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України, Івано-Франківськи, 2019. 

У сучасному суспільстві вагітність перебігає на фоні хронічного стресу, що 

поглиблюється соціальними конфліктами, екологічними та технологічними 

катастрофами, а не тільки гінекологічними та соматичними проблемами, тому й 

заслуговує на увагу концепція ґенезу гестаційних ускладнень як хвороби 

дезадаптації, а власне психологічна сторона цієї проблеми потребує пильного та 

всестороннього наукового дослідження. Мета дослідження – зменшити частоту 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією 

на основі вивчення впливу психоемоційних особливостей організму на 

функціональний стан фетоплацентарного комплексу шляхом обґрунтування 

модифікованого діагностичного алгоритму та розробки диференційованого 

підходу до лікувально-профілактичних заходів, скерованих на підвищення їх 

ефективності та поліпшення наслідків вагітності. 

Для реалізації поставленої мети було проведено дослідження структури 

психологічного компонента гестаційної домінанти, оцінку особливостей перебігу 

вагітності, пологів та неонатального періоду при різних її типах, із використанням 

ряду психлметричних методик: шкала І. Г. Добрякова та малюнковий тест «Я і 

моя дитина» Г. Г. Філіпової, оцінка ступеня тривожно-депресивних проявів – за 

тестом Спілберга-Ханіна та Бека. Дизайн дослідження передбачав використання 

загальноклінічних, лабораторних та інструментальних методик, що дозволили 

комплексно підійти до вивчення механізмів регуляції нейрогуморальної і 

вегетативної нервової системи та біоелектричної активності мозку в пацієнток із 
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високим рівнем психоемоційного напруження; провести оцінку основних 

показників гормонального гомеостазу та порушення гормоносинтезуючої функції 

плаценти, а також модифікувати діагностичний алгоритм та розробити 

диференційований комплекс прегравідарної підготовки із використанням 

психокорегуючих технік та нейропротекторної,  анксиолітичної терапії. Для 

статистичного опрацювання отриманих результатів використано математично-

статистичні методи. 

Першим етапом роботи стала оцінка медичної документації 840 пацієнток із 

порушеним репродуктивним здоров’ям. Результати ретроспективного 

дослідження та оцінка структури типів психологічного компонента гестаційної 

домінанти продемонструвала високий відсоток несприятливих щодо перебігу 

вагітності варіантів – у половини спостережень (53,81 %), де найвагомішу частку 

склав тривожний тип, гіпогестогнозичний тип відзначено у 21,90 %, а 

депресивний та ейфоричний тип у 8,41 % та 9,73 % відповідно. Оцінка характеру 

перебігу вагітності та пологів продемонструвала найбільші відмінності у частоті 

ранніх репродуктивних втрат (локальне відшарування хоріону та загроза 

раннього мимовільного викидня спостерігається у 4,4 раза частіше при 

деструктивних варіантах), раннього гестозу – у 1,6 раза частіше, передчасних 

пологів – у 3,3 раза частіше, резистентності до лікування прееклампсії – у 2,7 раза 

частіше. Діагноз плацентарної дисфункції був діагностований у 2,0 рази частіше, 

дистрес плода під час вагітності – у 19,7 % випадків, а затримка 

внутрішньоутробного розвитку плоду або плід, малий до терміну гестації, –  у  

третині  спостережень, що зумовило зростання частки проявів гіпоксично-

ішемічного ураження центральної нервової сиситеми – у 2,3 раза та порушення 

періоду адаптації новонароджених практично у половині випадків.  

Статистичні обрахунки дозволили виявити найбільш вагомі чинники 

плацентарної дисфункції та негативних перинатальних наслідків: вища освіта та 

керівні і відповідальні службові посади, вік старше 35 років (втричі збільшує 

шанси плацентарної дисфункції), порушення менструального циклу та 

ендокринний дисбаланс – у 5,0 разів,  високий індекс маси тіла, тривало ліковане 
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безпліддя, особливо невдалі його спроби (у вісім раз збільшують ризик 

плацентарної дисфункції), звикле невиношування, внутрішньоматкові втручання 

та аборти, запальні захворювання органів малого тазу, ендокринні захворювання 

(зокрема, патологія щитовидної залози). Шляхом статистичних обрахунків було 

встановлено статистично значущу залежність між гестаційними ускладненнями, 

що мають тісний зв’язок із порушенням плацентації (прееклампсія та дистрес 

плода) та домінуванням рис тривожного типу психологічного компонента 

гестаційної домінанти, наявність якого підвищує ризик прогресування 

плацентарної дисфункції у 7,27 раза  (OR – 7,27; 4,66-11,35).  

Більш детальна оцінка особливостей акушерського та соматичного 

анамнезу, перебігу вагітності та її наслідків із урахуванням типу психологічного 

компонента гестаційної домінанти  була проведена у 150 пацієнток, які увійшли у 

наступні чотири групи, що були сформовані вже на етапі підготовки до вагітності: 

перша група – 30 пацієнток із гіпогестогнозичним типом, друга група – 40 жінок 

із ейфоричним типом, третя група – 35 пацієнток із тривожним типом та четверта 

група – 25 пацієнток із депресивним типом, 20 пацієнток із неускладненим 

перебігом гестації та оптимальним типом склали контрольну групу.    

Слід зазначити, що серед порушень менструального циклу структурна 

значущість притаманна ановуляторним розладам – 26,92 % (найбільш вагома 

частка у пацієнток із депресивним типом) та недостатності лютеїнової фази – у 

29,23 % випадків без достовірних відмінностей по групах, що, очевидно, і стало 

причиною високої частки безпліддя практично у половини пацієнток і призвело 

до використання допоміжних репродуктивних технологій у кожному четвертому 

випадку. Гінекологічні захворювання в анамнезі були відзначені у 2,9 раза 

частіше проти даних у контролі, доброякісні пухлини яєчників – у кожної 

четвертої пацієнтки всіх груп, дисгормональна дисплазія молочної залози, 

патологія шийки матки  та запальні захворювання органів малого тазу – у третини 

жінок.  

Серед екстрагенітальних захворювань перше місце належить дисфункції 

щитовидної залози – більше як у третини спостережень,  захворюванням гепато-
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біліарної системи  та захворюванням шлунково-кишкового тракту. При оцінці 

росто-вагових показників надмірна вага спостерігалася у 2,6 рази частіше у 

пацієнток із несприятливим типом психологічного компонента гестаційної 

домінанти, ожиріння ІІ А ступеня – у 19,23 %  жінок, в основному із депресивним 

та тривожним типом (у 1,8 раза частіше). 

Провідні стресорні фактори у відсотковому відношенні в основних групах 

утричі перевищували показники контролю, зміни психоемоційного статусу 

супроводжувалися у динаміці вагітності погіршенням пам’яті, кмітливості і  уваги 

(47,69 %); фізичним  і  психологічним  дискомфортом (33,84 %), психо-

травмуючими  ситуаціями  під  час  вагітності та занепокоєнням щодо  стану  

свого  здоров’я і здоров’я дитини (31,53 %). Узагальнення часток основних 

симптомокомплексів дозволило вказати на домінування психоемоційних проявів 

та їх наростання в динаміці вагітності (у третини спостережень), особливо в жінок 

з тривожним та депресивним типом. Крім того, у цієї категорії  пацієнток також у 

3,3 раза частіше спостерігалися  вегето-судинні та психосоматичні прояви 

тяжкого та помірного ступеня, зростання рівня ситуативної тривожності 

практично в половини пацієнток, домінування високих показників особистісної 

тривожності  – у двох третин спостережень, і у кожної четвертої пацієнтки – 

помірні та виражені депресивні прояви, що обумовлено емоційною реакцією на 

стресову ситуацію та є свідченням психоемоційної дисадаптації.  

У 52 жінок (86,7 %) з тривожним та депресивним типом, на відміну від групи 

умовно здорових жінок, виявлено суттєве відхилення вихідного вегетативного 

тонусу з переважанням змішаного типу (від 55,0% до 43,3 %), вагомою є частка 

симпатикотонії (від 28,33 % до 25,0%) та у 26,7 % – ваготонії. Після проведення 

функціональних проб та стрес-тесту в 63,33  % спостережень виявлено 

десинхронізацію дії регуляторних ланок та міжсистемних зв’язків на тлі 

переважання симпатикотонічних впливів поряд із зростанням рівня кортизолу  та 

пролактину (у 2,2 раза). Виявлені зміни біоелектрогенезу головного мозку в цієї 

категорії пацієнток  свідчать про залучення різних структур головного мозку з 

суттєвими явищами іритації (загостренням альфа-ритму та високим індексом 
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швидких ритмів, спалахами гострих хвиль при навантаженні), епохами 

сповільнення ритму та дисбалансом синхронізуючих і десинхронізуючих впливів, 

що порушують адекватну підтримку мозкового гомеостазу та відображають 

формування стану постійної емоційної напруги.  

Проведені дослідження у пацієнток з тривожно-депресивними проявами 

дозволили встановити вже на преконцепційному етапі гормональний дисбаланс зі 

зниженням рівнів фолікулостимулюючого, лютеїнізуючого гормонів та естрадіолу 

у фолікулярній фазі, гіпопрогестеронемію та підвищення концентрацій гормонів 

стрес-реалізуючої системи: зростання рівня кортизолу,  загального тестостерону, 

пролактину, що підтверджує клінічну гіпотезу про супресивний вплив хронічного 

стресу на функцію гіпоталамо–гіпофізарно–яєчникової системи.  

Порушення білоксинтезуючої функції плаценти у жінок з деструктивними 

типами психологічного компонента гестаційної домінанти характеризується 

прогресуючим зниженням  у динаміці вагітності рівня  плацентарного  лактогену 

– у 2,3 раза,   естріолу – у 1,5 раза, прогестерону – у 2,5 раза та збільшення  рівня  

асоційованого з вагітністю плазмопротеїну-А поряд із депресією вільного 

естріолу. Доплепометричне дослідження дозволило виявити порушення матково-

плацентарного кровотоку І-ІІ ступеня, яке реєструвалося вже у терміни 30-34 

тижні в жінок з тривожним та депресивним типами – у 2,7 раза частіше, а у 35-40 

тижнів гестації – у 2,3 раза частіше, ніж у пацієнток із гіпогестогнозичним та 

ейфоричним типом.  

Результати представлених досліджень дозволили розробити 

персоніфіковану програму психокорекції та модифікувати лікувально-

профілактичні заходи на преконцепційному етапі з урахуванням типів 

психологічного компонента гестаційної домінанти. Для оцінки ефективності 

запропонованих програм було сформовано дві групи – основну та групу 

порівняння, в якій прегравідарна підготовка та моніторинг вагітності здійснювали 

згідно з загальноприйнятими стандартами. Основній групі на етапі прегравідарного 

консультування модифікація діагностичного алгоритму вимагала  визначення рівня 

стресового напруження, соціальної підтримки та особистісної і ситуативної 
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тривожності. Диференційований підхід до преконцепційної підготовки  включав 

розроблені для кожного варіанта психологічного компонента гестаційної 

домінанти  п’ять програм психокорегуючих технік, серед яких перевага надавалася 

дихальній гімнастиці та арт-терапії, зокрема таким видам як тілесно-орієнтована 

та музична терапія, ізотерапія, казкотерапія, мандалотерапія та робота з 

пластичними матеріалами. Для пацієнток тривожного та депресивного типу було 

використано психологічні підходи, реалізовані в рольовій грі та особистісно-

орієнтоване консультування. У медикаментозному пакеті рекомендовано 

поєднання гормональної корекції менструального циклу та стресіндукованої  

гіперплолактинемії із застосуванням препаратів на рослинній основі, що 

справляють м’яку дофамінергічну дію, вітамінів групи D, нейроадапторів (мебікар і 

препарати магнію) та засобів із антиоксидантними та антигіпоксичними 

властивостями (тівортін). Під час вагітності  в терміни 12-16 та 26-28 тижні 

гестації як превентивні заходи рекомендували донатор  оксиду азоту, препарати 

магнію як нейропротектори, лікувальні дози фолатів, а для профілактики 

прееклампсії – малі дози ацетилсаліцилової кислоти та препарати кальцію 

відповідно до національних настанов.  

