
ВIДГУI( 

офiцiйного опонента, дон:тора медичних нау1,, професора Лу1,'я11ово1 Iрюш Сергii'вни 

на дисертацiйну роботу ШАПОВАЛ Людмили Анатолii"вни 

«Комплексна ехо1,ардiографiя ш, iзольований метод оцiю,и морфо-функцiональних 

особливостей атрiовентрикулярноi' 1,oмyi-1iкaцi'i та результатiв хiрургiчноi" корекцii"», 

подану до спецiалiзованоi' вченоi' ради Д 26.613.11 при Нацiональному університеті 

охорони здоров'я України  iменi П.Л.Шупика МОЗ У1,раi'ни на здобуття наукового 

ступени 1,а�щидата медичних наук за спецiальнiспо 14.01.23 - «променева дiагностика 

та променева терапiя» 

Актуальнiсть теми дисертацii'. 

Атрi�вентрикулярна комунiкацiя (АВК) на теперiшнiй час залишш:ться не тшьки 

медичною, а i важливою соцiальною проблемою у всiх розвинених кра'iнах, оскiльки с 

однiсю з провiдних причин захворюваностi, смертностi та iнвалiдизацi'i дiтей рiзного вiку 

та складас близько 7,4% iз ycix вроджених вад серця, тому i являсться однiсю з поширених 

вад серцево-судинно·i системи. Значно ускладнюс ситуацiю i той факт, що у значнiй 

кiлькостi вада посднупься з хромосомною (до 60-70%) та позасерцевою патолопсю 

(близько 25-44 % за рiзними даними), що, в свою чергу, ускладнюс перебiг захворювання, 

та в деяких випадках робить неможливою х1рурпчну корекщю. Враховуючи 

вищезазна с1ене та той факт, що основна мета пренатального дослiдження до 22 тижнiв 

(згiдно Наказiв МОЗУ) це прогнозування перебiгу виявлено'i патологii" пiсля народження 

дитини, вкрай важливим е i прогнозування очiкуваного результату для кожного окремого 

плода з АВК з урахуванням всiх факторiв, що обтяжують стан пацiснта ( супутнi аномалii" 

серцевих структур, позасерцевi та генетичнi патологi'i). 

Часто мають мiсце випадки, коли прогноз для плода з АВК вщр1знясться вщ 
. . . . .. . .  результату х1рурпчного лшування пе1 ж само� вади в постнатальному пер10д1 це 

обумовлено 1снуванням бiльш склад11их анатом1чних форм АВК пщ час 

внутрiшньоутробноrо життя плоду, а рутинна ЕхоКг не дас повних об'сктивних даних 

стосовно основних анатомiчних порушень при рiзних формах дано"i аномалi'i. 

Рiвень розвитку кapдioxipypгii" в теперiшнiй час дозволяе успiшно виконувати 

корекцiю не лише простих, але й бiльшостi складних вад серця в ранньому постнатальному 

перiодi i, в зв'язку з цим, виникае потреба в розробцi максимально iнформативних методiв 

пренатальноi· дiаrностики з метою забезпечення своечасного проведення кардiохiрурriчних 

заходiв, так як недооцiнка при складних анатомiчних формах АВК викликас проблему 


















