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Тучкіной на дисертаційну роботу Мєлікової Тетяни Анатоліївни 
«Оптимізації методів діагностики і лікування невиношування вагітності при 
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Актуальність теми. Проблема діагностики і лікування невиношування 

вагітності на тлі аутоімунних захворювань щитоподібної залози залишається 

однією з провідних у сучасному акушерстві. Це пояснюється багатьма 

умовами: впливом несприятливих факторів довкілля, економічних та

соціальних факторів, процесами акселерації, що дозволяє по іншому 

оцінювати етіологічну структуру цієї патології. Впровадження в медичну 

практику нових сучасних методів дослідження дозволяє з нових позицій 

розглядати аутоімунну патологію щитоподібної залози у вагітних та шукати 

досконалі способи корекції наслідків цього захворювання у гестаційному 

періоді. Згідно з даними літератури, в структурі тиреоїдної патології 

аутоімунні захворювання займають приблизно 43%, а в Україні за останні 10 

років їх частота зросла більш, ніж у 10 разів.

Клінічний перебіг патологічних процесів аутоімунної природи, 

пов’язаних з вагітністю, в даний час відрізняється атиповістю, мінімальною 

вираженістю симптомів і значним впливом на перебіг вагітності та розвиток 

плоду, що переконливо свідчить про необхідність пошуку нових підходів до 

вирішення цієї проблеми.

Серед причин, що ускладняють перебіг вагітності, одне із провідних 

місць займає аутоімунний тиреоїдит. Гормональні та метаболічні порушення, 

підвищення рівня гомоцистеїну, які розвиваються у вагітних з аутоімунним 

тиреоїдитом, безпосередньо впливають на стан різних органів і систем, в 

тому числі і на стан системи гемостазу. Тромботичні прояви порушень



гемостазіологічної функції, зазвичай, мають незначні доклінічні ознаки, а 

характер гемореологічних порушень не завжди однорідний в зв'язку з 

особливостями адаптивних змін у системі гемостазу у вагітних.

Пріоритетним напрямом сучасного акушерства є розроблення 

раціональної тактики ведення вагітності та пологів у жінок з аутоімунним 

тиреоїдитом з метою зниження перинатальної захворюваності та смертності.

Актуальність проблеми аутоімунних захворювань щитоподібної залози 

визначається ступенем важкості аутоімунного тиреоїдиту та роллю 

тиреоїдних гормонів в ембріогенезі та розвитку плода.

Вагітність розглядається як гіперкоагуляційний стан, внаслідок 

підвищення концентрації циркулюючих прокоагуляціонних чинників, 

зниження концентрації протеїнових антикоагулянтів і фібріногенеза, 

підвищення рівня гомоцистеїну.

Враховуючи вищевикладене, робота Мєлікової Т.А. є актуальною і 

відповідає вимогам сьогодення, що потребує проведення подальших 

наукових досліджень.

Зв'язок дисертаційного дослідження з державними та галузевими 

програмами, планами, темами. Дисертація Т.А. Мєлікової є фрагментом 

комплексної теми кафедри акушерства та гінекології № 1 Харківської 

медичної академії післядипломної освіти «Підвищення ефективності 

раціонального ведення вагітності і пологів при плацентарній дисфункції й 

високому ризику перинатальної патології» (державний реєстраційний номер 

011311000973).

Дисертаційна робота відповідає державній цільовій програмі періоду 

2006-2015 рр. № 1849 «Репродуктивне здоров’я нації».

Автором особисто проведена оцінка перебігу вагітності та пологів у 

жінок з невиношуванням на тлі аутоімунної патології ЩЗ, розроблена 

раціональна тактика ведення вагітних.



Новизна дослідження та отриманих результатів. Наукова новизна 

дисертаційної роботи полягає в тому, що автором уперше на сучасному 

науково-методичному рівні отримано нові дані про ведення вагітності та 

пологів у жінок з аутоімунними захворюваннями щитоподібної залози. 

Встановлено функціональний стан гіпофізарно-тіреоїдної системи та 

гормональної функції фетоплацентарної системи, рівня гомоцистеїну 

залежно від важкості перебігу аутоімунного тиреоїдиту. Уточнено зв'язок 

між зміною тиреоїдного статусу, аутоімунним процесом, показниками 

системи гемостазу у вагітних із аутоімунним тиреоїдитом.