Оцінка ефективності запропонованої програми продемонструвала – 

зменшення частки тривожного та депресивного типів психологічного компонента 

гестаційної домінанти до третього триместру вагітності в основній групі внаслідок 

зростання частки змішаних та комбінованих типів, а також клінічну ефективність 

щодо відновлення менструального циклу (у 67,69 % жінок) та забезпечення 

сприятливого перебігу вагітності (у 78,5 %), зменшення частки таких ускланень, як 

репродуктивні втрати – у 2,0 рази, передчасні пологи – 1,7 раза, плацентарна 

дисфункція та прееклампсія – 2,0 рази та негативні перинатальні наслідки – 2,1 

раза. 

Ключові слова: плацентарна дисфункція, перебіг вагітності, психологічний 

компонент гестаційної домінанти, фетоплацентарний комплекс, прегравідарна 

підготовка, психологічна корекція, нейропротекторна терапія. 
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SUMMARY 

Yakymchuk N.V. Prevention of obstetric and perinatal complications in women 

with placental dysfunction considering the psycho-emotional state. – Qualifying 
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In modern society, pregnant women experience chronic stress, which is deepened 

by social conflicts, environmental and technological disasters, and not only 

gynaecological and somatic problems. Therefore, the concept of the genesis of 

gestational complications as maladjustment disorder, deserves attention, and the 

psychological aspect of the problem needs a comprehensive scientific research. The aim 

of the study was to reduce the frequency of obstetric and perinatal complications in 

women with placental dysfunction, based on the study of the influence of psycho-

emotional features of the organism on the functional state of the fetoplacental complex 

by modifying the diagnostic algorithm and development of differentiated approach to 

treatment and prevention measures, aimed at increasing of their efficiency and 

consequences of pregnancy. 

To accomplish the tasks, a study of the structure of the psychological component 

of gestational dominant, the evaluation of the peculiarities of the pregnancy course, 

childbirth and the neonatal period in its various variants were made, using a number of 

psychometric techniques, such as the scale of I. G .Dobriakov and G. G. Filipova’s 

drawing test "I and my child", assessment of anxiety-depressive manifestations 

according to Spielberg-Hanin and Beck test. The design of the study also included the 

use of general clinical, laboratory and instrumental techniques, which allowed to study 

the mechanisms of regulation of the neurohumoral and autonomic nervous system, as 

well as bioelectric activity of the brain in patients with high levels of psycho-emotional 
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stress; to evaluate the main indicators of hormonal homeostasis and disturbance of the 

hormone synthesizing function of the placenta, as well as to modify the diagnostic 

algorithm and develop a differentiated complex of preconception planning with the use 

of psycho-regulating techniques, neuroprotective and anxiolytic therapy. For statistical 

processing of the obtained results, mathematical-statistical methods were used. 

The first stage of the work was an assessment of the medical records of 840 

patients with reproductive health problems. The results of the retrospective study and 

the evaluation of the structure of the types of the psychological component of the 

gestational dominant showed a high percentage of unfavourable pregnancies in half of 

the observations (53.81%), the anxious type made up a sizable proportion, the 

hypogestognostic type was noted in 21.90 % of cases; depressed (8.41%) and euphoric 

type (9.73%), respectively. The evaluation of the pregnancy and childbirth, taking into 

account the type of gestational dominant, showed the greatest differences in the 

frequency of early reproductive losses (local detachment of chorion and the threat of 

early spontaneous abortion was noted 4.4 times more often in destructive versions), 

early gestosis (1.6 times more often), preterm labour (3.3 times more often), resistance 

to preeclampsia treatment (2.7 times more often). The placental dysfunction was 

diagnosed twice as often, fetal distress during pregnancy – in 19.7% of cases, 

intrauterine fetal growth retardation was noticed in one third of observations, which 

increased the proportion of manifestations of hypoxic-ischemic lesion of the central 

nervous system by four times and a violation of the of newborns’ adaptation period – in 

almost half of the cases. 

Statistical calculations made it possible to establish the most important factors of 

placental dysfunction and negative perinatal outcomes: higher education, executive post 

or official responsibility, age over 35 years (increase the chance of placental 

dysfunction by 3 times), menstrual irregularities and endocrine imbalance – by 5 times, 

high index body weight, long-term infertility treatment, especially unsuccessful 

attempts (increase the risk of placental dysfunction by 8 times), recurrent miscarriage, 

intrauterine intervention and abortion, inflammatory diseases of pelvic organs, 

endocrine disorders (including thyroid disorders). By statistical calculations, a 
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statistically significant relationship was found between gestational complications that 

have a close relationship with placental abnormalities (preeclampsia and fetal distress) 

and predominance of a disturbing type of psychological component of the gestational 

dominant, the presence of which increases the risk of progression of placental 

dysfunction by 7,27 times (OR-7,27: 4,66-11,35). 

A more detailed assessment of the characteristics of the obstetric and somatic 

history, the course of pregnancy and its consequences, taking into account the type of 

psychological component of the gestational dominant, was performed in 150 patients 

who were included in the following four observation groups and were already formed at 

the stage of preparation for pregnancy as follows: Group I – 30 patients with 

hypogestognostic type, Group II – 40 women with euphoric type, Group III – 35 

patients with anxious type, and Group IV – 25 patients with depressed type, 20 patients 

with uncomplicated course of gestation and optimal type formed the control group. 

It should be noted that among the disorders of the menstrual cycle, anovulatory 

disorders were revealed in 26.92% of cases (mostly they were noticed in patients with 

depressed type of PCGD) and luteal phase insufficiency – in 29,23% of cases without 

significant differences in the groups, which, apparently, has led to a significant 

proportion of infertility in almost half of the patients, and became the reason to use 

auxiliary reproductive technology in every fourth case. Gynaecological diseases in the 

history were noted 2,9 times more often compared to control data, benign tumours of 

the ovaries were diagnosed in every fourth patient of all groups, dyshormonal dysplasia 

of the mammary gland, pathology of the cervix and inflammatory diseases of the pelvic 

organs were revealed in one third of women. The thyroid gland dysfunction (more than 

one-third of the observations), hepatobiliary diseases and gastrointestinal disorders take 

the leading place among extragenital diseases. In assessing weight and height ratios, 

overweight was detected 2,6 times more often in a patient with an unfavourable type of 

psychological component of the gestational dominant, and obesity of the 2nd degree 

was in 19,23%, mainly in women with depressed and anxious types (1,8 times more 

often).  

The leading stressors, in percentage terms, in the main groups tripled the control 
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data; changes in the psycho-emotional status were accompanied in the dynamics of 

pregnancy by deterioration of memory, intelligence and attention (47,69%); physical 

and psychological discomfort (33,84%), psycho-traumatic situations during the 

pregnancy and anxiety about own health and health of the child (31,53%). The 

generalization of the main symptom complexes parts allowed to indicate the dominance 

of psycho-emotional manifestations and their increase in the dynamics of pregnancy 

(one third of the observations), especially in women with anxious and depressed types. 

In addition, in this category of patients the vegetative-vascular and psychosomatic 

manifestations of severe and moderate degree were diagnosed 3,3 times more often. We 

also noticed an increase in the level of situational anxiety in almost half of patients, the 

dominance of high indicators of personal anxiety (in two-thirds of observation), and 

every fourth patient had moderate and severe depressive manifestations, which was due 

to an emotional reaction to a stressful situation and evidence of psycho-emotional 

disadaptation. 

In 52 women (86.7%) with anxious and depressed type, in contrast to the group of 

conditionally healthy women, a significant deviation of the initial vegetative tone with a 

prevalence of mixed type (from 55.0% to 43.3%), the significant part is of 

sympathicotonia (from 28.33% to 25.0%) and 26.7% – vagotonia. After functional and 

stress testing in 63,33% of observations, the desynchronization of the actions of 

regulatory links and intersystem bonding against the background of the predominance 

of sympathicotonic influences, along with the growth of cortisol and prolactin levels (by 

2,2 times). The revealed changes in brain bioelectrogenesis in this category of patients 

indicate the involvement of different structures of the brain with significant irritation 

phenomena (exacerbation of alpha rhythm and a high index of fast rhythms, flashes of 

acute waves at loading), periods of the rhythm slowing down, and imbalance of 

synchronizing and desinchronizing influences that violate adequate support for brain 

homeostasis and reflect the formation of a state of constant emotional stress. 

The conducted studies in patients with anxious-depressed manifestations allowed 

to establish at the preconception stage the hormonal imbalance with a decrease in the 

levels of follicle-stimulating, luteinizing hormone and estradiol in the follicular phase, 
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hypoprogesteronemia and increased concentrations of the hormones of the stress-

implementing system: the increase in the level of cortisol, testosterone, prolactin, which 

confirms the clinical hypothesis about the suppressive effect of chronic stress on the 

function of the hypothalamic-pituitary-ovarian system.  

Disturbance of protein-synthesizing function of the placenta in women with 

destructive types of psychological component of the gestational dominant is 

characterized by progressive decline in pregnancy course of placental lactogen – by 2.3 

times, estriol – by 1.5 times, progesterone – by 2.5 times and increase of PAPP protein 

level while reducing the level of free estriol. Dopplerometric study allowed to establish 

a disturbance of the utero-placental blood flow of the 1st-2nd degree, which was 

recorded already during 30-34 weeks of pregnancy in women with anxious and 

depressed type – 2.7 times more often, and during 35-40 weeks of gestation – 2.3 times 

more often than in patients with hypogestogostic and euphoric type. 

The results of the presented studies allowed to develop a personified psycho-

correction program and to modify the treatment and prevention measures at the 

preconceptional stage, considering the types of psychological component of the 

gestational dominant. To assess the effectiveness of the proposed programs, two groups 

were formed – the main group and the comparison group, where preconception planning 

and monitoring of pregnancy were carried out in accordance with generally accepted 

standards. The modification of the diagnostic algorithm demanded at the stage of 

preconception counselling the determination of the level of stress, social support, 

personal and situational anxiety to the main group. The differentiated approach to 

preconception planning included five programs of psycho-regulating techniques 

developed for each version of the psychological component of the gestational dominant, 

among which the preference was given to breathing gymnastics and art therapy, body-

oriented and musical therapy, isotherapy, fairy-tale therapy, mandolotherapy and work 

with plastic materials. For patients of anxious and depressed type, psychological 

approaches implemented in the role-playing game and person-oriented counselling were 

used. The treatment recommendations included a combination of hormonal correction 

of the menstrual cycle and stress-induced hyperprolactinemia with the use of plant-
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based preparations producing a mild dopaminergic effect, vitamin D, neuroadapters 

(mebicar and magnesium preparations) and drugs possessing antioxidant and 

antihypoxic properties (tivortin). During 12-16 and 26-28 weeks of gestation, 

preventive measures included prescription of a nitric oxide donors, magnesium 

preparations as neuroprotectors, therapeutic doses of folate, and for the prevention of 

preeclampsia – small doses of acetylsalicylic acid and calcium preparations according to 

national guidelines. 

The evaluation of the effectiveness of the proposed program demonstrated: 

reducing the proportion of anxious and depressed type of psychological component of 

the gestational dominant to the third trimester of pregnancy in the main group by 

increasing the proportion of mixed and combined types, as well as clinical efficacy in 

restoring the menstrual cycle (in 67,69% of women), ensuring a favourable course of 

pregnancy (78,5%) and reducing the proportion of such complications as reproductive 

loss – by 2,0 times, preterm labour – 1,7 times, placental dysfunction and preeclampsia 

– by 2,0 times and negative perinatal outcomes – by 2,1 times. 

