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Нігуци Ігоря Павловича
«Оптимізація консервативної міомектомії у жінок з
порушенням репродуктивної функції»,
подану до спеціалізованої вченої ради Д 26.613.02
при Національній медичній академії післядипломної
освіти ім.П.Л.Шупика МОЗ України
на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія

Актуальність теми. Актуальність вибраного автором наукового
напряму обумовлена тим моментом, що в даний час проблема лейоміоми
матки

виходить на одне з провідних місць в структурі гінекологічної

захворюваності жінок репродуктивного віку, при цьому частота даної
патології

досягає

50%.

Розглядаючи

ефективність

пропонованих

оперативних та лікувально-профілактичних заходів звертає на себе увагу
відсутність єдиного підходу у виборі методу лікування, особливо тактики
консервативної міомектомії. Але в той же час, як свідчать дані вітчизняної
і зарубіжної літератури, особливо останніх років
віддається

ендоскопічному

варіанту

лікуванню

все більше переваги
даної

патології

з

подальшою адекватною реабілітацією. Не дивлячись на значне число
наукових повідомлень одним з невирішених питань даного наукового
напряму є віддалені наслідки перенесеного лапароскопічного лікування,
особливо в аспекті відновлення репродуктивної функції. Хоча не викликає
сумнівів той факт, що ефективність терапії, що проводиться, багато в чому,
залежить від якості проведення оперативного втручання. В той же час, в
сучасній літературі недостатня кількість практичних рекомендацій по
веденню хворих, що перенесли ендоскопічне лікування з приводу
лейоміоми матки, хоча їх необхідність не викликає сумнівів.
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Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Виконана науково-дослідна робота є складовою частиною наукової роботи
кафедри акушерства, гінекології і перинатології Національної медичної
академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України.
Наукова новизна роботи полягає в тому, що по-перше автор вивчив
основні клінічні прояви міоми матки до і після різник методик
консервативної міомектомії, а також

порівняв отримані результати з

даними додаткових методів досліджень. По друге - проведено комплексне
клініко-лабораторне і функціональне обстеження цих жінок, що дозволило
встановити

взаємозв'язок

між

клінічними

інструментальними

та

лабораторними даними у жінок до і після реконструктивно-пластичних
операцій з приводу міоми матки. Це дозволило авторові дещо по-іншому
поглянути на основні аспекти патогенезу безпліддя в жінок з міомою
матки, а також науково обгрунтувати необхідність розробки удосконаленої
методики лапароскопічної консервативної міомектомії.
Робота має велике практичне значення. Вивчено порівняльні
аспекти клінічного перебігу, ехографічних та лабораторних порушень у
жінок до та після різних методик консервативної міомектомії. Це
дозволило авторові запропонувати досить ефективні методи контролю за
клінічним перебігом і якістю проведення лікувально-профілактичних і
реабілітаційних заходів у жінок з безпліддям після ендоскопічного
лікування лейоміоми матки. Основним практичним значенням виконаної
роботи є удосконалення лапароскопічної консервативної міомектомії з
використанням зменшення інтраопераційної крововтрати.
Зміст та оформлення роботи. Структура дисертації є типовою,
цілком відповідає усім вимогам ДАК України, викладена українською
мовою на 160 сторінках та складається із вступу, огляду літератури,
розділу, присвяченого методам досліджень та лікувально-профілактичним
заходам; 3 розділів власних досліджень їх обговорення, висновків,
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практичних рекомендацій, бібліографічного покажчика літератури, який
нараховує джерел 203 кирилицею та латинкою. Дисертація ілюстрована 91
таблицею та 14 рисунками.
В розділі «Огляд літератури» представлений глибокий аналіз даних
вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми

