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ВІДГУК

офіційного опонента, доктора медичних наук, професора, 

Заболотнова Віталія Олександровича

на дисертаційну роботу здобувана кафедри акушерства та 

гінекології ім. І.Д.Ланового Івано-Франківського національного 

медичного університету Моцюк Юлії Богданівни на тему: 

“Прогнозування та профілактика плацентарної дисфункції в 

жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок" 

подану до офіційного захисту до спеціалізованої вченої ради К 20.601.04 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за фахом 14.01.01 -  акушерство та гінекологія

Актуальність обраної теми дисертації. Фетоплацентарна 

недостатність (ФПН) є однією із найважливіших проблем сучасного 

акушерства й перинатології, що за даними авторів зустрічається у 17-40% 

вагітних та займає одне з перших місць серед причин перинатальної 

захворюваності та смертності. За результатами сучасних досліджень, від 

20% до 60% випадків перинатальної смертності безпосередньо зв’язані з 

патологією плаценти.

Одним з основних механізмів розвитку ФПН під впливом ендо- й 

екзогенних факторів є порушення матково-плацентарної гемодинаміки, що 

може розвиватися при початковому утрудненні венозного відтоку з 

наступним погіршенням артеріального притоку та різким зниженням 

гемоциркуляції у міжворсинчастому просторі й зменшенням газообміну 

між кров’ю матері й плода. У зв'язку з цим дослідження стану систем, які 

беруть участь у регуляції материнсько-плодового кровообігу, є одним з 

найвагоміших і перспективних наукових напрямків, що формують основу 

для розроблення методів профілактики та корекції ФПН.
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Одним з таких факторів може бути наявність патологічних змін у 

судинній системі вагітних з варикозною хворобою вен малого тазу та 

нижніх кінцівок, частота якої є високою та, за даними різних авторів, 

складає від 27% до 60%. Результати сучасних досліджень свідчать також 

про високу частоту ФПН у вагітних з варикозною хворобою, що складає 

від 82% до 93% та у 9-12% жінок ускладнюється гіпоксією плода. Однак 

механізми формування цієї патології, на наш погляд, вивчені недостатньо. 

Авторами досліджено й описано наявність патологічних змін у 

гемодинаміці та системі гемостазу вагітної з варикозним розширенням вен. 

Також немає єдиного патогенетичного підходу до лікування та 

профілактики ФПН у вагітних, що страждають варикозною хворобою.

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.

Усі вшцевикладені аспекти виявляють науково-практичну і 

соціальну значимість питання діагностики, профілактики та лікування 

ФПН у вагітних з варикозною хворобою, яке потребує більш детального 

вивчення, що і явилося приводом для проведення подальших досліджень.

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась, як фрагмент комплексної науково- 

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

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет» 

«Клініко-патогенетичні шляхи зниження частоти порушень 

репродуктивного здоров’я та перинатальних ускладнень жінок 

Прикарпаття» (державної реєстрації № 0114U004747, терміни виконання 

2014-2018 pp.), де дисертант є співвиконавцем.

Наукова новизна одержаних результатів. Аналізуючи основні 

моменти наукової новизни необхідно відзначити той факт, що авторові
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удалося розширити наявні дані про патогенез плацентарної дисфукції в 

жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок на основі встановлених 

взаємозв'язків між ехографічними, доплерометричними,

ендокринологічними, гемостазіологічеими і морфологічними показниками 

у цих пацієнток. Це дозволило авторові науково обгрунтувати необхідність 

удосконалення алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних 

заходів.

Уперше представлені нові аспекти патогенезу ФПН у вагітних з 

варикозною хворобою вен нижніх кінцівок і малого тазу та встановлено 

терміни порушення адаптаційний механізмів плацентарного комплексу.

Доведено, що у вагітних з варикозною хворобою відбувається 

поступове порушення матково-плацентарної та фетоплацентарної 

гемодинаміки з наступним погіршенням функціонального стану ФПС, що 

підтверджувалось даними морфологічного дослідження стану плацент.

Уперше побудовано математичну модель прогнозування ФПН та 

гестаційних ускладнень у матерів з варикозною хворобою у залежності від 

комплексу виявлених чинників у порівнянні із рівнем показників 

коагулограми та гормонального профілю у II триместрі вагітності.