Key words: placental dysfunction, pregnancy course, psychological component 

of gestational dominant, functional state of the fetoplacental complex, preconception 

planning, psychological correction, neuroprotective therapy. 
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ПКГД – психологічний компонент гестаційної домінанти 

ПМС – передменструальний синдром  

СВД – синдром вегетативної дистонії  

СДР – синдром дихальних розладів 

СДС – систоло-діастолічне співвідношення 

СВП – синдром втрати плода 

СОП – середнє ортостатичне прискорення 

СТ  – ситуативна тривожнсть 

ТCВ-в – тест ставлень вагітної  

ТТ – тривожний тип 

ТТГ – тиреотропний гормон 

УЗД – ультразвукова діагностика 

ФКМ – фіброзно-кістозна мастопатія 

ФСГ  –  фолікулостимулюючий гормон  

ХГ  –  хоріонічний гонадотропін  

ЦНС – центральна нервова система 

ЧСС – частота серцевих скорочень 

СІ – довірчий інтервал 

OR – відношення шансів 

РАРР-А – асоційований з вагітністю плазмопротеїн-А 
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ВСТУП 

 

Негативний вплив складної соціально-економічної ситуації на процеси 

народжуваності та ранньої неонатальної захворюваності і смертності вимагає 

більшої уваги до вивчення ролі психологічних факторів у вирішенні 

демографічних проблем [24, 80, 222, 273]. У сучасному суспільстві вагітність 

часто перебігає на тлі хронічного стресу, пов’язаного з обтяженим 

репродуктивним анамнезом, який поглиблюється соціальними конфліктами, 

екологічними та технологічними катастрофами, тому й заслуговує на увагу 

концепція ґенезу гестаційних ускладнень, у тому числі й плацентарної дисфункції 

(ПД),  як хвороби дезадаптації [11, 37, 57, 170, 186]. Частота плацентарної 

дисфункції, незважаючи на деякі відмінності діагностичних критеріїв у різних 

регіонах світу, коливається у межах 22-45 % від усіх вагітностей [64, 100, 196, 

224, 301]. Недостатня ефективність традиційних медикаментозних підходів до 

профілактики цього ускладнення може бути пов’язана із недооцінкою ряду 

патогенетичних моментів розвитку та можливого впливу психоемоційного стану 

вагітної на виникнення акушерських ускладнень [35, 83, 201, 188, 268]. Саме 

медико-психологічний аспект покращення репродуктивного здоров’я є одним із 

найбільш актуальних завдань сучасної науки, а власне психологічна сторона цієї 

проблеми заслуговує пильного та всестороннього наукового дослідження.  

Водночас, низкою авторів сформована можливість розвитку навіть при 

фізіологічному перебігу вагітності первинної психовегетативної дезадаптації, яка 

реалізується через вегетативну нервову систему (ВНС) [46, 60, 94, 190, 221]. 

Пошук можливостей управління реактивністю організму, заснований на розумінні 

закономірностей розвитку адаптаційних і дезадаптаційних процесів, відкриває 

перспективу для розробки способів спрямованої корекції патологічних станів при 

гестації [97, 214, 220, 261, 265]. 

Хоча проблеми пренатального розвитку ще недостатньо вивчені, однак 

існують спроби організації пренатального виховання та проведення 

психопрофілактичної роботи, зокрема, зустрічаються нечисленні роботи, 
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присвячені вивченню шляхів підвищення адаптаційно-захисних реакцій у 

вагітних з плацентарною дисфункією, починаючи з прегравідарного етапу [84, 92, 

108, 240], що диктує необхідність розширення досліджень у цій галузі і є чітким 

обґрунтуванням актуальності вибраного напрямку.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалася як фрагмент комплексної науково-дослідної 

роботи Івано-Франківського національного медичного університету «Клініко-

патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я та 

перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (номер державної реєстрації 

0114U004747, терміни виконання 2014–2018 рр.), де дисертант є співвиконавцем. 

Мета дослідження – зменшити частоту акушерських та перинатальних 

ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією на основі вивчення впливу 

психоемоційних особливостей організму на функціональний стан 

фетоплацентарного комплексу шляхом обґрунтування модифікованого 

діагностичного алгоритму та розробки диференційованого підходу до лікувально-

профілактичних заходів, скерованих на підвищення їх ефективності та 

поліпшення наслідків вагітності. 

Завдання роботи: 

1. Виявити частоту та структуру психоемоційних типів переживання 

вагітності у жінок з обтяженим репродуктивним анамнезом та встановити 

психосоматичні взаємозв’язки при плацентарній дисфункції і пов’язаних з нею 

гестаційних ускладненнях. 

2. З’ясувати клінічні особливості перебігу вагітності та стану плода, 

частоту, структуру та основні чинники акушерських і перинатальних ускладнень 

у жінок із плацентарною дисфункцією в залежності від типу психологічного 

компонента гестаційної домінанти (ПКГД). 

3. Вивчити  особливості  ендокринологічного  статусу на 

преконцепційному етапі з урахуванням психоемоційного типу переживання 

вагітності, дослідити динаміку вмісту плацентарних білків та з'ясувати 

особливості формування та функціонального стану фетоплацентарного 
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комплексу.  

4. Провести оцінку електроенцефалографічних параметрів біоелектричної 

активності мозку та порушень окремих ланок вегетативної регуляції у вагітних із 

обтяженим репродуктивним анамнезом у взаємозв’язку з психоемоційним типом 

переживання вагітності та оцінити вірогідність прогресування плацентарної 

дисфункції у таких пацієнток.  

5. Розробити і впровадити диференційований підхід до проведення 

лікувально-профілактичних заходів у жінок із обтяженим репродуктивним 

анамнезом та плацентарною дисфункцією з урахуванням типу психоемоційного 

переживання вагітності шляхом модифікації програми преконцепційної 

підготовки. 

Об’єкт дослідження – плацентарна дисфункція, перебіг вагітності та 

пологів у пацієнток з різними типами психологічного компонента гестаційної 

домінанти, стан новонароджених.  

Предмет дослідження – особливості перебігу вагітності та пологів, 

функціональний стан плацентарного комплексу, показники гормонального фону, 

рівень плацентарних білків, типи психологічного компонента гестаційної 

домінанти, зміни психоемоційного стану, стан біоелектричної активності мозку та 

регуляторних механізмів вегетативної нервової системи. 

Методи дослідження: клінічні, інструментальні та функціональні (для 

попередньої верифікації діагнозу); анкетування, тестування та проективна 

методика (для дослідження типу психологічного компонента гестаційної 

домінанти, типу самосприйняття вагітності, вимірювання рівня реактивної 

(ситуативної) і особистісної тривожності, депресії); розрахунок вегетативного 

індексу Кердо та анкети А.М.Вейна (для оцінки вегетативного гомеостазу); 

електроенцефалографія (для оцінки біоелектичної активності мозку); 

імуноферментний метод (для параметрів оцінки гормонального статусу та 

плацентарного метаболізму) та  математично-статистичні (для опрацювання 

результатів дослідження). 
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Наукова  новизна одержаних результатів. Вперше проведено скринінг-

дослідження та встановлено частоту і структуру різних типів психологічного 

компонента гестаційної домінанти у жінок з обтяженим репродуктивним 

анамнезом. Вперше встановлено, що характер гестаційної домінанти та її 

психологічна складова впливають на структуру гестаційних ускладнень та 

динаміку їх перебігу, а також ступінь гормонального та метаболічного дисбалансу 

організму на етапі планування вагітності. 

Вперше проведена порівняльна характеристика психоособистісних 

характеристик та особливостей психологічного статусу вагітних із плацентарною 

дисфункцією та умовно здорових вагітних.  Виявлено, що у більшої частини 

вагітних з обтяженим репродуктивним анамнезом наявні несприятливі типи 

психологічного компонента гестаційної домінанти, високий рівень ситуативної 

тривожності та помірні і тяжкі депресивні прояви.  

Проведена поглиблена оцінка дезадаптивних механізмів функціонування 

різних ланок вегетативної регуляції та стан біоелектричної активності мозку, що 

дозволило з’ясувати і зіставити прогресивну динаміку ознак плацентарної 

дисфункції із виявленими порушеннями. Вперше модифікована і розроблена 

модель диференційованого підходу до використання різних психотерапевтичних 

технік для жінок із різними типами сприйняття вагітності.   

Практичне значення отриманих результатів. Вперше запропоновано та 

впроваджено програму преконцепційної підготовки з урахуванням 

психоемоційного типу переживання вагітності.  Встановлено, що 

диференційоване використання методів психокорекції у поєднанні із комплексом 

нейропротекторів, антиоксидантів та фолатотерапії на етапі прегравідарної 

підготовки та впродовж вагітності достовірно підвищує ефективність 

профілактичних заходів щодо розвитку плацентарної дисфункції, сприяє 

нормалізації показників психологічного профілю особистості, параметрів 

вегетативного та гормонального гомеостазу, а також супроводжується стійким 

покращенням перебігу вагітності та стану плода. Використання модифікованої 

диференційованої програми преконцепційної підготовки дозволило зменшити 
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медикаментозне навантаження у жінок, удвічі знизити частоту тяжких форм 

прееклампсії, передчасних пологів та негативних перинатальних наслідків, що 

суттєво економить фінансові затрати.  Модель психотерапії та медикаментозний 

комплекс отримали клінічне та наукове обґрунтування і можуть бути 

рекомендовані для застосування як психотерапевтами, так і клініцистами у 

жіночих консультаціях та центрах планування сім’ї. 

Впровадження результатів роботи в практику. Одержані результати 

досліджень, схеми діагностичного і лікувального алгоритмів впроваджені в 

лікувальну практику центру планування сім'ї обласного перинатального центру 

(затв. 20.09.2018), жіночої консультації № 1 міського клінічного перинатального 

центру (затв. 5.09.18), медичного центру репродуктивного здоров’я «Дамія» (затв. 

4.10.18) та центру свідомого батьківства «Дівія» м. Івано-Франківськ (затв. 

14.09.18), міського пологового будинку м. Ужгород (затв. 4.09.18 ), міського 

клінічного пологового будинку №1 м. Чернівці (затв. 10.10.18), обласного 

клінічного перинатального центру «Мати і дитина» м. Тернопіль (затв. 2.10.18). 

Положення, викладені в матеріалах дисертаційної роботи, використані у 

педагогічному процесі на кафедрі акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового 

ДВНЗ «Івано-Франківського національного медичного університету» (затв. 

27.09.18), кафедри акушерства, гінекології та перинатології НМАПО імені П. Л. 

Шупика (затв. 18.09.18). 

Особистий внесок здобувача. Дисертантка проаналізувала вітчизняну та 

зарубіжну літературу за темою дисертації, самостійно здійснила інформаційний 

пошук, разом із науковим керівником розробила тактику клінічного обстеження 

та формування досліджуваних груп, особисто обрала тему, визначила мету, 

завдання, методи вирішення поставлених завдань, напрямок проведення наукових 

досліджень і формування груп. Самостійно провела загальний та спеціальний 

огляд 150 жінок, підбір матеріалу для клініко-лабораторних досліджень, 

дослідила психологічний статус пацієнтів (дисертантка є дипломованим 

психологом), а також провела оцінку ефективності запропонованої програми 

психокорекції та лікувального комплексу. Провела аналіз отриманих результатів, 
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сформулювала висновки й основні наукові положення дисертації. Виклад змісту 

дисертаційного дослідження, підготовлена джерельна база, вироблені методи і 

прийоми інтерпретації фактичного матеріалу, статистичні дані, узагальнення 

отриманих результатів, практичні рекомендації та підготовка до друку наукових 

робіт, – це одноосібний, самостійний внесок автора дисертації у розробку 

порушеної наукової проблеми. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації оприлюднені на 

Пленумі Асоціації акушерів–гінекологів України (Київ, 2012); на міжнародній 

науково-практичній конференції “Актуальні питання педіатрії, акушерства та 

гінекології” (Судак, 2011, 2012); на регіональній науково-практичній конференції 

«Психосоматична медицина – шляхи розвитку», (м. Івано-Франківськ. 2012); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Репродукція людини: новітні 

технології, проблеми та перспективи» (Івано-Франківськ, 2018); на 

Всеукраїнській науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Інноваційні технології в акушерстві та гінекології: від науки до практики» 

(Івано-Франківськ, 2018); на першому конгресі Всеукраїнської психосоматичної 

асоціації з міжнародною участю «Психосоматична медицина ХХІ століття: реалії 

та перспективи» (Київ, 2018). 

