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ВІДГУК 

офіційного опонента на кандидатську дисертацію 

Домакової Наталії Василівни  

«Профілактика та лікування ускладнень при передчасному розриві 

амніотичних оболонок», подану до спеціалізованої вченої  

ради Д 26.613.02 при Національному університеті охорони  

здоров’я України імені П. Л. Шупика  

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія 

 

 Актуальність виконаної наукової роботи обумовлена високою 

частотою передчасних пологів, особливо на фоні передчасного розриву 

плодових оболонок. За даними багатьох авторів це є провідною причиною 

високого рівня перинатальної летальності та захворюваності. Незважаючи 

на значну кількість наукових досліджень за цим напрямком, не можна 

вважати усі питання вирішеними, особливо, в плані тактики ведення жінок 

із передчасним розривом плодових оболонок у терміни 22-25 тижнів 

вагітності.  

   Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи 

кафедри акушерства та гінекології № 2 Одеського національного 

медичного університету МОЗ України. 

Аналізуючи основні моменти наукової новизни слід відмітити, що 

автором встановлено нові аспекти патогенезу передчасного розриву 

амніотичних оболонок, які полягають у наявності взаємозв'язку між 

тривалістю безводного періоду, морфологічними змінами плаценти та 

рівня плацентарних білків. Показана роль сучасних факторів ризику в 

розвитку передчасного розриву амніотичних оболонок у різні терміни 

вагітності. Отримані результати дозволили науково обґрунтувати необхід-

ність підвищення ефективності ранньої діагностики та профілактики 



 2

перинатальної патології у жінок з передчасним розривом амніотичних 

оболонок.  

  Представлена кандидатська дисертація має велике практичне 

значення, так як автором встановлено порівняльні аспекти чинників ризику 

передчасного розриву амніотичних оболонок при недоношеній вагітності. 

При цьому виявлено найбільш інформативні методи спостереження за 

перебігом гестації у жінок із передчасним розривом амніотичних оболонок 

у різні терміни вагітності на підставі динамічного контролю основних 

лабораторних показників мікробіоценозу статевих шляхів, вмісту плацен-

тарних білків, ендокринологічного статусу, ехографічних і кардіотокогра-

фічних змін. Отримані результати мають велике значення для практичної 

охорони 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 поліпшити результати розродження 

жінок з передчасним розривом амніотичних оболонок.  

 Матеріали опублікованих друкарських робіт відповідають вимогам 

ДАК МОН України і повністю відображені у 10 опублікованих наукових 

роботах зі спеціальності, з яких 7 статей в провідних журналах та 

збірниках зі спеціальності, а також 4 тези по матеріалам конференції.  

 Виконана кандидатська дисертація має педагогічне значення, 

оскільки результати дійсного дисертаційного дослідження можуть бути 

використані при навчанні лікарів-інтернів, клінічних ординаторів, аспі-

рантів та лікарів-курсантів. 

Як свідчить детальний аналіз представленої наукової роботи, 

виконана кандидатська дисертація побудована класично та складається зі 

вступу, аналізу сучасного стану проблеми профілактики та лікування 

ускладнень при передчасному розриві амніотичних оболонок, розділу 

матеріалів та методів дослідження, трьох розділів власних досліджень, їх 

обговорення, висновків та списку використаних джерел.  
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 Слід зауважити, що в першому розділі представлений глибокий 

аналіз даних вітчизняної та зарубіжної літератури з проблеми перина-

тальної патології при передчасному розриві плодових оболонок. Автор 

широко використовує дані зарубіжної 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. 

 Виклад власних результатів досліджень представлений традиційно. 

Автор використав традиційний методологічний підхід, заснований на 

двохетапному вирішенні поставленої задачі. Спочатку вивчені основні 

чинники ризику передчасного розриву плодових оболонок. У подальшому 

була науково обґрунтована необхідність удосконалення діагностичних 

і лікувально-профілактичних заходів для жінок з передчасним розривом 

плодових оболонок на основі ефективної ранньої діагностики та зміни 

тактики розродження.  

 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 оформлені з використанням сучасної компютерної техніки, що 

відноситься до позитивних моментів дисертації. Результати власних 

досліджень викладені послідовно і методологічно правильно. Окрім 

повноцінної оцінки функціонального стану фетоплацентарного комплексу 

з використанням ехографічних, доплерометричних, кардіотокографічних і 

ендокринологічних результатів показані основні особливості мікробіо-

ценозу статевих шляхів. Всі отримані результати представлені в 

порівняльному аспекті відносно 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 
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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 функціональним станом фетоплацен-

тарного комплексу і особливостями постнатальної адаптації новонарод-

жених, а також при передчасному розриві плодових оболонок на тлі 

використання різних лікувально-профілактичних методик. Висновки 

логічно витікають з результатів проведених досліджень та є чітким 

керівництвом для практичної охорони здоров’я і для педагогічного 

процесу. 

 Принципових зауважень по представленій кандидатській дисертації 

немає. Серед незначний недоліків можна виділити: 

- неповний обєм проведених ендокринологічних досліджень; 

- перевантаженість четвертого розділу таблицями та рисунками. 

Для дискусії необхідно задати декілька питань: 

1) Чому Ви вибрали саме передчасний розрив плодових оболонок? 

2) Чим Ви можете пояснити встановлені особливості постнатальної 

адаптації новонароджених? 

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

Дисертація Домакової Наталії Василівни «Профілактика та лікування 

ускладнень при передчасному розриві амніотичних оболонок», виконана в 

Одеському національному медичному університеті МОЗ України під 

керівництвом доктора медичних наук, професора Артьоменка В.В., є 

закінченою науково-дослідною роботою, яка містить нове вирішення 

важливого наукового завдання сучасного акушерства щодо підвищення 

ефективності профілактики перинатальних ускладнень при передчасному 

розриві амніотичних оболонок на підставі проведення клінічних, 

інструментальних, лабораторних і морфологічних досліджень, а також 
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розроблення удосконаленого алгоритму тактики ведення вагітності та 

розродження. 

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем обґрунто-

ваності та достовірності наукових положень, сформульованих у висновках 

і практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в наукових 

статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає вимогам 

«Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Кабінетом 

Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі змінами, внесеними згідно 

з Постановами № 656 від 19.08.2015, № 1159 від 30.12.2015, № 567 від 

27.07.2016 і № 943 від 20.11.2019 та № 6607 від 15.07.2020 р., а її автор 

заслуговує присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.01 «Акушерство та гінекологія». 

 

Офіційний опонент 
професор кафедри акушерства  
і гінекології № 1 Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика  
доктор мед. наук професор       Т. Г. Романенко 
 

 

 

 

 

 

 


