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ВІДГУК
офіційного опонента на кандидатську дисертацію
Садигова Юрія Мехдійовича
«Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні
терміни у жінок з вірусними інфекціями»,
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. При

оцінці

актуальності

обраного наукового напрямку можна вказати на зростання частоти
вірусної

інфекції

в

жінок

репродуктивного

віку

за

останнє

десятиліття у всіх країнах Європи. Серед основних причин тенденції,
що спостерігається, варто виділити збільшення частоти соматичної
захворюваності, зміни мікробіоценозу статевих шляхів, лібералізацію
статевих відносин тощо. В останні роки вивчені багато аспектів
патогенезу

перинатальної

патології,

однак

роботи,

присвячені

вивченню причин завмерлої вагітності на фоні хронічної вірусної
інфекції, практично відсутні. Дотепер не існує єдиної думки в оцінці
ролі загострення інфекції в розвитку завмерлої вагітності та
перинатальної патології, а також про ефективність різних лікувальнопрофілактичних заходів. Незважаючи на значне число наукових
повідомлень по кожній з цих проблем самостійно, публікації присвячені завмерлої вагітності у жінок з герпес- та цитомегаловірусною
інфекцією, практично відсутні.
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Все вищевикладене з'явилося досить переконливим обґрунтуванням актуальності обраного наукового напрямку.
Зв’язок теми дисертації з галузевими науковими програмами. Виконана науково-дослідна робота є складовою частиною
науковою роботи кафедри акушерства та гінекології факультету
післядипломної освіти Ужгородського національного університету
МОН України.
Розглядаючи основні питання наукової новизни представленої кандидатської дисертації необхідно відзначити, що автор
установив взаємозв'язок між клінічними, вірусологічними, мікробіологічними, імунологічними і ендокринологічними особливостями у
жінок з завмерлою вагітністю в анамнезі внаслідок хронічної
вірусної інфекції. Це дозволило розширити дані, що є, про патогенез
перинатальної патології, а також науково обґрунтувати необхідність
розробки нового алгоритму прогностичних та лікувально-профілактичних заходів. Крім того, показана роль різних форм вірусної
інфекції в генезі завмерлої вагітності та плацентарної дисфункції, а
також сучасні можливості зниження перинатальної патології.
Серед основних питань практичного значення виконаної
кандидатської дисертації представленої кандидатської дисертації
необхідно виділити ту обставину, що автор розробив конкретні
практичні рекомендації з підвищення ефективності профілактики
перинатальної патології в жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі
на фоні герпес- та цитомегаловірусної інфекції. Крім того, запропоновані методи контролю за клінічним перебігом гестаційного періоду
в жінок цієї групи.
Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і
рекомендацій, сформульованих у дисертації. При детальному
аналізі представленої кандидатської дисертації слід вказати, що всі
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наукові положення та висновки повністю обгрунтовані, витікають з
вмісту роботи, а розроблені практичні рекомендації дозволяють
знизити частоту завмерлої вагітності у жінок з хронічною вірусною
інфекцією.
Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих
працях

та

авторефераті.

Представлені

матеріали

дисертації

повністю відображено у восьми опублікованих наукових роботах зі
спеціальності у провідних фахових виданнях. Крім того, матеріали
дисертаційної роботи оприлюднені на чотирьох науково-практичних
конференціях за фахом і відображені опублікованими тезами.
Рекомендації

щодо

використання

результатів

дисерта-

ційного дослідження у практиці. Окремо хотілося б відзначити той
факт, що результати дійсного дисертаційного дослідження можуть
бути

використані

ординаторів,

при

аспірантів

навчанні
та

лікарів

лікарів-інтернів,
на

етапі

клінічних

безперервного

професійного розвитку. Зміст та оформлення роботи. Кандидатська
дисертація Садигова Юрія Мехдійовича побудована по класичному
принципу і включає необхідні розділи. При змістовному аналізі
представленої кандидатської дисертації звертає на себе увагу, що
автор

