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ВІДГУК офіційного опонента  

доктора мед. наук, професора Товстановської В.О.  

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 Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. Шупика 

на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

за фахом 14.01.01 – акушерство та гінекологія 

 

Актуальність роботи. 

При оцінці актуальності слід вказати на високий рівень 

перинатальних втрат при передчасному розриві плодових оболонок у жінок 

із недоношеною вагітністю. Завдяки проведенню наукових досліджень у 

цьому напрямку, тактика ведення таких жінок постійно змінюється на 

підставі отриманих результатів. Усе вищевикладене свідчить про 

актуальність виконаної наукової роботи.  

Звязок роботи з науковими програмами, планами, темами.   

Виконана науково-дослідна робота є фрагментом наукової роботи 

кафедри акушерства та гінекології № 2 Одеського національного медичного 

університету МОЗ України. 

Наукова новизна роботи. 

Розглядаючи основні питання наукової новизни можна зазначити, що 

автором встановлено взаємозв'язок між морфологічними змінами в плаценті 

та плодових оболонках, мікробіологічним статусом відокремлюваного із 

цервікального каналу та мікробіоценозом статевих шляхів при розвитку 

передчасного розриву амніотичних оболонок. Отримані результати 

дозволили науково обґрунтувати необхідність підвищення ефективності 

ранньої діагностики та профілактики перинатальної патології у жінок з 

передчасним розривом амніотичних оболонок.  
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Робота має велике практичне значення.  Серед основних питань 

практичного значення виконаної кандидатської дисертації звертає на себе 

увагу, що автором удосконалено тактику ведення вагітності цих жінок, 

спрямовану на підвищення ефективності ранньої діагностики та 

профілактику перинатальної патології, що дозволяє своєчасно змінити 

тактику ведення вагітності та розродження.  

Обґрунтованість та достовірність наукових висновків і рекомен-

дацій. 

У дисертації подано достатній фактичний матеріал, отриманий на 

основі клініко-лабораторного і функціонального 250-ти жінок 

ретроспективної групи та 217 – проспективної групи із різною тривалістю 

безводного періоду, до яких застосовано різні діагностичні та лікувально-

профілактичні методики. Проведений старанно аналіз отриманих даних, 

опрацьованих за допомогою варіаційної статистики свідчить, що наукові 

положення і висновки дисертації сформульовані на базі установлених 

фактів, переконливо аргументовані необхідним обсягом і якістю 

досліджень, що дозволяє їх вважати достовірними. Висновки логічно 

витікають з фактичного матеріалу і мають вагоме теоретичне і практичне 

значення, відповідають поставленим завданням і є логічним завершенням 

проведених досліджень, а запропонований вдосконалений алгоритм 

дозволяє поліпшити результати розродження жінок із передчасним 

розривом амніотичних оболонок.  

Повнота опублікованих матеріалів дисертації.  

Представлені матеріали дисертації повністю відображені у 

10 опублікованих наукових роботах зі спеціальності, з яких 6 статей 

в основних профільних журналах та збірниках, а також 4 тези науково-

практичних конференцій за фахом. Крім того, матеріали дисертаційної 

роботи оприлюднені на останніх пленумах Асоціації акушерів-гінекологів 

України і Одеської області.  
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Рекомендації щодо використання результатів дисертації 

в практиці. 

З педагогічної точки зору, результати дійсного дисертаційного 

дослідження можуть бути використані при навчанні лікарів-інтернів, 

клінічних ординаторів, аспірантів та лікарів-курсантів.   

Обсяг, структура та оцінка змісту дисертації. 

Кандидатська дисертація Домакової Наталії Василівни побудована по 

класичному принципу і включає необхідні розділи. При змістовному аналізі 

представленої кандидатської дисертації звертає на себе увагу той факт, що 

автор проаналізувала значне число вітчизняної та зарубіжної літератури з 

перинатальної патології при передчасному розриві плодових оболонок на 

сучасному етапі. Проблема порушень в системі мати-плацента-плід 

освітлена дуже широко і докладно з обліком не лише зарубіжних даних, але 

і матеріалів нашої Української школи акушерів-гінекологів. Автор показала 

недостатню ефективність пропонованих методик профілактики 

перинатальної патології у цих жінок. Це дозволило їй представити добре 

оформлений методологічно огляд літератури, який містить заключне 

резюме, що відповідає меті та завданням наукового дослідження. 

 Розділ “Матеріал та методи дослідження” написано за класичним 

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

важливо, детально методику лікувально-профілактичних заходів. Автор 

проводить чітке наукове обґрунтування комплексу лікувально-профілактич-

них заходів, що пропонуються, і указує на необхідність проведення ранньої 

діагностики перинатальної патології та відповідної зміни тактики 

розродження. 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 питання клінічного перебігу вагітності і пологів у жінок 

залежно від термінів вагітності та передчасному розриві плодових оболонок 

і функціональної оцінки фетоплацентарного комплексу. Особливо хотілося 



 4

б виділити істотну роль порушень гемодинаміки в генезі перинатальної 

патології. Після цього представлена клінічна, лабораторна і функціональна 

оцінка вдосконаленого алгоритму безпосередньо під час вагітності та під 

час розродження.  

 Заключний розділ проведених досліджень написано в класичному стилі 

з використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури. 

Представлені в даному розділі матеріали мають безсумнівний теоретичний та 

практичний інтерес, так як дозволяють розширити дані, які є, про складний 

механізм перинатальних втрат на сучасному етапі. Висновки є чіткими та 

лаконічними і можуть бути використані і в практичній охороні здоровя. 

Недоліки дисертації та автореферату і зауваження щодо їх змісту 

та оформлення.  

Зауважень принципового характеру немає. Серед основних незначних 

недоліків можна виділити: 

- відсутність результатів біохімічних досліджень ;  

- ряд невдалих фразеологічних зворотів та русизмів в огляді літератури. 

Для дискусії слід задати такі питання: 

1) Чому Ви використовували саме ці показники для оцінки 

функціонального стану фетоплацентарного комплексу? 

2) Чи можливо використання запропонованої методики для профілак-

тики перинатальної патології при доношеній вагітності?     

 

ЗАКЛЮЧЕННЯ 

Дисертація Домакової Наталії Василівни «Профілактика та лікування 

ускладнень при передчасному розриві амніотичних оболонок», виконана в 

Одеському національному медичному університеті МОЗ України під керів-

ництвом 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 амніо-
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тичних оболонок на підставі проведення клінічних, інструментальних, 

лабораторних і морфологічних досліджень, а також розроблення удоскона-

леного алгоритму тактики ведення вагітності та розродження. 

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 «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». 
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