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Детальний аналіз кваліфікаційної роботи(дисертації) аспіранта Ебає 
Нсан Еком Нсед на тему: «Прогнозування акушерських та перинатальних 
ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після 
застосування програми допоміжних репродуктивних технологій» дозволяє 
сформулювати наступні узагальнені висновки щодо актуальності, ступеня 
обґрунтованості основних наукових положень, висновків, рекомендацій, 
достовірності, наукової новизни і практичного значення роботи.

1. Актуальність теми дисертації
Актуальність дисертаційного дослідження Ебає Нсан Еком Нсед не 

викликає сумніву і обумовлена наступними міркуваннями.
Однією з невирішених проблем гастроентерології є патологія органів 

гепатобіліарної системи в період вагітності. Деякі захворювання печінки є 
специфічними тільки для вагітності, наприклад, внутрішньопечінковий 
холестаз вагітних, гострий жировий гепатоз. Дані патологічні стани 
асоційовані з високою частотою перинатальних ускладнень.

Неспецифічність симптомів і обмеженість діагностичних можливостей 
у вагітних створюють складнощі у виявленні цих порушень. На сьогоднішній 
день практично не існує специфічних маркерів для диференціальної 
діагностики неінфекційних захворювань печінки під час гестації, і діагноз 
ставиться на підставі сукупності лабораторних і клінічних даних, що 
виключають патологію іншого генезу.



Факторами ризику розвитку внутрішньопечінкового холестазу вагітних 
є спадковість, хронічні захворювання печінки, зокрема гепатит С і 
жовчнокам'яна хвороба, прийом деяких лікарських засобів, багатоплідна 
вагітність, індукована вагітність внаслідок застосування допоміжних 
репродуктивних технологій. Найбільш значимими факторами ризику є 
спадкова схильність і внутрішньопечінковий холестаз вагітних в анамнезі. У 
таких випадках частота розвитку ускладнення в наступні вагітності складає 
45-90%.

З огляду на прогресивне збільшення віку вагітних і супутньої 
екстрагенітальної патології питання своєчасної діагностики порушень 
функції печінки і жовчовивідних шляхів та раціональної акушерської тактики 
є актуальними і вимагають диференційованого підходу. Деякі ускладнення 
вагітності, зокрема прееклампсія та НЕІХР-синдром, нерідко мають 
неспецифічні симптоми печінкової дисфункції. Таким чином, знання 
алгоритмів диференціальної діагностики та акушерської тактики дозволяє 
достовірно зменшити ризики материнської і перинатальної захворюваності і 
смертності

2. Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дослідження є фрагментом комплексної НДР кафедри акушерства і 

гінекології ПО «Клінічне і медико-соціальне обгрунтування ефективних 
методів збереження та відновлення репродуктивного здоров'я жінки при 
акушерській та гінекологічній патології» (№ державної реєстрації 
0114Ш05593), в якому дисертант є співвиконавцем.

3. Ступінь обгрунтованості та достовірність наукових положень, 
висновків та рекомендацій, сформульованих у дисертації.

Основні положення дисертації базуються на обстеженні достатньої 
кількості пацієнток, а саме: комплексно обстежено 80 вагітних після програм 
ДРТ: 40 жінок з проявами внутрішньопечінкового холестазу вагітних 
(основна група) і 40 жінок без проявів внутрішньопечінкового холестазу 
вагітних (група порівняння). 50 жінок зі спонтанною вагітністю 
фізіологічного перебігу склали контрольну групу. Для перевірки 
ефективності запропонованого комплексу терапевтичних та організаційних 
заходів відібрали 160 вагітних після ДРТ, у яких після проведення 1 етапу 
прогнозування встановлено високий ризик ВПХВ. Методом рандомізації їх 
поділено на 2 групи: основна -  80 пацієнток, які отримували рекомендований 
лікувально-профілактичний комплекс і порівняння -  80 вагітних, ведення 
вагітності яких здійснювали згідно з рекомендаціями протоколів МОЗ

Для вирішення поставлених у роботі завдань, дисертантом вибрано 
сучасні та адекватні високоінформативні методи дослідження, а саме:



анамнестичні, загально-клінічні, психологічні, ультразвукові, генетичні, 
біохімічні, статистично-математичні.

