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Актуальність теми дисертації.

Проблема плацентарної дисфункції, підґрунтям якої є порушення 

компенсаторно- пристосувальних механізмів, досі залишається актуальною, 

що пов’язано з негативним її впливом на плід і численними ускладненнями 

пологів, високою перинатальною смертністю та наявністю нервово- 

психічних розладів у дітей.

Не дивлячись на те, що багато наукових колективів нашої країни і за 

кордоном працюють над вирішенням даної проблеми, частота порушень в 

системі «мати- плацента-плід» зростає з року в рік і на сьогодні зустрічається 

у 15,0 - 35,0% жінок при фізіологічній вагітності та у 24,0 - 80,0% - з 

акушерською та екстрагенітальною патологією. Тому вивчення причин 

виникнення, вчасної діагностики та розробки рекомендацій щодо ведення 

вагітної жінки з порушенням плодово-плацентарних взаємовідносин 

останнім часом привертає все більшу увагу дослідників. Це зумовлено 

зростанням інтересу до можливостей здійснення заходів щодо охорони 

здоров’я плода, шляхом розробки ефективних алгоритмів раннього 

прогнозування плацентарної дисфункції у вагітних жінок з метою її 

своєчасної корекції.



Не дивлячись на існування різноманітних схем лікування і 

профілактики плацентарної дисфункції у різні терміни вагітності, частота її 

розвитку не знижується, що вказує на актуальність обраної теми та 

необхідність подальших досліджень. Втілення патогенетично обґрунтованої 

схеми профілактики цієї патології дозволить покращити перебіг вагітності й 

пологів і буде сприяти оздоровленню нації.

Усе вищенаведене визначає актуальність та своєчасність роботи 

Овчарука Віктора Вікторовича, головною метою якої є зниження частоти 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з дисфункцією плаценти 

шляхом розробки і впровадження нових науково-обґрунтованих 

діагностичних і лікувальних заходів.

Мета роботи чітко сформульована, накреслені основні завдання 

дослідження, які доцільні, науково обґрунтовані і повністю вирішені у 

процесі виконання роботи. Цьому значною мірою сприяла розроблена 

автором комплексна програма досліджень, яка включала клінічні, 

ехографічні, доплерометричні, біохімічні, цитофлюорометричні, 

імуноферментні, морфологічні методи із відповідною статистичною 

обробкою матеріалу.

Зв’язок теми роботи з державними чи галузевими науковими 

програмами.

Дисертаційна робота виконана на кафедрі акушерства та гінекології 

науково-навчального інституту післядипломної освіти ДВНЗ 

«Тернопільський державний медичний університет імені І .Я. Горбачевського 

МОЗ України» в рамках науково-дослідної роботи кафедри на тему 

«Оптимізація діагностики і профілактики захворювань репродуктивної 

системи та розробка патогенетично-обґрунтованих методів їх корекції» 

(№ державної реєстрації 0113U001801).



Наукова новизна, теоретичне значення дослідження та одержаних 

результатів.

Аналізуючи основні положення кандидатської роботи, які визначають його 

наукову новизну, слід відзначити, що кожне з провідних положень даного 

наукового дослідження привертає до себе увагу запровадженням 

індивідуального підходу до вирішення проблеми та надійним і сучасним зі 

статистичної точки зору обґрунтуванням особливостей лабораторних 

показників. Вперше науково обгрунтовано та вивчено особливості перебігу 

вагітності та пологів у жінок із дисфункцією плаценти, а також встановлено 

особливості формування та функціонування системи мати-плацента-плід у 

жінок, виявлено взаємозв’язок між клінічними, біохімічними, 

ехографічними та морфологічними показниками, що дозволило поглибити 

знання про патогенез плацентарної дисфункції та науково обґрунтувати 

комплекс лікувально-профілактичних заходів з метою зниження частоти 

акушерських і перинатальних ускладнень.

Суттєвий науковий інтерес становлять одержані результати про стан 

окисно-антиоксидантного гомеостазу та ендокринної функції плаценти, 

вперше дано оцінку активності апоптичних процесів нейтрофільних 

гранулоцитів та морфологічного стану посліду, виявлено специфічні зміни в 

плаценті, що детермінують розвиток морфофункціональних порушень.

