
висновок

про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів  

дисертації Перхулин Оксани М ирославівни на тему « П роф ілакти ка  

невинош ування вагітності, ускладненої істміко-цервікальною  

недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям » 

на здобуття наукового ступеня доктора філософії в 

галузі знань 22 Охорона здоров’я за спеціальністю 222 М ед и ц и н а

1. Виконання освітньо-наукової програми.

Здобувачем Перхулин Оксаною М ирославівною повністю виконано 

індивідуальний навчальний план, відповідно до освітньо-наукової програми 

Івано-Ф ранківського національного медичного університету, шо повністю 

відповідає Національній рамці кваліфікацій та вимог Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету 

М іністрів України від 23.03.2016 №  261.

Здобувач Перхулин Оксана М ирославівна отримала глибинні знання з галузі 

знань 22 Охорона здоров’я, спеціальності 222 М едицина; оволоділа 

загальнонауковими (філософськими) компетентностями, спрямованими па 

формування системного наукового світогляду, професійної етики та загального 

культурного кругозору; набув універсальних навичок дослідника, зокрема усної 

та письмової презентації результатів власного наукового дослідження 

українською мовою, застосування сучасних інформаційних технологій у 

науковій діяльності, організації та проведення навчальних занять, управління 

науковими проектами та складення пропозицій щодо фінансування наукових 

досліджень, реєстрації прав інтелектуальної власності; здобула мовних 

компетентностей, достатніх для представлення та обговорення результатів своєї 

наукової роботи іноземною мовою (англійською) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної



спеціальності.

2. Виконання індивідуального плану наукової роботи (наукова складова

освітньо-наукової програми). Індивідуальний план наукової роботи здобувана 

Перхулин Оксани М ирославівни був затверджений рішенням вченої ради 

ІФ НМ У 29.11.2017 року (протокол №17 ). Науковий керівник доктор медичних 

наук, професор Геник Наталія Іванівна, завідувач кафедри акушерства та 

гінекології ліслядипломної освіти Івано-Ф ранківського національного медичного 

університету. Термін виконання роботи: 2017-2021 роки.

Усі розділи індивідуального плану наукової роботи здобувана Перхулин 

Оксани М ирославівни виконані своєчасно в установлені терміни, що 

підтверджено результатами проміжної, підсумкової та заключної атестацій.

Дослідження (клінічні, лабораторні, експериментальні) проведені своєчасно 

і в повному обсязі із застосуванням сучасних та інформативних методів.

3. Обгрунтування вибору теми дослідження.

Невинош ування вагітності сьогодні залишається глобальною проблемою. 

Так, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я щорічно 15 мільйонів 

дітей народжується передчасно. У 2015 році в Україні частота передчасних 

пологів становила 5,67 %, а це 22631 випадків в рік (Т. Стасенко, 2017). 

М атеринські та перинатальні ускладнення, які можуть виникнути внаслідок 

невинош ування вагітності, мають багато аспектів. Окрім медичного фактору, 

який полягає як у збереженні здоров’я матері, її репродуктивної функції 

можливості фізіологічних термінових пологів в майбутньому, так і у покращенні 

здоров’я недоношеної дитини, а в подальшому, і здоров’я нації, поряд 

визначається вагомий соціальний аспект проблеми. Необхідні значні фінансові 

витрати для виходжування недоношених діток -  дороговартісне обладнання та 

медичні препарати, навчання медичного персоналу та ін. Крім того, 

психологічний комфорт у сім ’ї, в якій мали місце передчасні пологи, вимагає 

відновлення.

Однією з причин невиношування вагітності є зміни гормонального фону в 

організмі жінки. Зростання частоти неплідних шлюбів потребує уваги не тільки



репродуктологів, але й акушерів-гінекологів. Адже, вагітність, яка настала на 

фоні гормонального непліддя, часто супроводжується значними ризиками 

акуш ерської та перинатально!’ патології (М. О. Щ ербина та ін., 2015; Г. М. 

Савельева та ін. 2014). А застосування допоміжних репродуктивних технологій у 

лікуванні гормонального непліддя значно підвищує небезпеку виникнення 

істміко-цервікальної недостатності, яка приводить до невиношування. 1 якщо 

жінки з гормональним непліддя до 7-10 тижнів гестації знаходяться під

спостереженням репродуктологів і отримують корекцію гормонального

дисбалансу по визначеним протоколам, то ведення таких пацієнток в 

подальшому протягом вагітності викликає багато запитань в практичного лікаря.