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за 
допомогою статистичної обробки із застосуванням параметричних і 
непараметричних методів, що забезпечило високий науковий рівень 
обгрунтованості, достовірності та аргументованості висновків, практичних 
рекомендацій.

Таким чином, сучасний методичний рівень роботи, репрезентативність 
вибірки, висока інформативність використаних методів дослідження та 
адекватність статистичного аналізу дозволяють вважати, що результати 
дослідження повністю відповідають поставленій меті та завданням, а 
висновки та практичні рекомендації є достовірними і науково 
обгрунтованими.

4. Наукова новизна отриманих результатів. Дисертантом вперше 
встановлено особливості перебігу внутрішньопечінкового холестазу 
вагітності у жінок, вагітних після допоміжних репродуктивних технологій. У 
більшості випадків (62,5 %) захворювання дебютує після ЗО тижнів 
вагітності, проте у значної частки (37,5 %) -  від 24 до ЗО тижнів. 27,5 % 
відмічає короткочасні епізоди проявів захворювання до 24 тижнів вагітності, 
у 17,5 % воно має тяжкий перебіг.

Вперше встановлена частота і структура акушерських і перинатальних 
ускладнень внутрішньопечінкового холестазу вагітності після ДРТ. У 25,0 % 
спостерігається ранній гестоз, у 60,0 % - загроза передчасних пологів, у 47,5 
% - дистрес плода, у 40,0 % - прееклампсія, 20,0 % - пізні кровотечі, 
антенатальна смертність склала (25,0 %о), частота асфіксії новонароджених 
48,7 %, 10,3 % - тяжка асфіксія, маса тіла при народженні у 30,8 % випадків з 
нижче 2500 г, у 74,4 % новонароджених відмічаються порушення періоду 
ранньої неонатальної адаптації, найчастіше РДС (35,9 %) та жовтяниця (43,6 
%).

Вперше виявлено порушений вегетативний та психоемоційний стан, 
знижену якість життя у такої категорії вагітних (висока бальна оцінка 
наявності синдрому вегетативної дисфункції за опитувальником А.М.Вейна, 
у 80,0 % жінок - розлади сну, зокрема суттєві у 37,5 %; високий рівень 
особистісної і ситуаційної тривожності; у 55,0 % пацієнток прояви депресії).

Отримані нові знання про патогенетичні механізми акушерських і 
перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних 
після ДРТ: генетичні фактори (наявність алелю Т за поліморфізмом С3435Т 
гену МОЮ); наявні гепато-біліарні порушення при УЗД обстеженні; 
підвищення рівня білірубіну та жовчних кислот; дефіцит вітаміну В;



гормональні порушення (підвищення рівнів прогестерону та високий рівень 
кортизолу); зміни системи гемостазу в бік гіпокоагуляції.

Вперше проведена оцінка інформативності факторів ризику 
акушерських і перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 
холестазі вагітних після ДРТ, побудовано нового алгоритму прогнозування.

Розроблено оновлений патогенетично обгрунтованийо лікувально- 
профілактичний комплекс попередження акушерських і перинатальних 
ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ, що 
включає прогнозування, психотерапевтичні заходи та корекцію основних 
патогенетичних ланок.

5. Практичне значення одержаних результатів. Отримані результати 
дисертаційного дослідження та позитивні результати оцінки їх ефективності 
дозволяють рекомендувати для впровадження в клінічну практику закладів 
акушерсько-гінекологічного профілю лікувально-профілактичний комплекс 
попередження акушерських і перинатальних ускладнень при 
внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ, що складається з 
преконцепційного етапу та 2-х етапів при вагітності і включає 
прогнозування, психотерапевтичні заходи, моніторинг стану матері і плода, 
та корекцію основних патогенетичних ланок, своєчасний вибір терміну та 
методу розродження.

