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Актуальність теми дослідження.

Охорона матері та плоду -  актуальне завдання сучасного акушерства і 

гінекології. Зниження народжуваності та ріст перинатальної захворюваності та 

смертності провокує до більш глибшого вивчення ініціації та механізмів 

розвитку патології вагітності у жінок при надії та дітей, народжених в сучасних 

екологічних умовах. Перинатальні наслідки, пов’язані із народженням дітей від 

вагітності з маловоддям, зумовило більш грунтовніше систематизувати 

результати вітчизняних вчених.

Актуальність проблеми вагітності, яка ускладнена маловоддям, полягає у 

розвитку ряду порушень мікроциркуляції між матір’ю та плодом, 

внутрішньоутробним інфікуванням, вад розвитку плоду, що може розвинутись 

на фоні екстрагенітальної патології у матері, запальних процесів нижніх відділів, 

шкідливих звичок та інше.

Отже, враховуючи демографічну ситуацію, в науковому світі виникають 

нові наукові питання стосовно протікання вагітності у даної групи жінок. В 

перебігу вагітності спостерігаються ряд ускладнень: перш за все - переривання 

вагітності в першій половині пов’язані з розвитком первинної плацентарної 

дисфункції та вадами розвитку плоду. Особливе місце в перебігу другої 

половини вагітності займає висока частота анемії, плацентарної дисфункції,



респіраторної вірусної інфекції, загрози передчасних пологів та інше. Попри 

вивчення рядом науковців проблеми маловоддя підчас вагітності, недостатньо 

вивченими залишаються питання щодо ініціації та механізмів розвитку.

Таким чином, мету та завдання, які 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, 

терміни виконання 2014-2018 pp.).

Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та

рекомендацій.

Наукові положення, висновки та рекомендації дисертаційної роботи 

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

змістовними. Достовірність отриманих результатів підтверджується логічним 

обґрунтуванням вихідних положень, аналізом достатньої кількості літературних 

джерел, застосуванням сучасних методів дослідження, апробацією та 

впровадженням результатів дослідження в практику.

Наукова новизна та теоретичне значення отриманих результатів 

дослідження.

Представлена дисертаційна робота має безумовно наукову новизну та 

теоретичне значення.

В даній дисертаційній роботі вперше на основі комплексного клініко- 

параклінічного обстеження вагітних жінок з маловоддям науково обгрунтовано 

роль зменшеної кількості навколоплідних вод в генезі перинатальної патології.

Автором вперше показана роль ендотелію в ініціації процесів порушення 

функціонування фетоплацентарного комплексу, значення хронічних осередків



інфекції генітального тракту та екстрагенітальної локалізації у розвитку 

маловоддя.

Дисертантом було встановлено взаємозв’язок між клінічними 

особливостями перебігу вагітності та пологів з функціональним станом 

вегетативної нервової системи, змінами мікробіоцинозу статевих шляхів у жінок 

зі зменшеним об’ємом навколоплідних вод.

Результати проведеного дослідження дозволяють розширити наявні дані 

про механізм формування і розвиток перинатальної патології у жінок з 

маловоддям та підтверджують інфекційний чинник, мікроциркуляторні 

порушення в системі «мати-плацента-плід».

Практичне значення отриманих результатів.

Обгрунтовано доцільність призначення донатора оксиду азоту та 

комплексного препарату, який містить янтарну кислоту, рибоксин, рибофлавіну 

мононуклеотид, а також деквалінію хлориду та лактобактерії з метою 

покращення перинатальних наслідків у вагітних з маловоддям шляхом 

визначення ендотеліальних факторів та мікробіологічних чинників для 

оптимізації тактики ведення вагітності.

Виявлені мікробіологічні порушення, гормональні та ендотеліальні 

фактори в різні терміни гестації у жінок з маловоддям, дають можливість 

пролонгування вагітності та знизити перинатальні ризики та втрати.

Результати дослідження впроваджено в методичну роботу кафедри 

акушерства та гінекології ім. І.Д. Ланового та кафедри акушерства та гінекології 

ННІПО ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет», 

кафедри акушерства та гінекології та перинатології НМАПО ім. П.Л. Шупика.

Зміст та оформлення дисертації.

Дисертаційна робота Басюги Ірини Омелянівни є рукописом, побудована 

за традиційною схемою та викладена на 156 сторінках машинописного тексту 

та складається із вступу, огляду літератури, розділу матеріали та методи, З



розділів власних досліджень, розділу аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел, додатків. Текстова частина займає 129 сторінок. Дисертаційну роботу 

проілюстровано 23 таблицями та 16 рисунками. Список використаної 

літератури, обсягом 23 сторінки, нараховує 224 джерела, з яких 124 кирилецею 

та 100 латиною.

Вступ дисертації відображає актуальність проблеми, якій присвячена 

робота, містить мету та завдання дослідження, наукову новизну та практичне 

значення одержаних результатів, особистий внесок здобувана, апробацію 

результатів дисертації та інформацію про публікації.

Перший розділ присвячено огляду сучасних літературних джерел, 

стилістично оформлено в традиційному плані, де автор розкриває сучасну 

проблематику маловоддя та наслідки вагітності. При написанні розділу автором 

були використані сучасні вітчизняні та іноземні літературні джерела. Ретельний 

аналіз інформаційних джерел показав достатнє володіння автором предмету 

дослідження із обґрунтуванням мети та поставлених завдань для власного 

дослідження.

У другому розділі наведено групи обстежених вагітних жінок, показано 

основні методи клініко-статистичного, лабораторного, інструментального, 

імуноферментного, психологічного дослідження. Використані дослідником 

методи дослідження є відповідними до поставленої мети та завдань 

дослідження.

Третій розділ дисертаційної роботи присвячений вивченню перебігу 

вагітності, пологів, післяпологового періоду та стану фетоплацентарного 

комплексу і вегетативної нервової системи у вагітних із маловод дям.

Четвертий розділ містить дані про морфофункціональні зміни в плаценті 

при маловодді.

П ’ятий розділ присвячений оцінці ефективності комплексного лікування 

вагітних з маловоддям. В підрозділі представлені результати клінічної



ефективності запропонованого комплексу препаратів на розвиток таких 

ускладнень як затримка розвитку плоду І ст., маловагового плоду, плацентарної 

дисфункції, нормалізації біоцинозу піхви та інше. Також важливим є підрозділ, 

що містить дані про результати вагітності, зокрема, зниження відсотку 

оперативного розродження у досліджуваній групі вагітних жінок, а також 

кращі перинатальні результати.

В шостому розділі представлено узагальнення основних положень 

роботи, наведені порівняльні дані результатів дослідження, надано їх 

теоретичне обґрунтування.

Принципових зауважень щодо змісту та оформлення дисертації немає. 

Зустрічається окремий дубляж даних у таблицях та рисунках.

В ході ознайомлення з дисертаційною роботою виникли питання для 

дискусії?

1. Чому Ви обрали саме маловоддя, а не багатоводдя ?

2. Яка частота та основні причини затримки розвитку плода при 

маловодді ?

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 Наталії 

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, повнотою викладення 

матеріалу в наукових статтях та апробації на наукових форумах, повністю 

відповідає вимогам пп. 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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