Уперше для корекції гемостазіологічних порушень у вагітних із 

аутоімунними тиреоїдитом в комплексному лікуванні був використан 

природний антикоагулянт сулодексид і доведена його роль у комплексному 

лікуванні цих вагітних.

Дисертантом розроблено алгоритм раціональної тактики ведення 

вагітності та пологів у жінок із аутоімунним тиреоїдитом та доведена висока 

його ефективність.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень. В роботі 

використані сучасні та високоінформативні клініко-лабораторні, біохімічні, 

гемостазіологічні, радіоімунологічні методи дослідження.

Статистична обробка результатів дослідження здійснена методами 

варіаційного, кореляційного та критеріального аналізів за допомогою 

спеціального програмного забезпечення. Все вищевикладене обумовлює 

високий рівень переконливості та достовірності дисертаційної роботи. 

Висновки обґрунтовані і логічно витікають з отриманих результатів.

Практична значимість отриманих результатів. Нові дані, отримані 

автором, які стосуються оптимізації методів діагностики і лікування 

невиношування вагітності при аутоімунних захворюваннях щитоподібної 

залози дозволяють розширити існуючі можливості щодо проведення



лікувально-профілактичних заходів і сприяють зниженню показників 

перинатальної захворюваності та смертності.

Результати роботи широко апробовані та схвалені. За матеріалами 

дисертації надруковано 13 наукових праць, з них 10 статей у  фахових 

виданнях України та зарубіжжя.

Оцінка змісту роботи, висновків та рекомендацій. Дисертаційна 

робота побудована традиційно і складається зі вступу, огляду літератури, 

шести розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

досліджень, висновків, практичних рекомендацій та літературного показника 

-  241 посилання. Матеріали дисертації ілюстровані таблицями та

малюнками, які відображають зміст дисертації. Фактичний матеріал 

викладений в логічній послідовності, чітко, лаконічно, аналіз його 

проведений переконливо.

У введенні обґрунтовані актуальність і важливість теми, що розроблена 

здобувачем, сформульовані задачі, рішення яких привело до виконання 

поставленої мети.

Перший розділ складається з чотирьох підрозділів і являє собою 

глибокий аналіз літературних джерел, який розкриває та узагальнює сучасні 

уявлення про етіологію та патогенез аутоімунних захворювань щитоподібної 

залози при вагітності, особливості системи гемостазу під час вагітності, 

значеня гіпергомоцистеїнемії та мембранної патології в розвитку ускладнень 

у вагітних із захворюваннями щитоподібної залози.

Підбір літератури здійснений змістовно, грамотно, на сучасному рівні. 

Автор підкреслює суперечливість деяких авторів на принципи діагностики і 

лікування невиношування вагітності та ведення пологів у жінок на тлі 

аутоімунного тиреоїдиту.

У другому розділі автором викладено клінічний матеріал та методи 

дослідження.



Для вирішення поставлених в роботі завдань автором було проведено 

комплексне клініко-лабораторне обстеження 149 вагітних жінок: І група - 46 

жінок з діагнозом еутіероз, як форма аутоімунного тиреоїдиту, у II групу 

увійшли 39 вагітних з діагнозом гіпотиреоз, як результат аутоімунного 

тиреоїдиту, III група - 34 жінки з аутоімунним гіпертиреозом. Контрольну 

групу склали ЗО здорових жінок.

Третій розділ роботи присвячений дослідженню тиреотропно- 

тиреоїдних та фетоплацентарних гормонів у вагітних з аутоімунною 

патологією щитоподібної залози, результатом якого стало ствердження про 

гормональний дисбаланс при цьому ускладнені вагітності.

В четвертому розділі роботи наведені результати дослідження 

показників системи гемостазу, які дозволяють зробити висновок, що у всіх 

вагітних з патологією щитоподібної залози, особливо з субклінічним 

перебігом, відзначаються зміни в системі гемостазу. Для вагітних І групи 

характерна гіпокоагуляція, викликана активацією протизгортальних 

механізмів і ослабленням тромбоцитарного компонента гемостазу. Основною 

ланкою порушень системи гемостазу у вагітних з гіпо- та гіпертиреозом, 

особливо в II триместрі вагітності, є активація тромбоцигарно-судинного 

гемостазу з подальшим залученням до процесу коагуляційного гемостазу.