Свідченням практичного значення роботи є результати впровадження 
запропонованих методів діагностики та лікування в практичну діяльність 
лікувально-профілактичних закладі та в навчальний процес і наукову роботу 
на профільних кафедрах медичних навчальних закладів.

Впровадження результатів дослідження в практику. 
Запропонований лікувально-профілактичний комплекс ведення вагітних 
після ДРТ впроваджено в практику роботи жіночих консультацій та 
родопомічних закладів Кіровоградської, Тернопільської, Івано-Франківської, 
Київської областей та м. Києва.

Наукові розробки та матеріали дисертації використовуються в учбовому 
процесі кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового, акушерства і 
гінекології ПО.

6. Обсяг та структура роботи, оцінка змісту дисертації та її 
завершеність. Дисертаційна робота Ебає Нсан Еком Нсед побудована та 
оформлена згідно чинних рекомендацій, відповідно до наказу МОН України 
№40 від 12.01.2017 р., в ній наявні всі структурні елементи: титульний 
аркуш, анотація державною та англійською мовами, зміст, перелік умовних 
скорочень, основна частина, список літературних джерел, додатки. Основна 
частина складається з вступу, огляд> літератури, опису методів досліджень,



власних результатів, висвітлених у 5 розділах, аналізу та узагальнення 
отриманих результатів, висновків. Дисертаційна робота написана 
українською мовою на 183 сторінках тексту, в списку використаних джерел 
літератури наведено 175 наукових праць (56 кирилицею та 119 латиною). 
Робота достатньо проілюстрована 14 рисунками та 29 таблицями.

У вступі до дисертації автор висвітлила актуальність обраної теми, 
акцентує увагу на зв’язку з науковими програмами, планами, темами, чітко і 
вірно сформульовано мету та завдання дослідження, описано об’єкт та 
предмет дослідження, вказано наукову новизну та практичне значення 
отриманих результатів, особистий внесок здобувана, апробація результатів 
дисертації, кількість публікацій і структуру дисертації. Наведено установи, в 
яких впроваджено результати виконаної роботи в клінічну та наукову 
практику.

Розділ 1. Сучасний стан проблеми внутрішньопечінкового холестазу 
вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 
технологій (огляд літератури) має аналітичний характер і скомпонований з 
7 підрозділів, у ньому викладено основні світові досягнення присвячені 
всебічному висвітленні проблеми внутрішньопечінкового холестазу вагітних, 
його епідеміології та етіології, клінічним особливостям, асоційованим 
акушерським та перинатальним ускладненням, сучасним підходам до 
діагностики та лікування, ведення вагітності та пологів, можливостям 
прогнозування. Окремий підрозділ присвячено опису особливостей 
вагітності після ДРТ.

Огляд літератури викладено послідовно, відповідно до проблеми, що 
вивчалася. Дисертантом проаналізовано великий обсяг вітчизняних та 
іноземних наукових робіт протягом останніх 5-10 років, охарактеризовано 
недостатньо вивчені питання, що й визначило основний напрямок наукових 
досліджень автора.

У другому розділі «Матеріали і методи дослідження» описаний 4-х 
етапний дизайн клінічного дослідження (робоча гіпотеза, критерії включення 
та виключення вагітних в дослідження, групи обстежених на кожному з 
етапв), описані методи загальних та спеціальних досліджень, включаючи 
повний опис проведених методик визначення досліджуваних показників. В 
розділі викладені методи статистичної обробки результатів дослідження та 
вказано на дотримання біоетичних норм при проведенні дослідження.