Публікації результатів дослідження. За темою дисертації опубліковано 10 

друкованих робіт, із яких 5 статей у наукових фахових виданнях України, 2 – в 

іноземних періодичних виданнях (Республіка Білорусь, Індія). Чотири статті – 

одноосібні. У збірниках науково-практичних праць надруковано 3 тез на теми, 

пов’язані з виконуваною роботою.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена на 208 

сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг складають 164 сторінок). 

Складається зі вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження; 4 

розділи власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який 

містить 311 джерел, із яких 208 кирилицею, 103 – латиницею. Дисертацію 

ілюстровано 32 таблицями та 43 рисунками.  

25



26 
 

РОЗДІЛ 1 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ГЕСТАЦІЙНИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ, РОЛЬ ПСИХОЛОГІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ФАКТОРІВ 

(огляд літератури) 

        

1.1. Обґрунтування доцільності та перспективи вибраного напрямку 

досліджень. 

 

Одним із найбільш частих перинатальних ускладнень при вагітності 

високого ступеня ризику є плацентарна дисфункція та пов’язані з нею негативні 

наслідки: невиношування, передчасні пологи,  затримка розвитку плоду (ЗРП) та 

дистрес плоду, що виводить ПД в групу найбільш важливих проблем сучасного 

акушерства та перинатології. Частота її в середньому (незважаючи на певні 

відмінності класифікації та діагностичних критеріїв) коливається від 22-45 %, а 

структура перинатальної захворюваності  та смертності, яка складає більше 60 %, 

формується саме завдяки ускладненням, нею зумовлених [64, 100, 196, 224, 301]. 

Слід зазначити, що, за даними різних авторів, ПД найчастіше супроводжує 

прееклампсію різного ступеня тяжкості – від 48,4 до 70,2 % випадків [9, 212, 282, 

293, 296, 305]. Значущо високою її частка залишається у пацієнток із вірусною та 

бактеріальною інфекцією [61, 121]. У дослідженнях ряду авторів встановлено, що 

в пацієнток із загостренням інфекційних захворювань при вагітності частота 

розвитку цього гестаційного ускладнення складає близько 55 % [181]. За даними 

Г. М. Савельєвої та співавторів, у жінок із запальними захворюваннями 

сечовидільної системи частота ПД складає 34,4 %, з анемією – 32,3 %, із 

ендокринною патологією  – 24,0 %, із середцево-судинною патологією – від 37,2 

до 45%, звикле невиношування супроводжується ПД у 47,6-77,3 % спостережень 

[7]. 

Акушерська патологія при ПД, як правило, призводить до народження дітей 

із фізіологічної незрілістю та з усіма подальшими наслідками [174, 238, 256, 257, 
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258]. Одним з основних видів акушерської патології є невиношування вагітності 

[56, 99, 105, 191, 298], частота якого залишається стабільною протягом багатьох 

років і становить 15-20 % від усіх бажаних вагітностей. У структурі 

невиношування близько 25 % становить звичний викидень, в основі якого, як і 

при спорадичному перериванні, лежить порушення репродуктивної функції [164, 

176]. Наступною по частоті акушерської патології є прееклампсія і багатовіддя, 

проте психічний стан жінок з такою патологією вивчено мало [12, 19, 217,289]. 

Різноманітність варіантів прояву ПД, частота, характер та тяжкість 

ускладнень для плода та матері, домінування розладів тієї чи іншої функції 

плаценти залежать від гестаційного терміну, тривалості та характеру впливу 

провідних чинників, а також від стадії розвитку плода та плаценти, що й визначає  

наслідки вагітності та пологів [1, 21, 26, 115, 237]. Ряд авторів стверджують, що 

формування ПД є наслідком дисадаптації компенсаторно-пристосувальних 

реакцій, що спричиняє порушення молекулярних та клітинних механізмів 

регуляції плацетарного гомеостазу при цій патології, обумовлюючи патологічний 

перебіг вагітності, пологів та перинатальні наслідки [100, 149, 167, 197, 207, 220].  

Основні показники служби охорони здоров’я матері та дитини в останні 

десятиліття свідчать про те, що ні ускладнення та удосконалення технологій 

пологорозродження, ні впровадження в акушерську практику нових 

діагностичних технологій не приводять до бажаного результату – зниження 

ускладнень вагітності та пологів, і практично не відображаються на статистиці 

перинатальної та материнської смертності [84, 36, 108, 168]. Однією із основних 

причин такої ситуації вважається те, що з поля зору акушер-гінекологів нерідко 

випадають психологічні аспекти стану вагітної: її початковий психоемоційний 

статус, ставлення до вагітності, пологів  та ненародженої дитини, що може 

виявитися етіологічним фактором виникнення акушерських ускладнень [16, 18, 

129].  

У зарубіжній психології та перинатології даною проблематикою займаються 

вже не одне десятиліття. Зокрема, ще наприкінці 70-х років було проведено 

масштабне міждисциплінарне клінічне дослідження, яке дозволило виділити 
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більше 700 факторів, об’єднаних у 46 шкал [295]. Автори з’ясували, що з 

психологічних чинників із успішною адаптацією до вагітності та материнства 

корелюють: сильне ego та особистісна зрілість, досягнута жіноча ідентичність, 

досвід взаємодії з новонародженими та дітьми в дитинстві [25, 33, 85]. 

У вітчизняних дослідженнях, починаючи  із 90-х років, інтенсивно 

вивчаються психосоматичні та психотерапевтичні аспекти порушення 

репродуктивної функції, зокрема запліднення та вагітності  [14, 15]. Так, 

дослідженнями ряду авторів доведено, що формування ускладнень вагітності у 

пацієнток високого ступеня ризику після ДРТ (передчасні пологи, прееклампсія, 

плацентарна дисфункція) обумовлені саме дією хронічного стресу [38, 90, 106, 

112, 162, 244]. При цьому Є. В. Кришталь, М. В. Маркова [114] вказують, що 

жінки зі збереженою та порушеною репродуктивною функцією не розрізняються 

за стійкими особистісними якостями, що не мають прямого відношення до 

адаптаційних механізмів. Водночас вказані дослідження дозволяють виділити 

встановлені психологічні особливості жінок з різними формами порушення 

репродуктивної функції (порушення менструального циклу, гінекологічні 

захворювання, невиношування, ЗРП, гестози, ускладнення менопаузи). У роботах  

В. Д. Менделевича і Є. В. Макаричевої [130]  показано, що в жінок із 

ідіопатичним  безпліддям поширені риси психічного інфантилізму. На думку 

авторів, третина таких пацієнток мають вище вказані риси, а 89,5 % 

досліджуваних – слабку статеву конституцію. У вищеназваних працях було 

виявлено певний особистісний профіль безплідних жінок зі схильністю до 

депресивних реакцій, конфліктів, емоційної нестійкості, тривожності та бажання 

подобатися оточуючим [103].  А Santos P. C., виявив у цієї категорії суперечливе 

ставлення до власної самооцінки та життєвих ідеалів [292].  

Основним чинником патогенезу ПД служить порушення матково-

плацентарного кровотоку. Враховуючи той факт, що система кровотоку вагітної 

матки є частиною загальної системи кровообігу організму жінки, слід вказати на 

вагомий вплив центральної та вегетативної нервової системи матері на стан 

фетоплацентарного кровотоку [44, 62, 109, 127, 240]. Як відомо, зміни 
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вегетативних процесів у материнському організмі призводять до коливань ритму 

серцевих скорочень плода та його рухової активності, а наслідком цих 

вегетативних реакцій є зміни матково-плацентарного та плодово-плацентарного 

кровотоку,  що можна розглядати як регіональний прояв порушення центральної 

гемодинаміки [45, 81, 111, 116]. У той же час стан центрального та 

периферичного кровообігу значною мірою асоційований із дисфункцією ВНС 

вагітної [44]. Низкою авторів у ході досліджень встановлено, що 

гіперсиматикотонія здійснює активуючий вплив на катаболічні процеси, 

пригнічує синтез білків та вуглеводів, викликаючи ерготропний ефект, що сприяє 

розвитку ПД [8, 60, 65, 88]. Прогресування ПД найчастіше спостерігається в 

жінок при зміні симпатикотонії на ваготонію, на тлі високої  лабільності та 

реактивності ВНС і вимагає корекції вказаних порушень [46, 133, 157, 158].   

В останні роки необхідність вивчення та проведення ранньої діагностики 

вегетативних порушень у вагітних  обумовлена всебічним та різностороннім 

розвитком у світі психосоматичного напрямку в медицині. Однак на даний час 

співвідношення між психоемоційним станом, показниками фетоплацентарного 

кровотоку і порушенням зі сторони ВНС, розлади регуляції якої можуть 

негативно позначитися на перебігу вагітності та пологів, залишаються 

маловивченими та потребують подальшого аналізу [98]. 

Численними зарубіжними та вітчизняними дослідженнями встановлено, що 

саме материнське ставлення до вагітності і плода, що розвивається, є провідним і 

визначальним фактором, який формує взаємовідносини між дитиною та матір’ю 

[147, 188]. Так, Т. Л. Шиманська розглядає вагітність як сенситивний період 

формування аутопсихологічної компетентності вагітної жінки, що безпосередньо 

впливає на материнське відношення і є визначальним фактором ефективності 

материнсько-плодових відносин. Цей період є особливо важливим у розвитку 

материнської сфери, вимагає чіткої діагностики та аналізу факторів, здатних 

вплинути на адаптацію до вагітності і формування адекватного материнського 

ставлення [199]. Також дослідження свідчать, що ті чи інші зміни, пов’язані з 

вагітністю – зачаття (наприклад, шляхом ДРТ), перебіг вагітності, негативний 
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досвід вагітності (викидні в минулому) – можуть достатньо вагомо, переважно 

несприятливо, впливати на формування материської позиції [73, 137].  

Істотну роль у розвитку психічних розладів у вагітних відіграють соціально-

побутові фактори. Соціально-економічна нестабільність сприяє високій частоті 

виникнення загрози переривання вагітності й ускладнень пологової діяльності 

вагітних жінок зі змішаними тривожними і депресивними розладами. Військові 

дії, соціальна та побутова невлаштованість, відсутність спеціалізованої медичної 

допомоги, страх за своє життя і за майбутню дитину призводять до формування 

афективних порушень у вагітних [48]. Психотравми відіграють роль тригерів, а 

неадекватність копінг-поведінки є передумовою до виникнення психічних 

розладів у ситуації підвищених вимог до психологічної адаптації [154, 198, 241].  

Вітчизняні автори відзначають, що жінки з вищою освітою більшою мірою 

схильні до тривоги та депресії [136, 145]. Під час вагітності,  особливо першої, 

чітко простежуються біопсихосоціальні складові пограничних психічних розладів 

[152, 161]. Жінки з незапланованою вагітністю мають низьку соціальну 

підтримку, високу поширеність депресивних симптомів (67 % проти 49 %), високі 

середні рівні схильності до стресу [274]. Крім того, симптоми тривоги і депресії 

характерні для вагітних з безпліддям [137]. 