Літературні джерела, присвячені перебігу вагітності у жінок із 

ендокринним непліддям, є поодинокими. Остаточно не встановлено його роль у 

виникненні істміко-цервікальної недостатності, відсутні чіткі критерії

формування груп ризику жінок з гормональним непліддям щодо розвитку

вказаної патології та невиношування в загальному, плацентарної дисфункції та 

практичні рекомендації щодо ведення таких вагітностей.

Усе вище викладене і послужило для проведення даного наукового 

дослідження.

4. Зв’язок геми з державними або галузевими науковими програм ам и , 

планами, темами. Дисертаційна робота тісно пов’язана і виконувалася, як 

фрагмент двох комплексних науково-дослідних робіт Івано-Ф ранківського 

національного медичного університету: кафедри акуш ерства та гінекології 

«Розробка діагностичної тактики та патогенетичне обгрунтування ефективних 

методів збереження та відновлення репродуктивного потенціалу та покращення 

параметрів якості життя жінки при акушерській та гінекологічній патології» (№ 

державної реєстрації 012Ш 09269) та кафедри соціальної медицини та 

громадського здоров’я «Обгрунтування стратегій і технологій поліпшення стану 

здоров’я та забезпечення потреб населення у якісній медичній допомозі» (№ 

державної реєстрації 0117Ш 01669). Дисертант є співвиконавцем зазначених тем



та виконавцем одного із фрагментів.

5. Наукові положення, розроблені особисто здобувачем, та  їх новизна.

Дисертація є особистою науковою працею автора. Н а основі аналізу 

вітчизняної та світової медичної літератури здобувачем визначено актуальність 

проблеми, мету, завдання дослідження, проведений інформаційний пошук, 

самостійно здійснено набір хворих. Здобувач особисто виконав клінічне 

обстеження хворих, включених у дослідження, проаналізував дані лабораторних 

досліджень, сформував комп’ютерну базу наукових даних для проведення 

їхнього аналізу, провів статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та 

теоретичне обґрунтування, впровадив результати дослідження в практику, 

оформив дисертаційну роботу. У співпраці з науковим керівником складено план 

досліджень, визначено мету, завдання, сформульовано наукову новизну, 

практичне значення і висновки. У наукових розробках, опублікованих разом зі 

співавторами, участь здобувача є визначальною. За результатами роботи 

підготовлені до публікацій 6 наукових статей та 6 тез.

6. Нові науково обгрунтовані теоретичні та/або експ ери м ен тальн і 

результати проведених здобувачем досліджень, що мають істотне значення 

для певної галузі та підтверджуються документами, які засвідчую ть 

проведення таких досліджень.

Здобувачем ГТерхулин Оксаною М ирославівною уточнені найбільш основні 

фактори ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності, які характерні саме 

для жінок з ановуляторним непліддям. Встановлено, що вагомими є чинники 

функціонального характеру, такі як застосування контрольованої стимуляції 

яйників для циклів з та без використання допоміжних репродуктивних 

технологій, застосування запліднення ін вітро, а також синдром полікистозних 

ячників. Органічний фактор істміко-цервікальної недостатності не був типовим 

для даних хворих.

Здобувачем Перхулин Оксаною М ирославівною доведено дані про 

механізми гормональної дисфункції у вагітних з істміко-цервікальної 

недостатності, які в анамнезі мали непліддя, пов’язане з ановуляцісю.



Встановлено, що вагітність перебігає на фоні зниженої концентрації 

прогестерону та підвищених рівнів пролактину та кортизолу відносно 

фізіологічних параметрів, що особливо виражено у хворих після лікування за 

допомгоюзапліднення ін вітро. Уточнена роль вагінальної мікрофлори піхви в 

перебігу вагітності.

Здобувачем Перхулин Оксаною М ирославівною продовжено подальший 

розвиток вивчення щільності тканини шийки матки у жінок з ІЦН, які завагітніли 

після лікування ановуляторного непліддя. Показано зниження коефіцієнту 

деформації шийки матки та підвищення індексу цервікальної еластографії 

(Cervical Elastography Index), особливо в ділянці внутріш нього вічка та 

цервікального каналу у даних хворих. Уточнено дані компресійної еластографії у 

жінок групи ризику невиношування вагітності в І триместрі, саме у хворих, які 

завагітніли після лікування ановуляторного непліддя.