У цьому розділі наведено також методи прогнозування та статистичної 
обробки отриманих результатів та оцінки їх достовірності Методи описової 
статистики кількісних змінних включали міри центральної тенденції -  оцінку 
середнього та стандартне відхилення (М ±т), для показників, розподіл яких



відрізнявся від нормального -  медіану (Месі), інтерквартильний розмах [Ь(); 
иС>]. Категоріальні змінні представлені як абсолютне число випадків у групі 
та частота у відсотках -  п (%). Тестування відмінностей між незалежними 
вибірками в разі кількісних змінних здійснювали за допомогою критерія 
Стьюдента, рангового критерію Манна-Уітні, а в разі категоріальних змінних 
-  за допомогою точного критерію Фішера.

В цілому, обсяг клінічного матеріалу достатній, а використані методи 
дослідження та статистичної обробки матеріалу є сучасними, 
інформативними та достатніми для вирішення поставлених завдань.

Матеріали та результати власних дослідження автора представлені у 
наступних 5 розділах дисертації та аналізі і обговоренні отриманих 
результатів.

У третьому розділі «Особливості клінічного перебігу вагітності, 
пологів, післяпологового періоду вагітних з внутрішньопечінковим 
холестазом після лікування непліддя із застосуванням ДРТ» показано, що 
у більшості (62,5 %) пацієнток діагноз внутрішньопечінкового холестазу 
вагітних встановлено після ЗО тижнів вагітності, у інших (37,5 %) -  від 24 до 
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ступеня тяжкості (48,7 %) при цьому у 10,3 % діагностується тяжка асфіксія, 
третина дітей народжується з масою тіла нижче 2500 г (30,8 %). У 74,4 % 
новонароджених відмічають порушення періоду ранньої неонатальної 
адаптації, серед яких найбільше виділялися РДС (35,9 %) та жовтяниця (43,6 
%).

Особливо хочеться відмітити розділ 4 «Психоемоційний стан жінок з 
внутрішньопечінковим холестазом вагітних після застосування



допоміжних репродуктивних технологій», у якому автор припустила 
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3.5 рази перевищує порогове значення 15 балів, що вказує на серйозні 
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відмітила розлади сну, а якість сну суттєво погіпшена більш ніж у третини 
жінок. Дуже висока тривожність (вище 50 балів) відмічена більш ніж у 
половини (57,5 %) з них проти 22,5 % у групі порівняння. Також більш ніж у 
половини спостерігаються прояви депресії, у 7,5 % вагітних високий рівень 
депресії (шкала Бека). Відповідно, жінки з внутрішньопечінковим холестазом 
вагітних нижче оцінюють свою якість життя (методика ББ-36) як за шкалами 
фізичного, так і психологічного здоров'я, Зроблено висновок, що жінки після 
застосування ДРТ з високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу 
вагітних потребують оцінки вегетативного та психоемоційного стану, 
корекції виявлених порушень для нормалізації якості їх життя, досягнення 
позитивних перинатальних результатів.

Найважливішим у теоретичному аспекті є розділ 5, присвячений 
визначенню патогенетичних механізмів акушерських і перинатальних 
ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після ДРТ. 
Підтверджена роль генетичної та гормональної складової патогенезу 
внутрішньопечінкового холестазу вагітних та гестаційних ускладнень. 
Встановлена достовірно вища частота зустрічання мутантних варіантів 
поліморфізму С3435Т гену МІЖ1. Встановлено високий рівень кортизолу 
(особливо у III триместрі) та підвищений у І триместрі рівень статевих 
гормонів. Виявлена у 2 рази вища частота ультразвукових ознак (40,9 % - 
гіперехогенність печінки, 31,8 % - нечіткість судинного малюнка печінки,
45.5 % - підвищення ехогенності внутрішньопечінкових жовчних протоків,
54.5 % - біліарний сладж.начення) у жінок основної групи та акушерськими і 
перинатальними ускладненнями, що очевидно обумовлено більш 
вираженими функціональними порушеннями печінки та жовчовивідних 
шляхів і відповідно тяжчими проявами ВПХВ. Суттєво підвищені були такі 
біохімічні ознаки, як загальний білірубін та жовчні кислоти. Звертає на себе 
увагу підвищений рівень холестерину, переважно за рахунок фракцій низької 
та наднизької щільності та концентрації тригліцеридів. Показана важлива 
роль у патогенезі внутрішньопечінкового холестазу та ускладнень вагітності 
станів, дефіцитних по вітаміну О, вивченню якого зараз приділяють велику