Доповнено дані, які характеризують стан системи гемостазу вагітних 

з варикозною хворобою та відображають поступове підвищення 

коагуляційного потенціалу протягом вагітності та подальший поступовий 

розвиток тенденції до гіпокоагуляції напередодні пологів.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Представлена кандидатська дисертація має велике практичне 

значення, особливо в тому плані, що показані порівняльні аспекти 

клінічного перебігу вагітності і пологів, а також перинатальні результати 

розродження жінок без і з варикозною хворобою нижніх кінцівок. Це
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наочно продемонструвало недостатню ефективність загальноприйнятих 

лікувально-профілактичних заходів.

Запропоновано новий методичний підхід до комплексної оцінки 

стану фетоплацентарного комплексу з позицій морфофункціональних 

особливостей плацентарної тканини та венозної гемодинаміки матері. 

Шляхом математичних обрахунків та запропонованої математичної моделі, 

вперше визначено найбільш інформативні фактори ризику розвитку 

плацентарної дисфункції із варикозною хворобою нижніх кінцівок, які 

лягли в основу скринінг-програми прогнозування даного гестаційного 

ускладнення.

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.

На особливу увагу заслуговує той факт, що всі наукові положення та 

висновки повністю обгрунтовані, витікають з вмісту роботи, а розроблені 

практичні рекомендації дозволяють понизити частоту плацентарної 

дисфункції в жінок групи високого ризику, а також поліпшити 

перинатальні результати розродження.

Апробація результатів дисертації. Основні положення та висновки 

дисертаційної роботи були представлені та обговорені на міжнародній 

науково-практичній конференції науково-практичній конференції 

«Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології» (Тернопіль, 

2017), всеукраїнській науково-практичній конференції «Жіноче здоров’я: 

Імплементація сучасних протоколів в клінічну практику» (Тернопіль, 

2017), пленумі Асоціації акушерів-гінекологів України та науково- 

практичній конференції з міжнародною участю «Акушерство, гінекологія 

та репродуктологія: освіта, клініка, наука» (Одеса, 2017), всеукраїнській
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Інноваційні 

технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» (Івано- 

Франківськ, 2017, 2018).

За темою кандидатської дисертації опублікованих 11 наукових 

робіт, із них 7 статтей у наукових фахових виданнях України, 1 робота - в 

іноземному періодичному виданні (Індія), та за результатами участі 

опубліковано 3 тези у науково-практичних конференціях по тематиці 

дослідження.

З повчальної точки зору, результати дійсного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при навчанні лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів та слухачів безперервного професійного 

розвитку.

Як показав детальний аналіз представленої наукової роботи, 

виконана кандидатська дисертація побудована класично та складається із 

анотації, вступу, розділу, що висвітлює сучасний стан проблеми 

акушерських ускладнень в жінок із варикозною хворобою нижніх кінцівок, 

розділу, присвяченому матеріалам та методам дослідження, чотирьох 

розділів власних досліджень їх обговорення, висновків, практичних 

рекомендацій та списку використаних джерел.

У 1 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.

Розділ 2 “Матеріали та методи дослідження” написано за класичним 

принципом. Дисертантка вдало обґрунтовувала вибір методології для 

власного дослідження проблеми, проводить чітке обґрунтування
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запропонованих методик. Здобувач обстежила достатню кількість 

пацієнток, а глибина та кількість використаних сучасних лабораторних, 

інструментальних та статистичних методів відповідають вимогам, що 

стосуються такого роду робіт. Автор чітко та логічно описує 

запропонований нею підхід до дизайну дослідження, етапність його 

проведення та багаторівневий аналіз досліджуваної проблеми. Розділ 

завершується відомостями про методи статистичної обробки, що були 

задіяні для узагальнення отриманих цифрових результатів. 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 

фетоплацентарного комплексу в жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок, а також методи контролю за клінічним перебігом вагітності. 

Надалі було науково обгрунтовано необхідність розробки вдосконаленого 

алгоритму прогностичних і лікувально-профілактичних заходів із 

врахуванням лабораторних та інструментальних методів дослідження та на 

основі використання направленої медикаментозної корекції.