міоми матки та

порушення репродуктивної функції. Крім того, в даному розділі особливу
увагу приділяється питанням лапароскопічного лікування різної патології
репродуктивної системи у жінок. Методологічно розділ побудований
правильно, стиль викладення матеріалу добре сприймається, кожний
підрозділ містить резюмуюче закінчення з переходом на наступну частину
матеріалу.
При викладенні власних результатів досліджень автор використав
традиційний методологічний підхід, заснований на попередній оцінці
різних методик реабілітації у жінок з міомою матки різної локалізації.
Пропонована автором удосконалена методика дозволяє уникнути високої
частоти побічних ефектів і негативних результатів, в першу чергу, в плані
рецидивування міоми матки і відновлення репродуктивної функції.
Наукове обгрунтування представленої методики є досить переконливим і
патогенетично обгрунтовано. Серед вдалих наукових рішень можна
відзначити хороший рівень проведених лабораторних досліджень, що
дозволяють встановити основні точки зіткнення порушеннями гомеостазу.
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.
На особливу увагу заслуговує заключний розділ виконаної наукової
роботи. Він написаний на підставі глибоких знань даних сучасної
літератури з проблеми, що вивчається. При цьому, автор проводить
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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.
Висновки логічно витікають з результатів проведених досліджень та є
чітким керівництвом для практичної охорони здоровя.
Ступінь

обгрунтованості

наукових

положень,

висновків

і

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Вибору й обгрунтуванню
теми, мети і завдань дослідження сприяло комплексне клініко-лабораторне
обстеження 125 жінок із міомою матки, яким була виконана консервативна
міомектомія

за

різними

методиками.

Робота

насичена

цифровим

матеріалом і графіками, що поліпшують сприйняття тексту і розуміння
доказової частини дисертації. Інформація, що утримується в дисертації,
систематизована і коректно описана здобувачем. Аналіз обтяжного
цифрового матеріалу та його достовірність, дають підставу вважати, що
викладені у дисертації положення, висновки та рекомендації науково
обгрунтовані відповідно поставленим завданням, мають теоретичне і
практичне значення, а розроблені діагностичні і лікувально-профілактичні
методики дозволяють відновити репродуктивну функцію у жінок з міомою
матки.
Повнота

опублікованих

матеріалів

дисертації.

Матеріали

дисертації цілком відображені у 8 роботах, більшість з яких самостійні, з
яких 6 - статті в наукових провідних фахових журналах та збірниках і 2
тез на науково-практичних конференціях. Тут слід відмітити самостійні
друкарські робіти у провідних журналах та збірниках.
Рекомендації щодо використання результатів дисертації

на

практиці. Основні результати дисертаційного дослідження можуть бути
широко використані в педагогічному процесі як в медичних університетах,
так в інститутах і академіях післядипломної освіти і безперервного
професійного розвитку.
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Недоліки дисертації та автореферату і зауваження щодо їх
змісту та оформлення. Зауважень принципового характеру в мене немає.
Серед незначних недоліків можна виділити:
- неповний обєм проведених функціональних досліджень;
- перевантаженість 4 розділу таблицями та рисунками.
Для дискусії необхідно задати декілька питань:
1) Чому

Ви вирішили використовувати саме такий

підхід до

відновлення репродуктивної функції у жінок з міомою матки ?
2) Яка роль ДРТ у відновленні репродуктивної функції у жінок з
міомою матки?
ЗАКЛЮЧЕННЯ
Кандидатська дисертація Нігуци Ігоря Павловича «Оптимізація
консервативної міомектомії у жінок з порушенням репродуктивної
функції«, виконана в Національній медичній академії післядипломної
освіти імені П.Л. Шупика МОЗ України керівництвом член-кор. НАМН
України, доктора медичних наук, професора Вдовиченка Ю.П., є
закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення
важливої наукової задачі сучасної репродуктології щодо підвищення
ефективності відновлення репродуктивної функції у жінок з міомою матки
на підставі наукового обгрунтування та впровадження удосконаленої
методики

консервативної

міомектоміїї

з

використанням

сучасних

ендоскопічних технологій.
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
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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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