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ВІДГУК
офіційного опонента на кандидатську дисертацію
Радько Віталія Юрійовича
«Профілактика не виношування вагітності у жінок з хронічним
ендометритом в анамнезі», подану
до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02
при Національній медичній академії
післядипломної освіти імені П.Л.Шупика
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія

Актуальність теми дисертації. Актуальність вибраного автором
наукового напряму обумовлена тим фактом, що в сучасних умовах,
серед

чинників,

що

призводять

до

мимовільного

переривання

вагітності, зростає роль хронічних запальних процесів репродуктивної
системи,

особливо

хронічного

ендометриту.

Останніми

роками

відмічено суттєве зростання даної патології, що обумовлене рядом
причин: зростання інфекцій, що передаються статевим шляхом,
високий рівень артифіційних і мимовільних абортів, недостатнє
використання

сучасних

контрацептивних

засобів;

нераціональне

використання антибактеріальних препаратів тощо. Безумовно, жінки з
хронічним ендометритом в анамнезі складають групу високого ризику
щодо репродуктивних втратах при справжній вагітності, а пропоновані
лікувально-профілактичні заходи не завжди ефективні. Не дивлячись на
значне число наукових публікацій з проблеми вагітності і пологів у
жінки з хронічним ендометритом в анамнезі, не можна вважати всі
питання повністю вирішеними, особливо в плані профілактики
невиношування і перинатальної патології.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи
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кафедри акушерства і гінекології медичного інституту Сумського
державного університету «Репродуктивне здоров’я жінок Сумщини»,
№ державної реєстрації 0110U007596, термін виконання з 30.04.2011 р.
по 30.04.2016 р.
Наукова новизна дослідження та одержаних результатів.
Вивчено порівняльні аспекти клінічних, ехографічних, ендокринологічних, імунологічних, біохімічних і мікробіологічних показників у
жінки з хронічним ендометритом в анамнезі при використанні
допоміжних репродуктивних технологій. Це дозволило розширити
наявні дані про патогенез невиношування у жінок цієї групи. Показано,
що найбільш значимими є зміни ендокринологічного статусу в динаміці
І триместру вагітності. Дуже важливим моментом є запропонована
раціональна

тактика

ведення

вагітності

у

жінки

з

хронічним

ендометритом в анамнезі.
Практичне значення роботи. Встановлено основні клінікоехографічні маркери невиношування у жінки з хронічним ендометритом

в

анамнезі

з

врахуванням

використання

допоміжних

репродуктивних технологій. Це дозволило запропонувати методи
контролю за клінічним перебігом вагітності в жінок цієї групи,
починаючи з 1 триместру і до розродження. Для практичної охорони
здоров'я автор запропонувала практичні рекомендації щодо зниження
частоти невиношування і перинатальної патології у жінки з хронічним
ендометриом

в

анамнезі

на

підставі

удосконалення

комплексу

лікувально-профілактичних заходів, причому починаючи з прегравідарного етапу.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. Окремо хотілося б
відзначити, що всі наукові положення і висновки цілком обґрунтовані,
випливають із змісту роботи, мають теоретичне і практичне значення, а
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розроблені

практичні

рекомендації

дозволяють

знизити

частоту

невиношування у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі.
Повнота

опублікованих

матеріалів

дисертації. Матеріали

опублікованих друкарських робіт відповідають вимогам ДАК МОН
України і повністю відображені в семи опублікованих наукових
роботах із спеціальності, причому 5 статей самостійних в провідних
збірках і журналі, 2 тези науково-практичних конференцій за фахом.
Рекомендації щодо використання результатів дисертації у
практиці. Окремо хотілося б підкреслити важливість виконаної
кандидатської дисертації для безперервного професійного розвитку
лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів, що
дозволяє указати і повчальне значення виконаної роботи.
Обсяг та структура дисертації. Проведений аналіз структури
кандидатської дисертації свідчить про дотримання автором класичного
принципу, складається зі вступу, огляду літератури, розділу матеріалів
та методів дослідження, чотирьох розділів власних досліджень, їх
обговорення, висновків та списку використаних джерел.
Детальний аналіз виконаної кандидатської дисертації свідчить,
що в розділі «Огляд літератури» представлений глибокий аналіз даних
вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми профілактики
невиношування, акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з
хронічним ендометритом в анамнезі. Автор широко використовує дані
сучасної

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.
У представленій дисертаційній роботі виклад власних результатів
досліджень представлений з традиційним методологічним підходом,
заснованим на двохетапному вирішенні поставленої мети. Спочатку
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вивчені основні причини розвитку хронічного ендометриту і його
вплив на клінічний перебіг вагітності і пологів. У подальшому була
науково

обґрунтована

необхідність

розробки

нової

лікувально-

профілактичної методики у жінок цієї групи на основі використання
медикаментозної корекції, починаючи з прегравідарної підготовки, а
потім в різні терміни гестаційного періоду.
Окремо хотілося б відзначити той факт, що методи дослідження,
які використовує автор, є сучасними та відповідають поставленій меті
та задачам. Таблиці та рисунки, які представлені в даній науковій
роботі, добре оформлені з використанням сучасної компютерної
техніки, що відноситься до позитивних моментів дисертації. Результати
власних досліджень викладені послідовно і методологічно правильно.
Окрім повноцінної оцінки ендокринологічних і мікробіологічніх змін
показано формування і функціональний стан фетоплацентарного
комплексу з використанням ехографічних, допплерометричних і
кардіотокографічних результатів в динаміці гестаційного періоду. Всі
отримані результати представлені в порівняльному аспекті відносно
жінок контрольної групи.
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 мікробіологічними результатами і функціональним
станом фетоплацентарного комплексу у жінок контрольної групи, а
також при наявності хронічного ендометриту в анамнезі на фоні
використання різних лікувально-профілактичних методик. Висновки і
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практичні рекомендації 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 незначних недоліків
можна виділити:
- неповний обєм проведених біохімічних досліджень;
- перевантаженість п’ятого розділу таблицями та рисунками.
Для дискусії необхідно задати декілька питань:
1) Чому Ви зупинилися саме на цих медикаментозних препаратах
?
2) Чим

Ви

можете

пояснити

необхідність

проведення

мікробіологічних досліджень?
3)
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Кандидатська дисертація Радька Віталія Юрійовича «Профілактика невиношування вагітності у жінок з хронічним ендометритом в
анамнезі«, виконана в Медичному інституті Сумського державного
університету МОН України під керівництвом доктора медичних наук,
професора Бойка В.І., є закінченою науково-дослідною роботою, яка
містить нове вирішення важливої наукової задачі сучасного акушерства
щодо зниження частоти невиношування у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі на підставі використання направленої медикаментозної корекції.
Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем
обґрунтованості та достовірності наукових положень, сформульованих
у висновках і практичних рекомендаціях, повнотою викладення
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матеріалу в наукових статтях та апробації на наукових форумах,
повністю відповідає вимогам пунктів 9 та 11 Порядку присудження
наукових ступенів, затвердженого Постановами Кабінету Міністрів
України від 24.07.2013 р. № 567 та від 19.08.2015 р. № 656, а її автор
заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук
за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія.
Офіційний опонент
професор кафедри акушерства,
гінекології та репродуктології
Національної медичної академії
післядипломної освіти
імені П.Л.Шупика МОЗ України
д. мед. н. професор

Суханова А.А.

