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А

Актуальність теми дослідження.

Варикозна хвороба є однією з найбільш розповсюджених форм 

патології периферійних судин серед населення, у тому числі у жінок 

репродуктивного віку, причому однією з причин такої негативної тенденції є 

порушення стану системного гемостазу і дисплазія сполучної тканини. Не 

дивлячись на значне число наукових публікацій з проблеми плацентарної 

дисфункції не можна вважати всі наукові завдання повністю вирішеними, 

особливо в аспекті зниження частоти перинатальної патології в жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. Тому хочу наголосити, що наукове 

дослідження Моцюк Юлії Богданівні, яке присвячене прогнозуванню та 

профілактиці плацентарної дисфункції в жінок із варикозною хворобою 

нижніх кінцівок, є актуальним, своєчасним, перспективним і потрібним.

Зв’язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідної 

роботи кафедри акушерства та гінекології Івано-Франківського націо

нального медичного університету МОЗ України, де дисертант є співвико- 

навцем.
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Мета та завдання дослідження.

Мета та завдання дослідження чітко сформульовані та дозволяють 

поетапно вирішити актуальне наукове завдання щодо зниження частоти 

перинатальної патології у жінок групи високого ризику із варикозною 

хворобою нижніх кінцівок.

Наукова новизна одержаних результатів.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що авторові 

удалося розширити наявні дані про патогенез плацентарної дисфукцїї в жінок 

із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі встановлених 

взаємозв'язків між ехографічними, доплерометричними, ендокринолог- 

гічними, гемостазіологічними і морфологічними показниками у цих 

пацієнток. Це дозволило авторові науково обгрунтувати необхідність 

удосконалення алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних 

заходів.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони 

стали підставою для порівняльних аспектів клінічного перебігу вагітності і 

пологів, а також перинатальних результатів розродження жінок без і з 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. Наочно продемонстровано недо

статню ефективність загальноприйнятих лікувально-профілактичних заходів. 

Використання вдосконаленого алгоритму прогностичних і лікувально- 

профілактичних заходів дозволило знизити частоту невиношування вагітності, 

а також поліпшити перинатальні результати розродження жінок групи 

високого ризику -  з варикозною хворобою нижніх кінцівок.

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків і рекомен-
• и  і  •••даціи, сформульованих у дисертації.

Для досягнення мети, завдань, поставлених автором у дисертаційному 

дослідженні та обґрунтування наукових положень дисертації автором 

розроблений чіткий, логічний дизайн, побудований на основі доказової 

медицини (добір матеріалу, методи та аналіз результатів дослідження).
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Автором обстежено 120 жінок із плацентарною дисфункцією та варикозним 

розширенням вен нижніх кінцівок. Автором у дослідженні були застосовані 

адекватні та сучасні методи: анкетно-анамнестичні, загально-клінічні, ехо- 

графічні, інструментальні, ендокринологічні, біохімічні, гемостазіологічні, 

морфологічні методи; ультразвукове дуплексне сканування; математично- 

статистичні методи. Це дозволило авторові досягти мети дослідження та 

повністю вирішити поставлені в роботі завдання. Кожне нове положення 

знайшло логічне, науково доведене обґрунтування, на підставі якого створені 

практичні рекомендації, що дозволяють понизити частоту плацентарної 

дисфункції в жінок групи високого ризику, а також поліпшити перинатальні 

результати розродження. Тому можна вважати результати дисертаційного 

дослідження обґрунтованими та достовірними.

Повнота викладу основних результатів дисертації в опублікованих 

працях.

За темою дисертаційної роботи опубліковано 11 наукових робіт, з яких 

8 статей у фахових виданнях, рекомендованих МОН України, а також 3 тез 

доповідей у матеріалах науково-практичних конференцій за фахом. Основні 

теоретичні положення та практичні результати дисертаційної роботи 

оприлюднені на різних конференціях та форумах, що детально віддзеркалено 

в дисертації та авторефераті. Вищевказані дані про результати відображення 

дисертаційного дослідження повністю відповідають вимогам до 

кандидатських дисертацій.

З педагогічної точки зору, результати дійсного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при навчанні лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів та слухачів безперервного професійного 

розвитку.

Впровадження результатів роботи в практику проводилося на 

етапах його виконання.

Отримані результати впроваджені у роботу міського клінічного 

пологового будинку м. Івано-Франківська; міського пологового будинку
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м. Тернопіль; жіночій консультації м. Чернівців; центру планування сім'ї 

обласного перинатального центру м. Івано-Франківська та обласного 

перинатального центру м. Вінниця, на що є відповідні акти затвердження.

Обсяг, структура та оцінка змісту дисертації.

Дисертація викладена державною мовою, класично, складається із 

анотації, вступу, огляду літератури, що висвітлює сучасний стан проблеми 

акушерських ускладнень в жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок, 

розділу, присвяченого матеріалам та методам дослідження, трьох розділів 

власних досліджень, їх обговорення, висновків та списку використаних 

джерел.

Усі розділи власних досліджень викладені у чіткій послідовності до 

поставлених мети і завдань роботи.

У вступі викладено логічно основні пункти, відповідно з діючими 

вимогами ДАК МОН України.