Встановлено, що переривання вагітності є потужним психотравмуючим 

фактором, що обумовлює виникнення у психічно здорових жінок майже у 60 % 

випадків гострих реакцій на стрес і розлади адаптації [161]. Переживання 

медичного аборту є важкою психотравмуючою життєвою подією, яке є тривалим 

у часі і може накладати відбиток на наступну вагітність, а втрата плоду є 

пусковим механізмом у ланцюзі нейрохімічних змін головного мозку і може стати 

основою для депресивного стану при наступній вагітності, якщо час настання 

вагітності збігається із часовими рамками періоду природного переживання горя 

[145]. Факторами ризику депресивних розладів у жінок з проблемою втрати плоду 

в анамнезі є серйозні несприятливі життєві події або зміни, недостатня або 

відсутня соціальна підтримка, складні подружні або родинні стосунки [22, 145]. 

Патологія вагітності сприяє розвитку психічних розладів, які розвиваються 
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частіше, ніж при фізіологічній вагітності, і трапляються у 30–84 % випадків при 

ускладненій вагітності [119]. Поява додаткових психотравмуючих чинників, 

таких, як ускладнення вагітності, вроджені вади розвитку плоду, можуть 

викликати негативні реакції [180]. Такі ускладнення перебігу вагітності, як 

прееклампсія і загроза викидня, достовірно частіше спостерігаються в жінок з 

невротичними депресивними розладами [49, 102]. Загроза переривання у вагітних 

з проблемами психічного здоров'я здебільшого трапляється у II триместрі 

вагітності і найчастіше поєднується із пограничними психічними розладами у 

вигляді невротичних, пов'язаних зі стресом, і соматоформних розладів (43 %) [78]. 

Розвиток прееклампсії часто пов'язують з психічною дезадаптацією в період 

вагітності. При обстеженні таких вагітних низкою авторів виявлено виражене 

переважання психодезадаптаційного синдрому (87,3 %), в основному астенічного 

типу, з вираженим тривожним компонентом (45,5 %), рідше траплялися 

депресивно-дистемічний (27,3 %) і соматовегетативний (14,5 %) варіанти [120]. 

Прогресування ПД найчастіше спостерігається у вагітних з високим рівнем 

ваготонії, лабільності і реактивності ВНС у поєднанні з підвищеною тривожністю 

і наявністю депресії [98]. Частота і ступінь тяжкості порушень знаходяться у 

прямій залежності від типу адаптації матері та плоду до родового стресу [66]. 

Припускають, що розвиток гестаційного діабету асоціюється з депресією у 

вагітних. Якщо в дослідженні, проведеному в США, у 2398 жінок не було 

виявлено зв'язку допологової депресії і діабету (як раніше виявленого, так і 

гестаційного), то у більш пізньому дослідженні, виконаному на великій 

багатонаціональній когорті, виявлена кореляція між депресією в анамнезі і 

розвитком гестаційного діабету [239]. Материнська депресія значно частіше 

супроводжується ЗРП, аномалією розвитку плоду, дистресом плоду, 

антенатальною загибеллю плоду [232, 235]. Розвиток передпологового стресу в 

період вагітності сприяє скороченню тривалості вагітності і збільшує ризик 

передчасних пологів [290]. Крім того, специфічний страх перед майбутніми 

пологами під час вагітності відіграє важливу роль у процесі пологів і також може 

впливати на їх результати [286]. Важливим аспектом у попередженні розвитку 
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післяпологової депресії вважають підтримку грудного вигодовування, що є 

емоційним інстинктивним актом не тільки для дитини, але й для матері [231]. 

Систематичний огляд, присвячений проблемам грудного вигодовування і 

материнських показників здоров'я у розвинених країнах, показав, що коротка 

тривалість грудного вигодовування або його відсутність суттєво впливали на 

підвищення ризику післяпологової депресії [226]. 

Викладене в літературних джерелах свідчить про те, що зміни рівня 

естрогенів у період вагітності сприяють розвитку або прогресуванню психічних 

розладів у матері, що супроводжуються високим рівнем кортизолу, та впливають 

на рівень кортизолу в дитини, обумовлюючи несприятливий пізнавальний, 

соціальний, емоційний розвиток та стан імунітету [236, 250, 252, 263, 267, 276].  

Сьогодні ще недостатньо вивчено особливості психоемоційного стану 

жінки та його вплив на вагітність. Тому перспективним вважаємо прослідкувати 

взаємозв’язок між психологічним статусом вагітної та станом матково-

плацентарного та плодово-плацентарного кровообігу. Слід думати, що таке 

співвідношення дозволить розширити підходи, в тому числі психологічні, до 

більш ефективної профілактики ускладнень перебігу вагітності та пологів у жінок 

високого ступеня перинатального та акушерського ризику. Все вище зазначене 

стало обґрунтуванням для проведення нашого дослідження.   

  

1.2. Поняття гестаційної домінанти, типи психологічного компонента 

гестаційної домінанти та доцільність їх оцінки. 

 

Численні дослідження підтверджують, що загальний характер ставлення 

матері до дитини, яке виникає а період вагітності, суттєво впливає на відносини, 

що формуються після народження дитини, що без сумніву, відображається на 

подальшому її розвитку [75, 189]. На думку Г. Г. Філіпової, вагітність є найбільш 

складним етапом у розвитку материнського ставлення до майбутньої дитини,  

складовою частиною етапу «взаємодії із власною дитиною». Як зазначає автор, 

ставлення до ще не народженої дитини пов’язано з рівнем емоційного 
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благополуччя жінки, з формуванням стилю переживання стресових ситуацій 

[188]. Отримані у процесі вивчення материнського стату дані дозволили описати 

шість варіантів стилю переживання факту вагітності: адекватний, тривожний, 

ейфоричний, ігноруючий, амбівалентний та неприйнятний (відкидаючий).   

Ставлення до вагітності проявляє себе в типі ПКГД, властивої вагітній 

жінці. Характер ГД, її психологічна складова і динаміка перебігу психологічної 

кризи вагітності породжують материнський аспект особистості жінки. Поняття 

«материнська домінанта» було сформовано І. А. Аршавським та включає ГД 

(домінанту вагітності), домінату пологів та грудного вигодовування [73]. Вони 

здійснюють як позитивний, так і негативний вплив одна на одну. Домінанта 

вагітності трансформує характер, поведінку, емоційний фон майбутньої матері, 

визначає її психічний стан, що  в свою чергу впливає на перебіг вагітності, 

розвиток плоду, а також на перебіг пологів та лактації, виникнення та 

інтенсивність пологового болю [188]. ГД забезпечує спрямованість усіх реакцій 

організму на створення оптимальних умов для розвитку ембріону, а згодом і 

плода. Під впливом факторів зовнішнього та внутрішнього середовища проходить 

формування стійкого осередку збудження в центральній нервовій системі, який 

володіє підвищеною чутливістю до подразників, що мають відношення до 

вагітності, і які можуть пригнічувати інші нервові центри [73]. Розрізняють 

фізіологічний та психологічний компоненти ГД, що визначаються біологічними 

та психічними змінами, які проходять в організмі жінки і спрямовані на 

виношування та народження дитини. Особливий інтерес викликає у 

перинатальних психологів психологічний компонент ГД, що являє собою 

сукупність механізмів психічної саморегуляції, які ініціює вагітність як така. Ці 

механізми спрямовані на збереження гестації та створення умов для розвитку 

майбутньої дитини, а також покликані формувати в жінки ставлення до своєї 

вагітності та поведінкові стереотипи [222, 223]. Для розуміння змін соматичного 

та психологічного  стану жінки в період вагітності важливими є дослідження        

І. В. Добрякова, що дозволило виділити п’ять типів ГД та описати їх психологічну 

складову: оптимальний тип (ОТ), гіпогестогнозичний (слабовиражений) (ГТ), 
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ейфоричний (ЕТ), тривожний (ТТ) та депресивний  (ДТ) [73]. 

Перший тип – оптимальний. Вагітність для цих жінок, як правило, бажана, 

вони перебудовують своє життя, адаптуються до стану вагітності, народження 

дитини, вбудовуючи цей процес у свої життєві плани. Жінки ОТ відповідально та 

спокійно підходять до своєї вагітності, змінюючи свій активний спосіб життя на 

більш розмірений, стежать за своїм здоров’ям, харчуванням, консультуються з 

лікарем. Стосунки у подружжі ву таких жінок гармонійні, вони сумісно 

відвідують заняття психологічної підготовки і налаштовані на спільний догляд за 

дитиною та її вихованням, вагітні жінки цього типу мають менше проблем зі 

здоров’ям та легше народжують [245, 247].  

Другий тип – тривожний. Під час вагітності в цих жінок спостерігається 

підвищений стан тривожності за своє здоров’я та здоров’я власної дитини, страх 

пологів, нестабільні стосунки з батьком дитини та інше. Тому такі жінки, 

отримуючи інформацію з різних джерел: із інтернету, від знайомих, від лікарів, 

постійно сумніваються у виборі рішень і не впевнені у правильності своїх дій. 

Причини тривожного стану можуть бути вагомими або необґрунтовано 

перебільшеними. Депресивні прояви критичного та яскраво вираженого рівня, за 

даними різних джерел, притаманні вже 27,9 % осіб, також встановлено розлади 

сну, подразливість, плаксивість, невпевненість у майбутньому [73]. 

Третій тип – ейфоричний. Буває, що з певних причин вагітність довго не 

наступає і подружній парі доводиться пройти довгий шлях обстеження та 

лікування, прикладати багато зусиль, щоб вагітність наступила. Вагітність так 

багато значить у житті цих жінок, що вони підкреслюють цей факт, підбирають  

відповідний одяг, задовго починають відвідувати заняття підготовки до пологів, 

вимагають від оточуючих захоплення своїм станом, радіють усім змінам у своєму 

житті: рухам плоду, очікуваним пологам, а різного роду проблеми зі своїм 

здоров’ям оцінюють не зовсім адекватно: або ігнорують, або перебільшують, 

рекомендації лікаря можуть виконувати нерегулярно або, навпаки,  педантично. 

Більшість із них мають середній рівень як ситуативної (СТ), так і особистісної 

тривожності (ОТр) (69 та 70,9 % відповідно) [73]. 
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Наступний – гіпогестогностичний тип, переважає у жінок, що навчаються, 

(студентів, аспірантів) або в жінок, зайнятих власною кар’єрою. Найчастіше для 

жінок цього типу вагітність є незапланованою подією, порушує життєві плани, і 

жінкам досить важко адаптуватися до вказаного стану,  правильно розставити 

пріоритети та змінити звиклий спосіб життя. Частка вагітних із високою 

тривожністю у цій групі, за результатами дослідження І. В. Добрякова, складала 

майже третину обстежених  (32,8 % та 29,9 % відповідно), а відсутність 

депресивних симптомів спостерігалася тільки в половині випадків  (50,75 %). 

Тому, на жаль, незважаючи на факт вагітності, жінки цього типу не схильні 

міняти свій ритм та спосіб життя: вони повністю захоплені роботою або 

навчанням, ведуть активний спосіб життя, займаються спортом, подорожують та 

вирішують життєво важливі завдання [73].  

Останній тип – депресивний. Буває, що досить складні психотравматичні 

ситуації можуть вплинути на негативне ставлення до своєї вагітності і 

викликають депресивну симптоматику. Якщо вагітність викликає почуття 

неприязні, відчаю, самоприниження, подавленості, то значить, що в жінки є 

реальна причина відчувати такі емоції.  Несприйняття нового життя в собі може 

супроводжуватися не тільки негативними почуттями, але й страшними 

фантазіями, що всередині поселилася якась істота, яка висмоктує соки, робить 

тіло некрасивим, забирає сили. Депресивна симптоматика в цій групі визначалася 

практично в усіх обстежених, у більшості відмічено клінічно значущі невротичні 

прояви. Деяких жінок цього типу можуть переслідувати і суіцидальні думки.  

Близьким і рідним не зразу буває зрозумілим, що іпохондрія, пригніченість, 

плаксивість – це прояв депресивного стану, а не просто «капризи вагітної» [122].  