Встановлено нові дані щодо особливості реалізації програмованої та 

індукованої загибелі нейтрофілів, стану рецепторного та мітохондрій- 

опосередкованого шляхів ініціації апоптозу при порушенні плацентарної 

перфузії а також, посилення деструктивних змін нейтрофільних гранулоцитів 

під впливом активації системи TNF-a.

Пункти наукової новизни відображають основні розділи проведених 

досліджень, є новими і відповідають поставленим завданням.

Практичне значення результатів дослідження.

Показано основні особливості клінічного перебігу, гормонального 

статусу, окисно-антиоксидантного гомеостазу, їх взаємозв'язок та вплив на



порушення фетоплацентарного комплексу, на основі чого розроблено та 

впроваджено алгоритм лікувально-профілактичних заходів, спрямований на 

зменшення частоти акушерських і перинатальних ускладнень.

За матеріалами дисертації видано інформаційний лист № 133-2017 

«Корекція ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції» та 

отримано позитивне рішення на видачу патенту на корисну модель «Спосіб 

корекції ендотеліальних порушень при фетоплацентарній дисфункції» (№ 

заявки и201706677).

Запропоновані схеми діагностичного алгоритму та лікувально- 

профілактична програма впроваджені у лікувальну практику акушерських 

відділень родопомічних закладів, центрів планування сім'ї та жіночих 

консультацій обласного перинатального центру м. Івано-Франківська, 

м. Рівне, міських та районних лікувальних закладів Тернопільської, 

Рівненської, Сумської та Івано-Франківської областей, що підтверджено 

актами впровадження.

Базисні положення, отримані в роботі, включені у лекційний курс та 

практичні заняття з підготовки студентів, інтернів та лікарів на кафедрах 

акушерства та гінекології ДВНЗ «Тернопільський державний медичний 

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

національний медичний університет» та Сумського державного медичного 

університету, що підтверджено актами впровадження.

Ступінь обгрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Робота виконана на високому науковому рівні, отримані результати є 

достовірними. Усі наукові положення, висновки та практичні рекомендації 

об’єктивно відображають весь обсяг результатів дослідження, повністю 

обґрунтовані і випливають з фактичного матеріалу. Обсяг клінічного 

матеріалу є достатнім, а підхід до планування й виконання дисертаційної 

роботи є науково обґрунтованим. Результати дослідження проаналізовані з



використанням сучасних методів статистичної обробки, які підтверджують 

їх достовірність.

Загальна характеристика роботи, оцінка її змісту в цілому та 

зауваження.

Дисертаційна робота викладена на 183 сторінках та складається із 

вступу, огляду літератури, розділу матеріали та методи дослідження; 

чотирьох розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій, та списку використаної 

літератури (245 джерел), з яких 116 - кирилицею та 129 - латиною. Робота 

ілюстрована 25 таблицями та 33 рисунками.

У вступі автором аргументовано актуальність дисертаційного 

дослідження та обґрунтовано доцільність наукових пошуків з даної теми, 

сформульовані мета та завдання роботи, визначено наукову новизну і 

практичне значення отриманих результатів, впровадження результатів 

дослідження.

Перший розділ присвячений огляду сучасних літературних джерел, 

написаний в традиційному плані, в якому дисертант розкриває сучасний стан 

проблеми порушень плодово-плацентарних взаємовідносин. Огляд 

літератури написаний чітко і логічно. Розділ завершується критичним 

аналізом сучасних поглядів про особливості адаптації в системі «мати- 

плацента-плід» при виникненні плацентарної дисфункції та обґрунтуванням 

необхідності проведення подальших досліджень у даній галузі.

У другому розділі висвітлено матеріали та методи дослідження. В 

цьому розділі докладно описано дизайн проведеного дослідження, принципи 

формування клінічних груп, критерії включення та виключення та методи, 

які використовувалися в рамках виконання дисертаційної роботи. Сучасний 

рівень проведених досліджень та компетентної статистичної обробки 

отриманих результатів є вагомим аргументом на користь достовірності та 

обґрунтованості висновків та практичних рекомендацій.