У першому розділі представлено глибокий аналіз даних вітчизняної та 

зарубіжної літератури з проблеми плацентарної дисфункції і варикозної 

хвороби нижніх кінцівок у жінок репродуктивного віку. Автор широко 

використовує дані світової літератури по наукових питаннях, що вивчаються. 

Методологічно розділ побудований правильно, стиль викладення матеріалу 

добре сприймається, кожний підрозділ містить резюмуюче закінчення з 

переходом на наступну частину матеріалу.

Запропонована автором методика прогнозування акушерських та 

перинатальних наслідків розродження жінок із варикозною хворобою ніжних 

кінцівок виконана на сучасному рівні з використанням найбільш 

інформативних маркерів та може буди широко використана в практичній 

охороні здоров’я.

Виклад власних результатів досліджень представлений в традиційному 

варіанті і автор скористався широко використовуваним методологічним 

підходом, заснованим на комплексному вирішенні поставленої задачі. При 

цьому, автор широко застосовує сучасні методи оцінки функціонального стану
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фетоплацентарного комплексу в жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок, а також методи контролю за клінічним перебігом вагітності. Надалі 

було науково обґрунтовано необхідність розробки вдосконаленого алгоритму 

прогностичних і лікувально-профілактичних заходів із врахуванням лабора

торних та інструментальних методів дослідження та на основі використання 

направленої медикаментозної корекції.

Проведений аналіз свідчить, що методи дослідження, які застосовує 

автор, є сучасними та відповідають поставленій меті та завданням. Таблиці та 

рисунки, представлені в даній науковій роботі, добре оформлені з 

використанням сучасної комп’ютерної техніки, що відноситься до позитивних 

моментів дисертації. Результати власних досліджень викладені послідовно і 

методологічно правильно. Окрім повноцінної оцінки ехографічних і 

доплерометричних змін показано основні особливості ендокринологічного і 

гемостазіологічного статусу, у тому числі в динаміці лікування, що 

проводиться, з використанням сучасних методів дослідження. Усі отримані 

результати представлені в порівняльному аспекті відносно контрольної групи.

Заключний розділ виконаної наукової роботи заслуговує на особливу 

увагу. Він написаний на підставі глибоких знань даних сучасної літератури з 

проблеми, що вивчається. При цьому, автор проводить широку дискусію з 

одержаних результатів, аналізуючи власні дані в порівняльному аспекті на 

сучасному етапі. Представлені в цьому розділі результати мають 

безсумнівний теоретичний та практичний інтерес, особливо в тому аспекті, 

що встановлений взаємозв'язок між функціональними змінами фетопла

центарного комплексу, а також гемостазіологічним статусом у жінок із 

варикозною хворобою нижніх кінцівок. Висновки дисертаційного дослід

ження складаються із 6 пунктів, логічно витікають з результатів проведених 

досліджень, містять фактичний матеріал, відповідають меті і завданням 

дисертаційного дослідження, відображають зміст результатів, отриманих в 

ході дослідження та є чітким керівництвом для практичної охорони здоров’я 

і для педагогічного процесу.
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Практичні рекомендації дисертантки базуються на нововведеннях, 

отриманих на підставі одержаних по ходу дослідження результатів.

Оцінка ідентичності змісту автореферату і основних положень 

дисертації. Автореферат дисертаційного дослідження Моцюк Юлії 

Богданівні повністю відображає зміст дисертації, відповідає головним її 

положенням, оформлений згідно з вимогами ДАК МОН України. Зміст 

автореферату та основних положень дисертаційної роботи є ідентичними.

Дисертація відповідає паспорту спеціальності 14.01.01 -  акушерство та 

гінекологія.

Зауваження і побажання щодо змісту та оформлення дисертації та 

автореферату.

Принципових зауважень по дисертації немає, але в ході рецензування 

виникли деякі зауваження і побажання, такі як неповний об’єм проведених 

ендокринологічних досліджень; перевантаженість 4 розділу таблицями.

Вказані зауваження не знижують загального позитивного враження від 

дисертаційного дослідження та його науково-практичного значення.

Разом з тим в плані наукової дискусії бажано отримати відповіді автора 

на наступні запитання:

1) Чому Ви зупинилися саме на варикозній хворобі нижніх кінцівок 

в аспекті плацентарної дисфункції ?

2) Чому Ви зупинилися саме на такому спектрі гемостазіологічних 

досліджень ?

Висновок

про відповідність дисертації вимогам МОН України

Дисертація Моцюк Юлії Богданівні “Прогнозування та профілактика 

плацентарної дисфункції в жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок”, 

виконана в Івано-Франківському національному медичному університеті МОЗ 

України під керівництвом доктора медичних наук, професора Геник Н. І., є 

закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення важливої
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наукової задачі сучасного акушерства щодо зниження акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок на основі вивчення клініко-функціональних, ендокринологічних, 

гемостазіологічних, морфологічних особливостей стану фетоплацентарного 

комплексу та розробки удосконаленого алгоритму прогностичних та 

лікувально-профілактичних заходів.

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем обґрунто

ваності та достовірності наукових положень, сформульованих у висновках і 

практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в наукових 

статтях та апробації на наукових форумах, повністю 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 за спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та гінекологія.
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