Третій розділ присвячений аналізу провідних чинників, ранжуванню 

ризиків, а 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.

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
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позитивних моментів дисертації. Результати власних досліджень викладені 

послідовно і методологічно правильно.

Четвертий розділ присвячений оцінці перебігу вагітності, пологів та 

особливостей неонатального періоду у пацієнток, які отримували 

стандартизовану схему лікування. 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. Один з підрозділів присвячений 

оцінці результатів дослідження гемодинамічних показників венозної 

системи нижніх кінцівок. Отримані результати демонструють 

прогресування клінічних ознак хронічної венозної недостатності у 

пацієнток, де вагітність наступила на тлі ВХНК, та появу ознак венозного 

застою у малому тазу у 16,7 %, що є прогностично несприятливим 

маркером щодо перебігу вагітності, прогресування плацентарної 

недостатності та негативних перинатальних наслідків.

Проведене здобувачем дослідження морфологічних особливостей 

будови плацент при доношеній вагітності у жінок з ВХНК показало 

наявність розвитку компенсаторно-пристосувальних процесів 

плацентарної тканини, що проявлялося вираженим утворенням 

гіпертрофічних синцитіокапілярних мембран (синцитіальних вузликів).

Слід відмітити, що виявлені морфологічні особливості мали тісний 

зв’язок із змінами системного гемостазу у пацієнток із ВХНК, що 

отримували стандартизований комплекс превентивних заходів

П’ятий розділ присвячений оцінці запропонованої програми 

лікувально-профілактичних заходів у вагітних з варикозною хворобою 

нижніх кінцівок. Результати проведених досліджень свідчать про клінічну 

ефективність удосконаленого нами алгоритму лікувально-профілактичних
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заходів, що підтверджується даними лабораторних, функціональних та 

інструментальних методів досліджень. Отримані результати дозволяють 

рекомендувати удосконалений алгоритм для використання у практичній 

охороні здоров’я.

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 фетоплацеетарного комплексу, а також 

гемостазіологічним статусом у жінок із варикозною хворобою нижніх 

кінцівок.

Висновки логічно витікають з результатів проведених досліджень та 

є чітким керівництвом для практичної охорони здоров’я і для 

педагогічного процесу.

Хотілося б відзначити, що принципових зауважень по представленій 

кандидатській дисертації немає.

Серед недоліків можна виділити:

- зустрічаються описки та невдалі стилістичні вирази;

- доцільним було б запропонований діагностичний алгоритм та 

диференційовану програму медикаментозних профілактичних засобів 

представити у вигляді алгоритму, або продемонструвати у презентації.

Для дискусії необхідно задати декілька питань:

1) Чи були у вашому дослідженні пацієнтки із варикозною хворобою 

малого тазу? Якщо ні, то чому це стало критерієм виключенням? Чи в 

динаміці вагітності прогресувала поширеність венозної недостатності?
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2) Чи відомі вам роботи, які дають пояснення розвитку та 

прогресуванню ВХНК в залежності від локалізації плаценти? Ваша думка 

відносно даного аспекту патогенезу.

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. На наш погляд, результати дисертаційного 

дослідження характеризуються теоретичною та практичною значущістю. 

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження 

проблеми, у клінічній практиці медичних установ та при розробці 

рекомендацій, у навчальному процесі, а саме у викладанні курсу 

акушерства, гінекології та репродуктології у вищих навчальних закладах. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані у 

діяльності репродуктивних клінік, центрів планування сім’ї та жіночих 

консультацій міських та обласних родопомічних закладів.

ЗАКЛЮЧЕННЯ

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 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.
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За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Моцюк Ю. В. повністю відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 

від 30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а ї ї  автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 - акушерство і гінекологія.

Офіційний опонент 

Завідувач кафедри «Сестринська справа»

Комунальний вищий навчальний заклад 

«Житомирський медичний інститут» ЖОР 

Д.мед.н., професор,

« / 6  » Р / ґ ___________ 2019 р.

V

Підпис завіряюІ ... « і о ш р л г и

Помічник ректоре з кадрової роботи 
КВНЗ «ЖИТОМИРСЬКИЙ 

МЕДИЧНИЙ ІНСТИТУТ»
Житомирської обласної рад