Здобувачем Перхулин Оксаною М ирославівною доповнено і оптимізовано 

алгоритм діагностики істміко-цервікальної недостатності у жінок з короткою 

шийкою матки, що входять в групу ризику розвитку істміко-цервікальної 

недостатності, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя за 

допомогою запліднення ін вітро.

Здобувачем Перхулин Оксаною М ирославівною удосконалено комплекс 

лікувальних заходів щодо попередження розвитку невинош ування вагітності у 

жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям в анамнезі. А також розроблено 

показання для проведення профілактичної корекції невиношування вагітності у 

вагітних високого ризику з ановуляторним непліддям в анамнезі.

Про практичну значимість дослідження свідчить той факт, що його 

результати впроваджені в практику роботи наступних лікувальних установ: ДЗ 

«Прикарпатський центр репродукції людини» М іністерства охорони здоров’я 

України, м. Івано-Ф ранківськ (затв. 03.06.2021), КНП «М іський клінічний 

перинатальный центр Івано-Ф ранківського міської ради» (затв. 07.06.202 і ), КНП 

«Івано-Ф ранківський обласний перинатальный центр Івано-Ф ранківської 

обласної ради» (затв. 05.06.2021), Тернопільська комунальна міська лікарня №2



(затв. 08.06.2021), Чернівецький обласний перинатальний центр (затв. 

04.06.2021) та «Ужгородський міський пологовий будинок» Ужгородської 

м іської ради (затв. 04.06.2021).

Основні положення дисертаційної роботи також використовуються в 

навчальному процесі кафедри акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового, 

кафедри акушерства та гінекології післядипломної освіти Івано-Ф ранківського 

національного медичного університету та кафедри акушерства, гінекології та 

перинатології Н У 0 3  України імені П.Л. Ш упика.

7. Ступінь обґрунтованості і достовірності наукови х  полож ень, 

висновків і рекомендацій.

Наукові положення, висновки, рекомендації сформульовані в дисертації, 

отримані на достатньому клінічному матеріалі з використанням сучасних 

інформативних методів дослідження та детальній статистичній обробці 

матеріалу, що в цілому дозволило обґрунтувати ряд положень, які мають 

важливе теоретичне і практичне значення. Результати роботи відповідають 

заплановій меті і завданням дослідження. Робота виконана на сучасному 

науково-методичному рівні з застосуванням принципів доказової медицини. 

Достатня для статистичної обробки кількість клінічних спостережень дозволяє 

вважати отримані результати достовірними. Наукові положення, висновки, 

рекомендації, які сформульовані в дисертації, одержані на достатньому 

фактичному матеріалі.

8. Апробація результатів дисертації.

Основні наукові положення, результати, висновки і практичні реком ендації 

дисертаційної роботи оприлюднені на:

- М іжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання 

сучасної медицини: досвід Польщі та України» (Люблін, Польща, 20-21 

жовтня 2017; форма участі -  публікація тез);

- Пленумі Асоціації акушері в-гінекологів України та науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія та



репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 21-22 вересня 2017; форма 

участі -  публікація тез);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(м. Івано-Ф ранківськ - м. Яремче, 16-17 листопада 2017; форма участі -  

публікація тез та стендова доповідь);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(м. Яремче, 29-30 листопада 2018, форма участі -  публікація тез та 

стендова доповідь);

- М іжнародній науково-практичній конференції «Сучасні методи 

діагностики і лікування: досвід країн Європейського союзу» (м. Люблін, 

Республіка Польща, 27-28 грудня 2019; форма участі -  публікація тез);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Буковель, 12-13 грудня 2019 року, форма участі -  доповідь та стендова 

доповідь;

- Всеукраїнській міждисциплінарній науково-практичній конференції 

«Ж іноче здоров’я: імплементація сучасних протоколів в клінічну 

практику» (Тернопіль, 27-28 лютого 2020; форма участі -  публікація тез та 

доповідь);

- Всеукраїнській науково-практичній конференції «Патологія шийки матки. 

Імплементація міжнародних стандартів» (Тернопіль, 13-14 листопада 

2020; форма участі -  доповідь).

9. П овнота опублікування результатів дисертації, кількість наукових 

публікацій та конкретний особистий внесок здобувана.