У розділах власних досліджень автором викладені аналіз даних 

ретроспективного дослідження медичної документації, результати 

комплексної оцінки стану фетоплацентарного комплексу, окисно- 

антиоксидантної системи, активності лізосомальних ферментів і ферментів 

цитозолю, морфометрична та морфологічна оцінка структури плацент при 

порушенні фетоплацентарної перфузії. Проведено аналіз вивчення маркерів 

апоптозу та некрозу в реалізації програмованої та індукованої загибелі клітин 

у ґенезі розвитку морфологічних порушень у фетоплацентарному комплексі.

Цінним є інтегрований підхід до зниження частоти акушерських 

ускладнень, перинатальної захворюваності, порушень стану плода і 

новонародженого у жінок з дисфункцією плаценти.

Автором запропоновано та показано ефективність комплексу 

лікувально-профілактичних заходів для профілактики акушерських та 

перинатальних ускладнень у вагітних з плацентарною дисфункцією, яка 

підтверджена інструментальними методами дослідження та змінами 

гормонопродукуючої функції плаценти. Доведено, що розроблений алгоритм 

призводить до зниження частоти гестаційних ускладнень, порушень стану 

плода і новонародженого.

У розділі “Обговорення результатів дослідження” автор наводить 

основні положення роботи, порівнює отримані результати з літературними, 

дає їм теоретичне обгрунтування. Основний текст дисертації закінчується 6 

висновками. Висновки та практичні рекомендації сформульовані чітко, 

науково обґрунтовані та відповідають меті та завданням дослідження.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях.

За матеріалами дисертації опубліковано 14 наукових праць, у тому числі 6 

статей у фахових виданнях України, 1 зарубіжна публікація -  в іноземному 

періодичному виданні (Узбекистан), 1 -  в науковому виданні України, 4 

публікації у матеріалах конгресів та конференцій. Видано 1 інформаційний 

лист.



Основний зміст роботи належним чином відображений в 

авторефераті. Останній дає повну уяву про проведені дослідження, одержані 

результати, зроблені висновки.

Зауваження щодо змісту та оформлення дисертації.

Принципових зауважень і суттєвих недоліків по змісту та оформленню 

дисертаційної роботи немає. У той же час слід відмітити деякі недоліки, які 

не носять принципового характеру і не знижує загальну цінність 

дисертаційної роботи:

1. Складність побудови окремих речень та деякі повторення.

2. Ряд стилістичних і граматичних помилок.

3. Надто детальний подано огляд літератури, є можливість скорочення 

його обсягу.

У якості дискусії вважаю за необхідне задати декілька запитань:

- Які основні патогенетичні механізми виникнення плацентарної дисфункції 

у досліджуваних вагітних?

- Які основні фактори ризику виникнення синдрому затримки росту плода 

Вами встановлено?

Відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Овчарука Віктора Вікторовича «Клініко- 

патогенетичні аспекти діагностики та профілактики плацентарної 

дисфункції», є завершеною науково-кваліфікаційною працею, яка вирішує 

актуальне науково-практичне завдання сучасного акушерства, а саме -  

зниження частоти акушерських ускладнень, перинатальної захворюваності, 

порушень стану плода і новонародженого у жінок з дисфункцією плаценти.

Дисертація виконана на високому науково-методичному рівні, який 

забезпечив достовірність положень, що виносяться на захист. За методичним 

рівнем, об’ємом проведених досліджень та одержаними результатами, 

теоретичною і практичною значимістю основних положень, висновків і



практичних рекомендацій вона відповідає вимогам відповідає вимогам пп. 11 

«Порядку присудження наукових ступенів» Постанови Кабінету Міністрів 

України № 567 від 24.07.2013 р. (зі змінами, внесеними згідно з Постановами 

Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 від 30.12.2015р.) щодо 

кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 -  акушерство та 

гінекологія.

Н.І.
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