увагу. При оцінці стану системи гемостазу встановлено певну схильність до 
гіпокоагуляції у вагітних з ВПХВ (відносне зниження протромбінового 
індексу та подовження АЧТЧ). Проведені дослідження виявили потенційні 
патогенетичні фактори розвитку ВПХВ у вагітних після ДРТ та виникнення 
на цьому тлі акушерських і перинатальних ускладнень, Проведені 
дослідження виявили потенційні патогенетичні фактори розвитку ВПХВ у 
вагітних після ДРТ та виникнення на цьому тлі акушерських і перинатальних 
ускладнень.

Розділ 6 «Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у  
жінок з високим ризиком внутрішньопечінкового холестазу вагітності 
після ДРТ». За результатами проведених комплексних досліджень відібрано 
28 потенційних факторів ризику акушерських і перинатальних ускладнень у 
вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ. Провівши розрахунки 
інформативності відібраних факторів ризику, автор обрати з 28 можливих 12 
найбільш інформативних і побудувала на їх основі математичну модель і 
алгоритм прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень у такої 
категорії вагітних. Прогнозування акушерських і перинатальних ускладнень 
у вагітних після ДРТ з високим ризиком ВПХВ дозволяє здійснювати 
диференційоване ведення таких жінок. При перевірці роботи алгоритму 
точність прогнозування склала -  90,0 %. Запропонований алгоритм 
прогнозування є простим в застосуванні і може бути рекомендований для 
використання у практичному акушерстві.

Проведені дослідження створили теоретичну основу для розробки 
патогенетично обгрунтованої тактики ведення вагітності після ДРТ з ВПХВ 
для зниження акушерських та перинатальних ускладнень, чому і присвячено 
останній розділ власних досліджень розділ 7 «Лікувально-профілактичний 
комплекс попередження акушерських і перинатальних ускладнень при 
внутрішньоупечінковому холестазі вагітних після ДРТ». Запропонований 
складається з преконцепційного етапу (обмеження фармакологічного, 
впливу, курс гепатопроекторів) та 2-х етапів при веденні вагітності: І етап -  у 
І триместрі необхідні обстеження, оцінка ризику ВПХВ та відповідні заходи 
профілактики з психокорекцією; II етап -  при маніфестації ВПХВ (УДХК, 
адеметіонін, моніторинг лабораторних та клінічних показників вагітної та 
стану плода, своєчасне вирішення питання про термін та спосіб 
розродження). Проведена порівняльна оцінка перебігу вагітності, стану 
жінки, плода та новонародженого підтвердила високу ефективність 
запропонованого лікувально-профілактичного комплексу: в 1,5 разу
знизилась частота виникнення ВПХВ та його тяжкість, покращився вегето-
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судинний і психоемоційний стан жінок, перебіг вагітності, стан плода та 
новонародженого.

У розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» автор 
підводить підсумок і проводить ретельний аналіз та детальне обговорення 
отриманих результатів. На основі співставлення власних результатів з 
даними вітчизняних та іноземних авторів, показано важливість власних 
наукових розробок та перспективність подальших досліджень

Висновки відображені в 7 положеннях, логічно сформульовані та 
витікають з результатів власних досліджень, є обгрунтованими, відповідають 
меті за завданням дослідження. Практичні рекомендації (4) доцільні, 
можуть бути легко впроваджені в практичну медицину.