Основні положення дисертації опубліковані у 12 наукових працях, у тому 

числі: 4 - у  фахових, наукових виданнях України, 2 публікації - у фахових 

видання, включених до Scopus та Web o f Science, 2 тези - у матеріалах



міжнародних науково-практичних конференцій (Польща), 4 тези -  у матеріалах 

науково-практичних конференцій (Список публікацій, Додаток 1).

10. Особистий внесок здобувана в одержання наукових результатів, що 

виносяться на захист.

Здобувач Перхулин Оксана М ирославівна на основі аналізу вітчизняної та 

світової медичної літератури визначила актуальність проблеми, мету, завдання 

дослідження, провела інформаційний пошук, самостійно здійснила набір хворих. 

Здобувач особисто виконала клінічне обстеження хворих, включених у 

дослідження, проаналізувала дані лабораторних досліджень, сформувала 

комп’ю терну базу наукових даних для проведення їхнього аналізу, провела 

статистичну обробку результатів, їх інтерпретацію та теоретичне обґрунтування, 

впровадила результати дослідження в практику, оформив дисертаційну роботу. У 

співпраці з науковим керівником складено план досліджень, визначено мету, 

завдання, сформульовано наукову новизну, практичне значення і висновки.

11. Заключення комісії з питань етики.

Комісії з питань етики, щодо дотримання етичних принципів при 

виконанні дисертаційного дослідження Перхулин Оксани М ирославівни 

«П рофілактика невинош ування вагітності, ускладненої істміко- 

цервікальною недостатністю, у ж інок з ановуляторним непліддям» 

позитивно оцінила наукову роботу (протокол №  121/21 від 13.05.2021 р.).

12. Характеристика первинної документації.

Комісія з перевірки первинної документації при Івано-Ф ранківському 

національному медичному університеті, що створена наказом ректора ІФНМ У 

(наказ за №  557-д від 14 вересня 2012 року) у складі голови -  д.мед.н., професора 

Ковальчук Л. Є., членів комісії -  д.мед.н., професора М ізюка М. І. та к.мед.н., 

доцента Чмута В. Г., провела перевірку первинної документації дисертації 

Перхулин О. М. «Профілактика невинош ування вагітності, ускладненої істміко- 

цервікальною недостатністю, у жінок з ановуляторним непліддям» і дійшла 

висновку, що представлені документи достовірні, і повністю відповідають



сутності виконаної дисертаційної роботи та вимогам до неї (протокол №  5 від 19 

травня 2021 року).

13. Перевірка дисертаційної роботи на наявність академічного плагіату.

Згідно експертного висновку про перевірку на наявність академічного 

плагіату, затвердженого проректором з наукової роботи Івано-Ф ранківського 

національного медичного університету професором Вакалюком І. П. 18.05.2021 

року унікальність дисертаційної роботи станом на 18.05.2021 р. становить 96 % і 

відповідно до п. 8 «Положення про виявлення та запобігання академічного 

плагіату в Івано-Ф ранківському національному медичному університеті» робота 

допускається до захисту.

14. Оцінка змісту, мови та стилю дисертації.

Дисертація викладена українською мовою на 249 сторінках, з них 161 

сторінок основного тексту та складається з анотації, змісту, переліку умовних 

позначень, символів, одиниць вимірювання, скорочень, розділу огляду 

літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, 4 розділів власних 

досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів власних досліджень, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел та додатків. 

Дисертаційна робота ілю стрована 58 таблицями та 35 рисунками. Список 

використаної літератури містить 221 джерело, з них 47 -  кирилицею та 174 — 

латиницею.

У розділі «Вступ» здобувач розкриває актуальність обраної теми 

дослідження, зв ’язок роботи з науковими програмами, планами та темами, 

формулює її основну мету і завдання, висвітлює наукову новизну і практичну 

значимість одержаних результатів роботи, особистий внесок у роботу, дані щодо 

апробації та публікації результатів дослідження.

Розділ 1. «Сучасна концепція проблеми передчасних пологів, які 

виникають на фоні істміко-цервікальної недостатності, з врахуванням 

репродуктивного анамнезу». Автор описала сучасні погляди на причини 

виникнення істмікр-цервікальної недостатності, проблему непліддя як фактор 

ризику невинош ування вагітності та істміко-цервікальної недостатності, сучасні



підходи до діагностики стану шийки матки на сучасному етапі та існуючі 

сучасні підходи корекції істміко-цервікальної недостатності та суперечливі 

положення тактики ведення пацієнтів.