П ’ятий розділ роботи відображає дослідження рівня гомоцистеїну у 

вагітних із тиреоїдною патологією. Автор виявив найінформативніші 

показники, які підтверджують що в 3-х обстежених групах з аутоімунним 

тиреоїдитом рівень гомоцистеїну був достовірно вище в порівнянні зі 

здоровими вагітними.

В шостому розділі роботи автор висвітлює стан перекисного оксилення 

ліпідів, ліпідного обміну та антиоксидантної системи (АОС) захисту у 

вагітних із тиреоїдною патологією. Результати дослідження свідчать про те, 

що вагітність на тлі патології ЩЗ аутоімунного генезу супроводжується 

дисліпідемією атерогенного характеру з активацією процесів ліпідної 

пероксидації, а також порушеннями в АОС, що призводить до зниження



адаптивної можливості організму, появі ускладнень акушерского та 

перинатального характеру.

Сьомий розділ роботи присвячено особливостям перебігу вагітності, 

пологів та стану новонароджених у вагітних з аутоімунними захворюваннями 

щитоподібної залози. Результати досліджень свідчать про те, що одним із 

частих ускладнень вагітності за тиреоїдної патології були загроза 

переривання вагітності, гестоз, анемія, артеріальна гіпертензія, хронічна 

внутрішньоутробна гіпоксія плода, плацентарна дисфункція. Окрім того, 

вагітність за патології ЩЗ негативно впливає на стан плода та 

новонародженого.

У восьмому розділі роботи автор пропонує обґрунтовану схему 

корекції виявлених порушень у вагітних з аутоімунною патологією ЩЗ, 

згідно з алгоритмом тактики ведення вагітності та пологів, яким проводить 

корекцію виявлених порушень в основних ланках патогенезу. Автор, із 

застосуванням натурального антикоагулянта сулодексид, переконливо 

доводить доцільність та високу ефективність запропонованого раціонального 

ведення вагітності та пологів у жінок цієї групи. Переконливо також 

доведено, що ускладнення в пологах і ранньому післяпологовому періоді 

частіше розвиваються у вагітних із аутоімунним гіпертиреозом.

Аналіз та обговорення результатів дослідження написаний на високому 

методологічному рівні, грамотно. Дисертант проводить аналіз виявлених 

результатів, співставляючи їх з даними літератури, висловлює свої 

пропозиції, обґрунтовано викладає резюме одержаних результатів і 

розкриває підходи до оптимізації методів діагностики і лікування 

невиношування вагітності при аутоімунних захворюваннях щитоподібної 

залози.

Висновки є логічним завершенням виконаної роботи. Практичні 

рекомендації витікають з основних положень дисертації. Автореферат 

повністю відображає зміст та основні положення роботи.

Принципових зауважень дисертаційна робота не викликає.



Разом з цим виникає декілька питань:

Чи можливо дозволити вагітність жінці з аутоімунним гіпертиреозом 

на тлі гіпергомоцистеїнемії з невиношуванням вагітності в анамнезі?

З якого терміну вагітності починає функціонувати щитоподібна залоза 

у плода?

Заключення. Дисертаційна робота Мєлікової Тетяни Анатоліївни 

«Оптимізації методів діагностики і лікування невиношування вагітності при 

аутоімунних захворюваннях щитоподібної залози», є завершеною 

фундаментальною науково-дослідною працею, виконаною на високому 

методичному рівні яка за актуальністю, теоретично-практичним значенням, 

науковій новизні відповідає вимогам п. 11 «Порядку присудження наукових 

ступенів», затвердженого постановою КМ України від 22 липня 2013 р. № 

567, із змінами згідно Постанови наказу № 656 від 19.08.2015 КМ України, а 

її автор заслуговує ступеня кандидата медичних наук за фахом 14.01.01 -  

«Акушерство та гінекологія».
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