Список використаних джерел літератури оформлений згідно 
встановлених вимог, містить 175 джерел (56 - кирилицею та 119 - латиною). 
Глибина літературно-інформаційного пошуку становить 5-10 років.

7. Повнота викладу результатів дисертації в опублікованих 
наукових працях. За матеріалами дисертації опубліковано 10 друкованих 
робіт, в т.ч. 5 статей у фахових вітчизняних виданнях та 2 в іноземних ( 1 - у  
країнах ЄС), 2 публікації у вигляді тез, а також отримано патент на корисну 
модель. Усі основні наукові положення, висновки та практичні рекомендації 
знайшли своє відображення в опублікованих працях.

8. Рекомендації щодо використання результатів дослідження. 
Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у широкій 
акушерсько-гінекологічній практиці. Запропоновані фактори ризику, 
алгоритм прогнозування та патогенетично-обгрунтований лікувально- 
профілактичний комплекс ведення вагітних після ДРТ з високим ризиком 
внутрішньопечінкового холестазу вагітних для попередження акушерських і 
перинатальних ускладнень, дозволяють суттєво підвищити ефективність 
ведення такої категорії пацієнток, є доступними у використанні та можуть 
впровджуватися у роботі акушерсько-гінекологічних закладів усіх рівнів.

9. Зауваження, пропозиції та недоліки щодо змісту і оформлення 
дисертації.

В цілому, суттєвих зауважень до змісту та оформлення дисертаційної 
роботи Ебає Нсан Еком Нсед немає, у тексті дисертації зустрічаються лише 
окремі стилістичні та орфографічні помилки, на початку розділів власних 
досліджень автор наводить літературні посилання на дані інших дослідників, 
що є не завжди доречно. Проте дані зауваження не знижують безперечної 
наукової та практичної значимості та позитивного враження від роботи в 
цілому.



Разом з тим, в рамках наукової дискусії хотілося б почути відповіді 
на наступні запитання:

1. Якими критеріями Ви керувались щодо включення жінок до 
досліджуваних груп? Які вагітні не відповідали критеріям?

2. Який стан новонароджених Ви спостерігали у жінок з проявами 
внутрішньопечінкового холестазу? Які особливості раннього 
неонатального періоду? Чи були випадки мертвонародження?

ВИСНОВОК
Дисертаційна робота Ебає Нсан Еком Нсед на тему: «Прогнозування 

акушерських та перинатальних ускладнень при внутрішньопечінковому 
холестазі вагітних після застосування програми допоміжних репродуктивних 
технологій», виконана під керівництвом доктора медичних наук, професора 
Бойчук О.Г., та представлена на здобуття наукового ступеня доктора 
філософії галузь знань 22 «Охорона здоров’я», 222 -  Медицина;
спеціалізація:14.01.01 -  акушерство та гінекологія, є завершеною, 
самостійною науковою працею, що має наукову новизну, теоретичне та 
практичне значення, в якій отримані науково-обгрунтовані результати, що в 
сукупності вирішують важливу науково-практичну задачу клінічної 
медицини -  прогнозування та профілактики акушерських та перинатальних 
ускладнень при внутрішньопечінковому холестазі вагітних після 
застосування програми допоміжних репродуктивних технологій на основі 
оновлених факторів ризику.

Дисертаційна робота виконана на високому науково-методичному
рівні.

За актуальністю, науково-практичним рівнем досліджень, теоретичною 
та практичною цінністю, науковою новизною отриманих результатів, 
обгрунтованістю висновків дисертаційна робота Ебає Нсан Еком Нсед 
повністю відповідає вимогам п.10 Постанови Кабінету Міністрів України від 
6 березня 2019 р. № 167 «Про проведення експерименту з присудження 
ступеня доктора філософії» щодо дисертацій на здобуття наукового ступеня 
доктора філософії, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня 
доктора філософії за спеціальністю «222 -  Медицина».
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