Розділ 2. «Матеріали і методи дослідження». Автором представлено дизайн 

дослідження, наведені групи обстежених, подана загальна характеристика 

пацієнток. Здобувачем приведено критерії верифікації діагнозу істміко- 

цервікальної недостатності згідно даних ультразвукової вагінальної 

цервікометрії, критерії відбору пацієнток, розподіл жінок за групами 

дослідження. Для досягнення поставленої мети та вирішення завдань 

дисертаційної роботи ГІерхулин Оксана М ирославівна методично правильно 

обрала сучасні інформативні методи клінічних, імуноферментних, 

імуногістохімічних, інструментальних досліджень і статистичної обробки 

медичної інформації, що дають змогу отримати достовірні результати. 

Дисертантом детально описано критерії включення та виключення, клінічні 

методи обстеження, ультразвукові техніки діагностики та лікування, які 

застосовувалися в роботі. Подано детальний опис методик лабораторних та 

інструментальних досліджень. Детально описано стандартизований підхід 

спостереження та лікування хворих з істміко-цервікальною недостатність та 

запропоновано оптимізовану програму ведення вагітності при істмїко- 

цервікальній недостатності у жінок з ановуляторним непліддям. Враховуючи 

великий об’єм отриманих даних, дисертант для оцінки результатів, їх 

співставлення і висновків використав цілий арсенал сучасних статистично- 

математичних методів.

Розділ 3. «Ретроспективний аналіз перебігу вагітності та пологів жінок з 

істміко-цервікальною недостатністю та різним репродуктивним анамнезом». 

Дисертантом описано результати проведеного ретроспективного аналізу історій 

вагітності і пологів та медичних карт подружніх пар, на основі чого відстежено 

особливості перебігу гестаційного процесу та розродження у жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю та різним репродуктивним анамнезом, що



дозволило виділити провідні чинники ризику виникнення істміко-цервікальної 

недостатності.

Розділ 4. «Клінічна характеристика жінок з істміко-цервікальною 

недостатністю, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя». 

Автором представлено клінічну характеристику пацієнток, включених у 

дослідження з розподілом на групи в залежності способу настання вагітності та 

методики лікування ановуляторного непліддя. У даному розділі наведені 

результати клініко-статистичного аналізу індивідуальних карг вагітних жінок, 

опитувальників та даних анкетування, а також представлено математичний 

аналіз клініко-анамнестичних даних для визначення ступеню ризику розвитку 

істміко-цервікальної недостатності.

Розділ 5. «Результати лабораторних та інструментальних методів 

дослідження вагітних жінок з істміко-цервікальною недостатністю та 

ановуляторним непліддям в анамнезі». Автором представлено результати оцінки 

гормональних особливостей вагітних жінок із непліддям, пов’язаним з 

ановуляцією, вагітність яких перебігала на фоні істміко-церві кальної 

недостатності, характеристику собливостей мікробіоценозу піхви у обстежених 

жінок, інтерпретацію результаті еластографії шийки матки та характеристику 

стану фетоплацентарного комплексу, що вказують на цілий комплекс розладів у 

пацієнток з істміко-цервікальною недостатністю та ановуляторним непліддям в 

анамнезі, особливо тих, які завагітніли після запліднення ін вітро, порівняно з 

здоровими вагітними, який включає гормональні розлади, зміни показників 

компресійної еластографії, порушення у стані мікробіоиенозу піхви та розлади 

гемодинаміки фетоплацентарного комплексу.

Розділ 6. «Оцінка ефективності оптимізованого комплексу заходів ведення 

вагітності при істміко-цервікальній недостатності у жінок з ановуляторним 

непліддям». Автором проведено оцінку ефективності оптимізованого комплексу

заходів ведення вагітності при істміко-цервікальній недостатності у жінок з 

ановуляторним непліддям, які завагітніли після консервативного лікування



ановуляторного непліддя таза допомогою запліднення ін вітро. А також оцінка 

ефективностізаходів щодо профілактики невиношування вагітності у жінок 

групи ризику розвитку істміко-цервікальної недостатності, які завагітніли після 

лікування ановуляторного непліддя за допомогою запліднення ін вітро.