Большунова Н. Я. у своїх роботах розглядає проблему кризи вагітності та 

особливостей перебігу при різних типах ПКГД. В емпіричному дослідженні 

автором продемонстровано, що оптимальна домінанта  пов’язана із позитивним 

перебігом кризи, більш вираженою життєстійкістю та застосуванням жінкою 

більш продуктивних стратегій. У той же час неоптимальні типи ГД 

супроводжуються високою тривожністю вагітної та напруженістю психологічного 
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захисту, використанням таких негативних стратегій, як уникання та відволікання. 

Показано, що неоптимальний тип гестаційної домінанти спостерігається у 

половини вагітних, що обумовлює практичну значущість дослідження [28].  

В окремих сучасних дослідженнях [41] продемонстровано, що жінки під час 

вагітності піддаються підвищеному ризику розвитку нервово-психічних 

захворювань та розладів, однак більшість із них (77 %) залишаються 

нерозпізнаними та недіагностованими, що дозволяє розглядати пріоритет 

емоційних факторів у розвитку ускладнень вагітності [31]. Афективні порушення 

несприятливо впливають на соціальну активність вагітної жінки, на стан плода та 

становлення адаптаційних процесів у новонароджених. Найбільш частими 

емоційними розладами під час гестації є тривожні та тривожно-депресивні 

порушення. Так, низка авторів [210, 303] вважає, що тривожність вагітних жінок є 

головним чинником, який дозволяє розмежувати нормальну фізіологічну 

вагітність та ускладнену. Переживання стресу може вплинути на перебіг 

вагітності та в кінцевому результаті – на стан плоду. Проте багато сучасних жінок 

у період вагітності зберігають високий рівень соціальної активності, що не 

виключає ймовірності конфліктних ситуацій та вимагає пошуку персоніфікованих 

підходів до преконцепійної підготовки. 

 

1.3. Взаємозв’язок психічного стану вагітної з гестаційними та 

перинатальними ускладненнями. 

 

Вагітність можна назвати критичним перехідним періодом у житті жінки, у 

ході якого суттєво перебудовується її свідомість та взаємовідносини зі світом. В 

одному з ретроспективних досліджень у жінок з панічними атаками у 20 % 

випадків спостерігалося зменшення симптоматики під час вагітності, у 54 % – 

стан залишався без змін, у 26 % – погіршувався перебіг захворювання. Виявлено 

значний впив тривожних розладів на перебіг вагітності та перинатальні наслідки: 

підвищувалася частота ПД, ЗРП, виникала загроза передчасних пологів, 

народження дітей з малою масою тіла, що впливало на віддалені прогнози [286]. 
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При вивченні емоційного реагування жінок у динаміці фізіологічної 

вагітності було встановлено, що зі зростанням її терміну підвищується рівень 

ОТр, яку Волков А. Е. розглядає як процес адаптивний [43]. А. Г. Смирнов у своїх 

дослідженнях зауважує, що нормальний перебіг гестаційного процесу 

характеризується середнім рівнем ОТр та СТ [166]. За даними різних авторів, 

найбільш високий рівень тривожності реєструється у I та III триместрах вагітності 

та післяродовому періоді [48]. Зростання рівня тривоги у І триместрі корелює із 

змінами самопочуття в рамках астенічного стану (нудота, блювота, диссомнія).  

Схожі висновки робить М. С. Вербицька та співавтори при вивченні впливу 

різних факторів на перебіг вагітності серед груп жінок з різним психосоматичним 

статусом. Автор виявила взаємозв’язок між психічним станом жінки та перебігом 

вагітності, пологів та післяпологового періоду, що варто враховувати при 

прогнозуванні та профілактиці ускладнень  [40].  

Більшість науковців та лікарів-практиків указують на важливу роль 

психоемоційного стану у виникненні прееклампсії, що визначає пріоритет 

емоційних чинників у розвитку цього ускладнення [245, 284]. Так, за даними 

деяких авторів, на виникнення прееклампсії впливає підвищення рівня СТ [8]. 

МсDonald було показано, що саме тривожність є головним фактором, який 

проводить межу між жінками з нормальною фізіологічною та ускладненою 

вагітністю [266]. Результати ряду зарубіжних досліджень свідчать, що високий 

рівень тривоги і депресії, низька самооцінка відіграють роль у етіології низької 

перинатальної ваги плоду [275].  

Існує думка, що стан вагітності знаходиться на межі норми та психічної 

патології. З моменту вагітності багато жінок відчувають зміни, які відповідають 

клінічним проявам астенічного симптомокомплексу, що дозволило R. Кumar 

(1982) назвати ці розлади «психосоматичною реакцією на вагітність» [254].  

Частота їх коливається від 13,7 до 33,3 %, а результати тестування 

продемонстрували, що у здорових вагітних у 73 % випадків проявляються 

донозологічні психічні зміни, які негативно впливають на розвиток гстаційних 

ускладнень. Ускладнений перебіг вагітності та пологів у таких жінок 
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спостерігається в 2 рази частіше, ніж у пацієнток без порушень, а патологічний 

стан плода та новонародженого – у 3 рази частіше [264].  

Клінічне вивчення пограничних психічних розладів продемонструвало, що 

найбільш поширеним варіантом є невротична реакція  (63 %). Серед причин, що 

провокують астенію, провідна роль належить психогенним факторам з 

психологічним конфліктом у їх основі, який залежить від важливості вагітності в 

житті жінки, тривоги за здоров’я дитини, наслідків у разі ускладнень, а також 

сімейного конфлікту та матеріально-побутового неблагополуччя [10, 125]. Ряд 

авторів вказують на невиношування як одну із провідних причин тяжких 

емоційних переживань та депресії у жінок [186, 262, 264, 195]. Психогенні 

порушення під час вагітності можуть сприяти розвитку клінічної картини загрози 

мимовільного викидня поряд із соматичними та гінекологічними факторами 

ризику, а, за даними вітчизняних досліджень, при ускладненій вагітності психічні 

розлади розвиваються у 30–84 % випадків [102]. Окремі автори відзначають зміни 

функціонального стану центральної нервової системи (ЦНС) у вигляді тривожно-

фобічних, тривожно-депресивних та ригідних розладів, що виникають на фоні 

високого рівня ОТр [166].  

До психосоціальних факторів, що впливать на перебіг вагітності, 

відносяться такі, як бажана вагітність, мотиви запліднення, стосунки з батьком 

дитини, підтримка сім’ї, матеріально-побутові умови, втрата близьких тощо [78]. 

При проведенні популяційного скринінгу авторами було виявлено, що вагітні 

промислових центрів виношують вагітність в умовах психоемоційного стресу 

[218]. Наявність тяжкої соматичної патології також є сильним стресогенним 

фактором, який несприятливо впливає на психосоматичний статус вагітних, а 

також на фізичний та психічний стан здоров’я новонароджених. Середня маса та 

довжина плода у таких жінок нижча, ніж при вагітності без маркерів стресу, 

нижчою є оцінка за шкалою Апгар [249]. 

Виражена емоційність, високі рівні тривожності і нейротизму певним чином 

впливають на розвиток гестаційних ускладнень [228]. Стан напруженості 

адаптаційних систем у вагітних із загрозою мимовільного викидня, за даними 
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ряду досліджень,  сприяє підвищенню рівня пролактину та кортизолу в сироватці 

крові, а імунний гомеостаз, особливо у випадку звиклого невиношування, можна 

охарактеризувати як імунодефіцитний стан внаслідок низьких рівнів 

імунорегуляторного індексу, підвищення пулу імуносупресорних клітин, 

активації прозапальних цитокінів, зростання частки HLA-антигенов та 

підвищенням вмісту IFNγ, IL-8 [215, 306, 284].  

Таким чином, у низці літературних джерел засвідчено, що психологічний 

стан вагітних значною мірою є результатом взаємодії двох складових: 

екстрагенітальної, до якої слід віднести соматичні захворювання та 

індивідуально-типологічні особливості фізичного статусу жінки, і генітальної, 

тобто власне фізіологічні особливості статевої сфери. Крім того, на психічний 

статус вагітної впливають індивідуально-психологічні та соціально-психологічні 

особливості. Саме оптимізація психічного стану жінки зумовлює сприятливиц 

перебіг вагітності та народження здорової дитини.  

 

1.4. Сучасні уявлення про порушення вегетативної нервової системи та 

дисфункцію мозкових структур у жінок із ускладненим перебігом вагітності 

та маркерами хронічного стресу. 

 

Відомо, що в характеристиках біоелектричної активності мозку 

відображається робота мозкових систем, що забезпечують адаптаційні та 

регуляторні механізми різноманітних реакцій та станів, які проходять на різних 

рівнях ЦНС. Крім того, зміни в параметрах електроенцефалографії (ЕЕГ) можуть 

визначатися перед появою клінічної симптоматики різних гестаційних ускладнень 

[190]. Існуючі на сьогоднішній день дані ЕЕГ-обстеження вагітних є 

суперечливими [165], а опубліковані роботи, присвячені таким змінам, при 

прееклампсії зокрема, нечисленні та поодинокі [221].   

Васильєва В. В. та співавтори, аналізуючи біоелектричну активність мозку, 

продемонстрували, що ЕЕГ здорових пацієнток із фізіологічним перебігом 

вагітності відповідає сучасним уявленням про фізіологічну норму. Водночас у 
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групі з ускладненим перебігом вагітності встановлено суттєві відмінності, а саме: 

домінування альфа-ритму у 80 % випадків, загострення форми альфа-коливань у 

73,4 % проти 13,3 % у контролі, порушення фронто-окципітального градієнта 

внаслідок поширення середньоамплітудної альфа-активності у передні відділи 

півкуль. При цьому амплітудні відмінності були згладженими у 63,3 % вагітних 

проти 13,3 % у контролі, а в 6,6 % спостерігалися епілептиформні комплекси та 

інші відхилення, що є відображенням збудження активуючої ретикуло-

кортикальної системи [32]. Авторами встановлена кореляція між тяжкістю 

перебігу прееклампсії та ступенем вираженості змін біоелектричної активності 

мозку, а також висунута гіпотеза щодо первинності порушень взаємовідношені 

між півкулями головного мозку [233]. 

Перебудова всіх функцій організму жінки під час вагітності веде до зміни 

ВНС, яка є одним із основних механізмів забезпечення компенсаторних, 

адаптивних процесів та підтримки гомеостазу в системі «мати-плацента-плід». За 

даними ряду досліджень, ВНС зазнає вагомого напруження під час вагітності, що 

обумовлено анатомічною та функціональною близькістю вищих вегетативних 

центрів, структур психоемоційного реагування та центрів регуляції 

репродуктивної функції [190]. Більш того, на сьогодні прийнято вважати, що 

функціональний стан ВНС визначає перебіг вагітності, пологів та стан 

новонародженого. Тому будь-які види дисфункції цих структур можуть викликати 

порушення адекватного гормонального, імунологічного та гомеостатичного стану 

організму вагітної [39].  При порушенні процесів адаптації під час вагітності 

нерідко розвивається прееклампсія, що характеризується симптомокомплексом 

поліорганної та полісистемної недостатності. При цьому в роботах, присвячених 

гестаційним ускладненням, вегетологічна та клінічна інтерпретації цих станів 

досить варіабельні, оскільки стратегія адаптації завжди є індивідуальною  [169].  

Так, у своїх роботах Л. С. Александров представив огляд 

експериментальних та клінічних досліджень із проблем функціонального стану 

ВНС під час вагітності та пологів і продемонстрував, що вегетативний статус 

змінюється взалежності від терміну вагітності, що можна використати як 
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об’єктивний критерій стану механізмів адаптації вагітної жінки [8]. 

