вагітності, яка ускладнена маловоддям.

Дисертаційна робота Басюги Ірини Омелянівни за актуальністю, новизною 

отриманих результатів дослідження та їх практичним значення, рівнем



методичного вирішення поставлених завдань, повністю відповідає вимогам 

дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

згідно вимог п. 11 «Про порядок присудження наукових ступенів» затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567 від 24.07.2013 р. 

(зі змінами, винесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 

19.08.2015 р. Та № 1159 від 30.12.2015 p.), щодо кандидатських дисертацій, а її 

автор заслуговує присудження ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія.
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