Розділ 7. «Аналіз і узагальнення результатів досліжень». Автором 

проведено аналіз та узагальнення результатів дослідження, що комплексно 

висвітлює гормональні розлади, зміни мікробіологічного середовищ а піхви, 

порушення фетоплацентарного комплексу свідчать, що у жінок з істміко- 

цервікальною недостатністю, які завагітніли після лікування ановуляторного 

непліддя, мають місце порушення вказаних систем, які особливо виражені у 

хворих після застосування запліднення ін вітро. Отримані дані доповнюють 

наукові публікації, які присвяченні дослідженню даного питання. Даний розділ 

демонструє патогенетичний підхід до розробки оптимізованого комплексу 

ведення вагітності у жінок з істміко-цервікальною недостатністю, які завагітніли 

після лікування ановуляторного непліддя, а також осіб із групи високого ризику 

невинош ування вагітності, дозволяє знизити частоту акушерських та 

перинатальних ускладнень.

Висновки складаються із 7 положень і витікають із проведених 

дисертантом досліджень, відповідають поставленій меті та завданням.

Практичні рекомендації за суттю змістовні, розроблено рекомендації щодо 

формування груп ризику виникнення істміко-цервікальонї недостатності, 

обґрунтовано застосування розроблених діагностичних та терапевтичних заходів 

у процесі спостереження та лікування вагітних з факторами ризику розвитку 

істміко-цервікальної недостатності, а також пацієнток з діагностованою істміко- 

цервікальною, вагітність яких настала після лікування ановуляторного непліддя, а 

також розроблено оптимізований комплекс заходів ведення вагітності при 

істміко-цервікальній недостатності у жінок з ановуляторним непліддям.

15. Новизна дослідження та одержаних результатів.

У результаті проведеного дослідження, вперше уточнено найбільш основні 

фактори ризику розвитку ІЦН, які характерні саме для жінок з ановуляторним



непліддям. Встановлено, що вагомими є чинники функціонального характеру, 

такі як застосування контрольованої стимуляції яйників для циклів з та без 

використання ДРТ, застосування запліднення ін вітро (ЗІВ), а також синдром 

полікистозних ячників (СПЯ). Органічний фактор ІГГН не був типовим для даних 

хворих.

Вперше доповнено дані про механізми гормональної дисфункції у вагітних 

з ІЦН, які в анамнезі мали непліддя, пов’язане з ановуляцією. Встановлено, що 

вагітність перебігає на фоні зниженої концентрації прогестерону та підвищених 

рівнів пролактину та кортизолу відносно фізіологічних параметрів, що особливо 

виражено у хворих після лікування за задопомгою ЗІВ. Уточнена роль 

вагінальної мікрофлори піхви в перебігу вагітності.

Автором запропоновано вивчення щільності тканини шийки матки та 

визначення індексів цервікальної еластографії у жінок з ІЦН, які завагітніли 

після лікування ановуляторного непліддя. Уточнено дані компресійної 

еластографії у жінок групи ризику невиношування вагітності в І триместрі, саме 

у хворих, які завагітніли після лікування ановуляторного непліддя.

Удосконалено комплекс лікувальних заходів щодо попередження розвитку 

невинош ування вагітності у жінок з ІЦН та ановуляторним непліддям в анамнезі. 

А також, вперше розроблено показання для проведення профілактичної корекції 

невиношування вагітності у вагітних високого ризику з ановуляторним 

непліддям в анамнезі,

16. П рактичне значення роботи.

Знання факторів ризику виникнення ІЦН у жінок після лікування 

ановуляторного непліддя посприяли удосконаленню алгоритму обстеження та 

чіткому формуванню групи ризику. У ході роботи науково обґрунтовано потребу 

у проведенні додаткових методів дослідження стану шийки матки, а саме 

компресійної еластографії та її практичну цінність.

Завдяки запропонованому патогенетично обгрунтованому алгоритму 

менеджменту вагітності жінок з істміко-цервікальною недостатністю та



ановуляторним непліддям в анамнезі вдалося знизити частоту небажаних 

акуш ерських та перинатальних наслідків.

Дана дисертація повністю відповідає вимогам п. 10 «Порядку проведення 

експерименту з присудження ступеня доктора філософії», затвердженого 

постановою КМ У від 06.03.2019 №  167 та Вимогам до оформлення дисертації, 

затвердженими наказом М ОН України від 12.01.2017 №  40, та може бути 

рекомендована до офіційного захисту в спеціалізованій вченій раді.

Із врахуванням рекомендацій, зауважень та доповнень рецензентів і 

вчених, що брали участь у науковій дискусії, комісія рекомендує ректору 
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