Л. Ю. Костенкова виявила переважання впливу симпатичного відділу ВНС 

при фізіологічному перебігу вагітності на всіх термінах [110]. Більш 

диференційовані результати були отримані В. П. Хохловим при вивченні 

адаптаційних та дизадаптаційних процесів в кардіореспіраторній системі вагітних 

жінок при фізіологічній та ускладненій вагітності, де автором було встановлено 

на ранніх термінах при фізіологічному перебігу гестації домінування активності 

симпатичних механізмів регуляції, а в пізні терміни – відносне зниження  їх 

активності та зростання впливу гуморальних механізмів регуляції, що відображає 

напруженість адаптаційних процесів та проявляється у зростанні показника 

індексу напруження у 2,8 раза в порівнянні з таким у невагітних жінок [194]. 

Положення про причини підвищення активності симпатичного відділу ВНС 

при вагітності сьогодні недостатньо вивчене та дискутабельне. Ряд авторів 

вважають, що підвищення активності відбувається під впливом хронічного 

стресу, яким є вагітність [195]. Інші дослідники розцінюють це як компенсацію у 

відповідь на системну вазодилятацію, що виникає під впливом оксиду азоту, 

продукування якого суттєво зростає при вагітності [76, 91]. На думку                    

С. В. Хлибової та В. І. Циркіна, підвищення активності симпатичного відділу 

ВНС при вагітності являє собою результат власне підвищення активності вищих 

симпатичних центрів під впливом зміни продукування гормонів під час 

вагітності, а також внаслідок зростання ефективності b-адренергічного впливу на 

серце (або зменшення ефективності М-холінергічних впливів) [68, 192, 193].  

Дослідженнями Х. К. Мохаммада було встановлено, що при доношеній 

вагітності у жінок без клінічних проявів ускладнень, зокрема прееклампсії, 

спостерігається збалансована вегетативна регуляція при збереженні 

парасимпатичних впливів, тоді як у жінок з прееклампсією у другій половині 

вагітності виявляється домінування нервового каналу регуляції над гуморальним і 

симпатичних впливів над парасимпатичними [141].  

Дослідження психологічних особливостей вагітних свідчить про наявність 

компенсованого психовегетативного розладу при фізіологічній вагітності, що 
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проявляється зниженням настрою, ускладненою психологічною адаптацією, 

емоційною нестійкістю [143]. У літературних джерелах подано такі 

характеристики ВНС при патологічному перебігу вагітності: підвищення та 

зниження тонусу і реактивності симпатоадреналової ланки; активація 

центральних механізмів керування симпатичними реакціями; зниження впливу 

парасимпатичного відділу; зниження легенево-серцевих, серцево-судиних впливів 

у поєднанні з різнонаправленими змінами гуморальної ланки; одночасне 

зниження активності як парасимпатичних, так і симпатичних впливів [184]. 

Підтвердженням ролі ВНС при прееклампсії є зазначене авторами зниження 

варіабельності серцевого ритму в жінок з прееклампсією у порівнянні з цим 

показником у здорових вагітних [185]. Такий факт можна розцінювати як 

свідчення надмірної активності симпатичних відділів ВНС при цьому 

ускладненні, коли продемонстровано підвищення варіабельності серцевого ритму 

задовго до клініки прееклампсії [270, 297]. В. Л. Загребін виявив вегетативну 

дисфункцію у 90 % жінок з преекампсією із переважанням парасимпатикотонії та 

зниженням реактивності ВНС поряд із підвищеним рівнем астенії, депресії, 

тривоги, іпохондрії  [86]. В інших роботах при порівнянні даних спектрального 

аналізу варіабельності серцевого ритму здорових вагітних та жінок з 

гестаційними гіпертензивними розладами на 37–38-му тижнях вагітності у спокої 

та при виконанні навантажувальних проб було виявлено більш високі значення 

симпатичної та більш низькі значення парасимпатичної активності [171].  

У дослідженнях Д. О. Ніязлєвої акцентувалося на достовірному зростанні 

ускладнень вагітності в жінок із соматоформною дисфункцією ВНС та на 

залежності від типу дисфункції. Так, при соматоформній дисфункції ВНС за 

гіпотонічним типом вагітність ускладнювалася блювотою вагітних, загрозою 

переривання, набряками, а при соматоформній дисфункції ВНС за гіпертонічним 

типом – загрозою переривання та прееклампсією. Крім того, було виявлено, що 

судинні дистонії у вагітних супроводжуються розвитком дистресу плода, в основі 

чого лежить ПД у цієї категорії пацієнток [148].   

Деякі дослідники розглядають клінічну характеристику вегетативного 
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статусу під час вагітності з погляду нейроциркуляторної дистонії, яка чинить 

негативний вплив на гестаційний процес [117]. Г.В. Гудков і співавт. відзначають, 

що в усіх вагітних з генералізованими формами симпатикотонії або 

парасимпатикотонії пологи протікають патологічно [65]. Згідно з даними 

О.В.Козинової, прееклампсія ускладнює вагітність у жінок з нейроциркуляторною 

дистонією у 37,4 % випадків, загроза переривання вагітності трапляється у 1/2 

жінок.  У той же час автор зазначає, що вагітність, зі свого боку, погіршує перебіг 

нейроциркуляторної дистонії, що виражається у прогресуванні симптомів 

захворювання незалежно від початкових основних синдромів [101].  

Не можна обійти увагою й питання впливу функціонального стану ВНС на 

розвиток порушень скорочувальної здатності матки. Наприклад, С. Л. Дмитриєва і 

співавт. відзначають, що в жінок зі слабкістю пологової діяльності вже до її 

початку спостерігаються низька активність симпатичного відділу ВНС, 

артеріальний тиск і ступінь «зрілості» шийки матки. Активність симпатичного 

відділу ВНС під час латентної фази першого періоду пологів у них знижується, а 

у післяпологовому періоді, навпаки, підвищується [70]. Крім того, було 

відзначено, що при слабкій пологовій діяльності у 2,5 раза знижується синтез 

норадреналіну і в 2,05 раза – адреналіну, порівняно з нормальною пологовою 

діяльністю, що змінює їх співвідношення [8]. Це також вказує на низьку 

активність симпатичного відділу ВНС [4]. Зазначені дослідження пропонують 

розглядати слабкість родової діяльності як прояв вегетативної дисфункції, при 

якій парасимпатичні впливи домінують над симпатичними, що перешкоджає 

оптимальній релаксації цервікальних міоцитів і відкриттю шийки матки. 

У роботах В.В. Абрамченка акцентується на залежності між порушенням 

вегетативної регуляції і метаболізмом статевих гормонів [2, 3]. У вагітних з 

недостатністю симпатико-адреналової системи і парасимпатичною 

гіперактивністю гіпоестрогенемія поєднується із посиленням метаболізму 

прогестерону, що призводить до передчасного підвищення контрактильності 

матки [5]. У результаті численних експериментальних досліджень було виявлено, 

що порушення нормального перебігу вагітності, зокрема і внаслідок вегетативної 
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дисфункції, здатне впливати на стан нейроімуноендокринної регуляції плоду. Ці 

зміни формують насамперед ендокринну, поведінкову, вегетативну складові 

адаптивних реакцій організму дитини протягом усього подальшого життя [138].  

Таким чином, незважаючи на суперечливі дані щодо стану ВНС під час 

вагітності та її ролі у виникненні гестаційної патології, практично всі автори 

підкреслюють значення змін функціонального тонусу відділів ВНС у їх розвитку 

[101, 169, 183]. Надекватне вегетативне регулювання може стати, з одного боку, 

причиною порушень гестації, з іншого – маркером неблагополуччя. А значить, 

характеристику ВНС можна використовувати як об’єктивний критерій 

патогенетичних механізмів адаптації вагітної. Наявність такого взаємозв’язку 

відкриває перспективи у лікуванні патології вагітності шляхом впливу на 

центральну нервову систему.  

 

1.5. Сучасні підходи до корекції психоемоційних та психосоматичних 

порушень під час вагітності. Психотерапевтична та медикаментозна терапія 

при патології вагітності у жінок з різними типами гестаційної домінанти 

 

Корекція психоемоційного стану вагітної є одним із чинників підвищення 

адаптаційних можливостей вагітної, плоду, а в подальшому і новонародженого 

[5]. Психотерапевтична допомога жінкам із патологією вагітності повинна бути 

спрямована на усунення тривожної і невротичної симптоматики, поліпшення 

психоемоційного фону, вироблення адекватного ставлення до збереження 

вагітності, на профілактику патологічних реакцій особистості та профілактику 

втрати плоду [208, 269]. Більшість психотерапевтичних технік попереджують 

терапевтичний процес, задаючи йому правильні напрямки та орієнтири [113, 128]. 

Відсутність коригувальної психотерапії психовегетативних порушень у 

комплексі лікувальних заходів пояснює недостатню ефективність 

медикаментозного лікування при патології вагітності [96]. Як демонструють 

окремі літературні джерела, психотерапевтична і психопрофілактична підготовка 

вагітних на допологовому етапі дає змогу у 1,5 раза частіше родорозрішувати 
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жінок без медикаментозного знеболення, а використання психотерапевтичних 

методів може сприяти зменшенню прийому медичних препаратів, не завжди 

безпечних при вагітності. Таким чином, перевага психотерапії полягає у 

відсутності тератогенного впливу на плід, що розвивається, та в позитивному 

впливі на лактацію [231, 255]. 

До числа досить ефективних методів ведення ускладненої вагітності і 

пологів належить гіпносуггестивна психотерапія, що передбачає як лікування 

«навіяним сном», так і різноманітні складні форми гіпнотерапії, зокрема із 

використанням прямого і непрямого навіювання. Цей метод успішно 

застосовувався при загрозі передчасних пологів і ПД в сукупності з 

медикаментозним лікуванням [118, 179]. Одним із ефективних атравматичних 

підходів, які не потребують використання дорогого устаткування і спеціальних 

навичок, є метод прогресивної м'язевої релаксації за Е. Джекобсоном [272]. На тлі 

психокорекційних заходів, що включають гіпносугестивну, позитивну терапію й 

аутогенне тренування, знижується також відсоток тимчасової втрати 

непрацездатності під час вагітності (19 %), кількість госпіталізацій (9,4 %), 

підвищується відсоток народження здорових дітей [132, 178, 200]. 

Застосування технік тілесно-орієнтованої терапії у поєднанні з гештальт- і 

арттерапевтичними методиками дає змогу підвищити рівень адаптації до 

вагітності, знизити прояви нейроциркуляторної дистонії під час вагітності й 

ускладнень під час пологів у 1,7 раза [124]. Відзначається сприятливий вплив на 

вагітних сполучення арт-терапевтичних, тілесно-орієнтованих технік, 

раціональної терапії та дихальних практик [144,156]. Показано, що проведення 

тілесно-орієнтованої психотерапії у вагітних із загрозою невиношування сприяє 

попередженню спонтанних абортів і знижує частоту передчасних пологів до 3,8% 

[124, 300, 253]. Профілактична підготовка до вагітності увійшла окремим блоком 

у програму, що підвищує якість життя вагітних, при цьому емоційний статус 

жінок, які брали участь у превентивних програмах, був достовірно вищим [247, 

251, 259, 281]. На тлі психокорекційної програми на 5,2 % знижується частка 

передчасних пологів, кількість ускладнень під час пологів – до 37,1% [23, 88, 255]. 
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Слід зауважити, що жінкам з ТТ ПКГД важко зрозуміти, що їх тривожний 

стан суттєво впливає на внутрішньоутробний розвиток майбутньої дитини. 

Жінкам ТТ варто частіше бувати на свіжому повітрі, слухати спокійну музику, 

обмежити знайомство з літературою медичного спрямування, займатися 

малюванням, творчістю, вишивкою тощо. Своєчасна психологічна допомога 

дозволяє оволодіти навиками саморегуляції, психологічно підготуватися до 

пологів та догляду за новонародженим [247, 260].   

Вагітним жінкам з ЕТ недостатньо об’єктивної інформації щодо вагітності, 

пологів, їм важливо усвідомлювати, що від їхнього відповідального відношення 

та поведінки залежить сприятливий перебіг вагітності. Відвідування занять 

психопрофілактичної підготовки дає можливість адекватно оцінити свій стан, 

допомагає сформувати відповідальне ставлення до вагітності, оволодіти 

необхідними навиками (дихання, масаж тощо) при підготовці до пологів [246].  

