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Актуальність обраного автором наукового напрямку обумовлена ростом
частоти герпетичної та цитомегаловірусної інфекції, особливо за останнє
десятиліття. При цьому збільшується частота завмерлої вагітності, інтраамніального інфікування і перинатальної патології. Серед широкого спектра
факторів інфекційного ризику в останні роки все частіше відзначають хронічні
форми інфекції, що передаються статевим шляхом, зокрема, герпес- та
цитомегаловірусна інфекція. Крім того, у генезі репродуктивних втрат все
більше значення приділяється інфекційним агентам, у тому числі і вірусної
етіології. Незважаючи на значну кількість наукових повідомлень з проблем
завмерлої вагітності на фоні хронічних вірусних інфекцій, роботи, присвячені
зниженню перинатальної смертності і захворюваності в цій групи, практично
відсутні, хоча їхня необхідність не викликає сумнівів. Все це, безумовно,
свідчить про актуальність обраного наукового напрямку.
Виконана науково-дослідна робота є складовою частиною науковою
роботи кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти
ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України.
Аналізуючи основні моменти наукової новизни кандидатської дисертації
можна вказати, що вперше запропонована методика прогнозування завмерлої
вагітності та перинатальної патології у жінок з хронічними формами герпес- та
цітомегаловірусної інфекції. Крім того, встановлений взаємозв'язок між
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перинатальними наслідками розродження, функціональним станом фетоплацентарного комплексу і системного імунітету в жінок з герпес- та
цитомегаловірусною інфекцією, що зустрічаються самостійно та у поєднанні.
Це дозволило розширити наявні дані про патогенез плацентарної дисфункції, а
також функціональні порушення у системі мати-плацента-плід. Дуже
важливим є той момент, що показано роль удосконаленої медикаментозної
корекції в профілактиці порушень функціонального стану фетоплацентарного
комплексу і змін системного імунітету у жінок з хронічними формами герпеста цитомегаловірусною інфекцією.
Представлена кандидатська дисертація має велике практичне значення,
тому що вивчені порівняльні аспекти клінічного перебігу вагітності, пологів і
стану новонароджених у жінок із завмерлою вагітністю в анамнезі внаслідок
перенесеної вірусної інфекції.
Доведено роль плацентарної дисфункції і змін системного імунітету в
генезі перинатальної патології. Запропоновано методи контролю за функціональним станом фетоплацентарного комплексу в жінок з завмерлою вагітністю
в анамнезі.
Розроблено і впроваджено практичні рекомендації щодо зниження
перинатальної патології в жінок з завмерлою вагітністю в анамнезі на основі
використання

сучасного

алгоритму

прогнозування

та

удосконалення

лікувально-профілактичних заходів. Запропоновані методики є простими і
загальнодоступними, що дозволяє їх рекомендувати для широкого використання в практичній охороні здоров'я.
На особливу увагу заслуговує той факт, що всі наукові положення та
висновки повністю обґрунтовані, витікають з вмісту роботи, а розроблені
практичні рекомендації дозволяють знизити частоту завмерлої вагітності у
жінок з хронічною вірусною інфекцією в анамнезі.
Матеріали опублікованих друкарських робіт відповідають вимогам МОН
України і повністю відображені у восьми опублікованих наукових роботах за
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фахом, причому 4 статті самостійні в провідних збірниках і журналах,
чотирьох тезах науково-практичної конференції за фахом.
З педагогічної точки зору, результати дисертаційного дослідження
можуть

бути

використані

при

навчанні

лікарів-інтернів,

клінічних

ординаторів, аспірантів та лікарів, що дозволяє указати і повчальне значення
виконаної роботи.
При рецензуванні представленої наукової роботи слід зазначити, що
виконана кандидатська дисертація побудована класично та складається зі
вступу, огляду літератури, розділу матеріалів та методів дослідження, трьох
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 завмерлої вагітності у жінок з хронічною
вірусною інфекцією. 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 представлено з традиційним методологічним підходом, заснованому на двохетапному вирішенні поставленої цели. Спочатку вивчені основні
причини завмерлої вагітності у жінок з хронічною вірусною інфекцією. У
подальшому була науково обґрунтована необхідність розробки нової
прогностичної та 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
завданням. Таблиці та рисунки, які представлені в даній науковій роботі, добре
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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 мікробіологічних 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 и функціональним станом
фетоплацентарного комплексу у жінок контрольної групи, а також при
наявності у жінок з хронічною вірусною інфекцією на тлі використання різних
лікувально-профілактичних методик.
Висновки і практичні рекомендації логічно витікають з результатів
проведених досліджень та є чітким керівництвом для практичної охорони
здоровя и для педагогічного процесу.
Хотілося б відзначити, що принципових зауважень по представленій
кандидатській дисертації немає. Серед незначних недоліків можна виділити:
- неповний обєм проведених імунологічних досліджень;
- перевантаженість 5 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 такого спектру
мікробіологічних досліджень ?
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ЗАКЛЮЧЕННЯ
Кандидатська дисертація Садигова Ю.М. «Прогнозування та профілактика завмерлої вагітності у пізні терміни у жінок з вірусними інфекціями»,
виконана в ДВНЗ «Ужгородський національний університет» МОН України
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.
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.
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