проаналізував

значне

число

вітчизняної

та

зарубіжної

літератури з проблеми завмерлої вагітності у жінок з хронічною
вірусною інфекцією на сучасному етапі. Проблема невиношування
освітлена дуже широко і докладно з обліком не лише зарубіжних
даних і матеріалів нашої Української школи акушерів-гінекологів.
Автор показана недостатня ефективність пропонованих лікувальнопрофілактичних на фоні хронічної вірусної інфекції. Це дозволило
дисертанту представити добре оформлений методологічно огляд
літератури, який містить заключне резюме, ще відповідає меті та
задачам наукового дослідження.
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Розділ

“Матеріал

та

методи

дослідження”

написано

за

класичним принципом. Спочатку детально описано групи жінок, і,
що

особливо

важливо,

детально

удосконалено

методику

профилактики завмерлої вагітності у жінок з хронічною вірусною
інфекцією. Автор проводить чітке наукове обгрунтування комплексу
лікувально-профілактичних заходів, що пропонуються, і указує на
необхідність проведення лікувально-профілактичних заходів, починаючи безпосередньо з предгравідарного етапу і під час вагітності.
Методи дослідження, які використав автор, є достатньо сучасними і
повністю відповідають основним вимогам до наукових робіт.
Результати власних досліджень представлено поетапно. Так, на
І етапі розглядаються особливості розвитку завмерлої вагітності в
жінок з хронічною вірусною інфекцією, а на ІІ – питання
прогнозування та профілактики завмерлої вагітності в жінок з
хронічною вірусною інфекцією при використанні різних лікувальнопрофілактичних заходів. Особливо хотілося б виділити істотну роль
ендокринологічних порушень в генезі патології, що вивчається. Після
цього представлена клінічна, лабораторна і функціональна оцінка
пропонованих лікувально-профілактичних заходів безпосередньо під
час вагітності. Особливо вдалим тут є підбір медикаментозних
препаратів впродовж гестаційного періоду.
Особливої уваги заслуговує розроблена методика прогнозування завмерлої вагітності у жінок з хронічною вірусною інфекцією
на

основі

використання

сучасних

інформаційних

технологій.

Методика є достатньо простою та може бути використана у практичних закладах охорони здоров’я.
При детальному рецензуванні кандидатської дисертації слід
зазначити, що заключний розділ проведених досліджень написано в
класичному стилі з використанням останніх даних вітчизняної та
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зарубіжної літератури. Представлені в даному розділі матеріали
мають безсумнівний теоретичний та практичний інтерес, так як
дозволяють розширити дані, які є, про складний механізм завмерлої
вагітності на сучасному етапі. Висновки є чіткими та лаконічними і
можуть бути використані і в практичній охороні здоровя.
Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення. Зауважень
принципового характеру немає. Серед основних незначних недоліків
можна виділити:
- відсутність результатів мікробіологічних досліджень на прегравідарному етапі;
- ряд невдалих фразеологічних зворотів та русизмів в огляді
літератури.
Для дискусії слід задати такі питання:
1) Чому ми вирішили вивчати саме завмерлу вагітність у жінок
з хронічною вірусною інфекцією ?
2) Чи можливе використання пропонованої методики для
профілактики невиношування у жінок з іншими збудниками
інфекцій репродуктивної системи ?
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Кандидатська дисертація Садигова Ю.М. «Прогнозування та
профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з
вірусними

інфекціями»,

національному

виконана

університеті»

МОН

в

ДВНЗ

України

«Ужгородському
під

керівництвом

доктора медичних наук, професора Міцоди Р.М., є закінченою
науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення важливого
наукового завдання сучасного акушерства щодо зниження частоти
завмерлої вагітності у жінок з хронічною вірусною інфекцією на
підставі використання направленої медикаментозної корекції.
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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 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 № 567 від 24.07.2013 р. та № 656 від
19.08.2015 р., а її автор заслуговує присудження наукового ступеня
кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та
гінекологія.
Офіційний опонент
завідувач кафедри сестринської
та акушерської справи
КЗ «Житомирський інститут медсестринства»
д. мед. н. професор
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