Жінки з ГТ (ігноруючим) типом психологічно не готові до вагітності, тому 

не замислюються про майбутнє  материнство. Це може призвести до порушення 

материнсько-дитячих взаємовідносин. А кваліфікована допомога перинатального 

психолога допоможе вибудувати правильні пріоритети та усвідомити, що 

материнство – не перепона життєвим планам, а велике щастя. [33, 213]. 

При спостереженні за пацієнткою з ДТ дуже важливим є своєчасна 

діагностика симптоматики та спрямування жінки на консультацію до 

психотерапевта, який в змозі визначити тяжкість депресивного стану та вчасно 

провести відповідний курс лікування. Таким чином, зусилля лікарів, які 

моніторують вагітність, а також пацієнток, повинні бути спрямовані до ОТ ПКГД: 

спокійний, зважений підхід до вагітності свідчить про зрілість батьків та їх 

готовність до виховання дитини у гармонії та взаєморозумінні [249].  

Лохина Е.В., демонструючи результати медико-психологічної підготовки до 

пологів за програмою «Щасливе материнство» із використанням «Гімнастики 

Мозку», вказала на сприятливий вплив такого підходу на перебіг вагітності: 

вагітність рідко ускладнюється загрозою переривання, гестозом, симптоматика 

швидко знімається з мінімальним використанням медикаментів та не вимагає 
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госпіталізації. У вагітних, що проходили медико-психологічну підготовку по 

запропонованій програмі, рідко виявляються порушення даних ультразвукової 

діагностики, неправильне положення плоду, обвиття пуповини, порушення 

матково-плацентарного кровотоку (МПК) та загрозливий внутрішньоутробний 

стан плода за даними кардіотокограми (КТГ) [128]. Лохина Е. В. провела 

порівняльний аналіз показників тривожності у вагітних на 30 та 36–39 тижнях 

вагітності з вихідними показниками тривожності в ранні терміни гестації. При 

оцінці тривожності у третьому триместрі було встановлено більш високий рівень 

ОТр у жінок, що розпочали підготовку у 30-тижнів, у порівнянні з вагітними, які 

її не проходили, та в порівнянні з даними на ранніх термінах гестації, що 

дозволило виділити ОТр провідним фактором, який визначає необхідність 

проведення занять для підготовки до пологів [129].  

Очевидно, що на сучасному етапі актуальним є питання необхідності 

ведення вагітності та підготовки до пологів комплексно – не тільки з медичної, 

але й з психологічної точки зору – із врахуванням психоемоційного статусу 

жінки, особистісних соціальних та сімейних особливостей. Провідна роль у цьому 

напрямку належить психопрофілактичним заняттям з підготовки до пологів  [71, 

72, 73]. Немає сумніву, що успішна адаптація до вагітності прямо корелює з 

успішною адаптацією до материнства. Тому важливим є формування 

комплексного підходу з урахуванням фізіологічних та психологічних змін при 

вагітності, із розвитком фізіопрофілактичної підготовки вагітних до материнства. 

Врахування психологічних особливостей, без сумніву, дозволить знизити 

тривожність, формувати адекватне позитивне ставлення до вагітності та 

оптимальний  рівень відповідальності [188, 216, 225].  

Відсутність чіткої програми та науково обґрунтованого комплексного 

алгоритму психотерапевтичної корекції та реабілітації психічних розладів у жінок 

з патологією вагітності ускладнює успішне вирішення цієї проблеми. З огляду на 

недостатню вивченість питання щодо впливу психотерапії на якість життя жінок з 

патологією вагітності та перебіг пологів, слід зазначити актуальність та 

практичний інтерес нашого дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Дизайн дослідження та групи обстежених пацієнток 

 

Дослідження виконувалося протягом 2008–2018 років на базі жіночої 

консультації № 1 та Центру свідомого батьківства «Дівія» м. Івано-Франківська у 

кілька етапів, які включали вивчення анамнезу, функціональні, лабораторні та 

інструментальні методи дослідження, відбір пацієнтів для участі в науковому 

пошуку та оцінку ефективності запропонованої програми преконцепційної 

підготовки і превентивних діагностичних та лікувальних заходів.  

На першому етапі дослідження було проведено анкетування  840 жінок, які 

спостерігалися та отримували допологову підготовку в центрі свідомого 

батьківства «Дівія».  Анкетування проведено двічі під час вагітності – у терміни 

12–16 та 28–32 тижні вагітності, із них у 220  пацієнток – на етапі 

преконцепційної підготовки, що дозволило проаналізувати 1460 анкет (рис. 2.1). 

Критерієм включення стала вагітність жінки або підготовка до майбутньої 

вагітності, відсутність тяжкої соматичної патології та психічних розладів.  

Критерієм виключення були абсолютні протипокази до вагітності, наявність 

тяжкої соматичної патології, вроджених вад статевих органів, психічні 

захворювання та відмова вагітної від участі в дослідженні.  Усі обстежені 

пацієнтки підписали згоду на участь у такому дослідженні, яке було схвалене 

етичним комітетом університету. При вивченні анамнестичних даних особливу 

увагу приділяли акушерсько-гінекологічному анамнезу (гінекологічні 

захворювання, особливості протікання попередніх вагітностей), психіатричному 

(спадковість, перенесені захворювання ЦНС) та соматичному анамнезу 

(захворювання серцево-судинної, ендокринної систем тощо). Дані для 

проспективного дослідження було отримано шляхом аналізу медичної 

документації, методом інтерв’ю та анкетування, а також із застосуванням 
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психометричних методик на преконцепційному етапі та впродовж вагітності. Як 

облікові документи оцінки перебігу вагітності та пологів і стану новонароджених 

було використано індивідуальну карту вагітної та породіллі (облікова карта № 

111о), обмінну карту (облікова форма № 113о), виписки із медичних карт 

(облікова форма № 027о). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1. Етапність дослідження 

Перший етап дозволив оцінити частоту і структуру ПКГД, з’ясувати 

перевагу того чи іншого типу та взаємозв’язок із перебігом та наслідками 

вагітності, сформувати групи, що вимагають різної тактики проведення 

допологової психопрофілактики. 

Виділено групу практично здорових жінок, які знаходяться у стані 

I-а етап 

II етап Формування досліджуваних груп (п=150), оцінка перебігу 
вагітності та пологів, розширення комплексного 
діагностичного алгоритму за рахунок психометричних 
методик та оцінка отриманих результатів  

III етап 
Оцінка біоелектичної активності ЦНС, механізмів регуляції 
ВНС, порушень гормонального гомеостазу та 
гормонопродукуючої функції плаценти, результатів 
інструментальних методів дослідження  

IV етап 
Розробка та впровадження персоніфікованої програми 
прегравідарної підготовки та профілактики розвитку 
плацентарної дисфункції з урахування типу  ПКГД    
 

Медико-соціальний аудит шляхом інтерв’ю, анкетування та 
вивчення медичної документації (n=840). Визначено частоту та 
структуру різних типів ПКГД у пацієнток з обтяженим 
репродуктивним анамнезом, виділено фактори, що впливають 
на розвиток плацентарної дисфункції.  
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психологічного комфорту та мають оптимальний тип ПКГД («ОТ»), їм 

рекомендовано відвідувати загальноприйняту психопрофілактичну підготовку в 

жіночих консультаціях, тоді як до груп ризику слід влючити пацієнток із  

гіпогестогнозичним («ГТ»), ейфоричним («ЕТ»), депресивним («ДТ») та 

тривожним («ТТ») типами ПКГД. Крім того, у пацієнток з депресивним типом 

ПКГД («ДТ») відзначаються прояви нервово-психічних розладів різного ступеня, 

що вимагає індивідуального спостереження у психотерапевта, а при потребі й 

консультації психіатра. Жінкам вказаних груп слід рекомендувати індивідуальні 

психологічні техніки відповідно до тих ставлень, що потребують корекції.  

На наступному етапі дослідження вдалося провести більш детальну оцінку 

особливостей акушерського та соматичного анамнезу, перебігу вагітності та її 

наслідків  у 150 пацієнток із врахуванням типу ПКГД, які були розподілені на такі 

групи: контрольна група – 20 пацієнток із неускладненим перебігом гестації та 

ОТ, та чотири групи спостереження, сформовані таким чином: перша група – 

пацієнтки із ГТ – 30 жінок, друга група – пацієнтки із ЕТ – 40 вагітних, третя 

група – 35 пацієнток із ТТ та четверта група – 25 пацієнток із ДТ ПКГД.  

При дослідженні психоемоційної сфери було обрано методику вивчення 

комплексу емоційно-пізнавальних властивостей та проведено оцінку 

адаптованості. Використані методики оцінки значущості гормонального і 

метаболічного статусу вагітних у формуванні патології вагітності дозволили 

оптимізувати превентивні заходи на етапі імплантації та формування фето-

плацентарного комплексу (ФПК), а в процесі моніторингу вагітності провести 

оцінку його функціонального стану та адаптаційних механізмів регуляції ВНС і  

біоелектричної активності мозку.  

Наступний етап передбачав розробку, впровадження та оцінку ефективності 

запропонованих програм психологічної та медикаментозної корекції. З цією 

метою 130 жінок рівномірно до типів ПКГД було розподілено шляхом випадкової 

вибірки («метод конвертів») на дві групи: в основну групу ввійшли 65 пацієнток 

(15 жінок із ГТ, 20 пацієнток із ЕТ, 18 пацієнток із ТТ та 12 пацієнток із ДТ), що 

отримали комплекс медикаментозних середників та пройшли запропоновану 
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програму підготовки до вагітності та пологів із використанням методів 

психологічної корекції відповідно до типу ПКГД. Група порівняння складалася з 

65 пацієнток (15 жінок із ГТ, 20 пацієнток із ЕТ, 17 пацієнтки із ТТ та 13 

пацієнток із ДТ ПКГД). У контрольну групу увійшли 20 жінок із неускладненим 

перебігом гестаційного періоду та ОТ ПКГД, які велися згідно зі стандартами, 

передбаченими наказом МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. (фолатотерапія у 

дозі 400 мкг на добу).    

Пацієнткам була запропонована лікувально-профілактична програма 

преконцепційної підготовки, модифікована психокорегуючими техніками із 

урахуванням персоніфікованого підходу для кожної групи зокрема, серед яких 

перевага надавалася дихальній гімнастиці та арт-терапії, тілесно-орієнтованій 

терапії, музичній терапії, ізотерапії, казкотерапії, мандалотерапії та роботі із 

пластичними матеріалами. Для пацієнток ТТ та ДТ було використано підходи, 

реалізовані у рольовій грі та особистісно-орієнтоване консультування. 

Медикаметозний пакет для основної досліджуваної групи на етапі 

прегравідарної підготовки включав корекцію функціональної гіперпролактинемії 

із застосуванням фітопрепаратів із м’якою дофамінергічною дією – сухий 

екстракт плодів прутняка звичайного нативного сухого («Циклодинон») у дозі 4 

мг (1 таблетка) 1 раз на день перорально незалежно від прийому їжі, запиваючи 

достатньою кількістю води, протягом трьох або шести місяців без перерви на 

період менструації з припиненням прийому в циклі планування вагітності.  

Жінкам із високим індексом маси тіла (ІМТ) – (>30 кг/м2) – включали 

препарат вітаміну D3 (200 МО) у комплексі із Ca («КАЛЬЦІЙ-Д3 НІКОМЕД») по 1 

таблетці 3 рази на добу під час їди 3 місяці [30, 107, 155, 175, 209, 283], поряд із 

метаболічною терапією, спрямованою на усунення оксидативного стресу, 

покращення мікроциркуляції та гемодинаміки; а також, збезпечуючи 

ангіопротекторний вплив, – L-аргініну аспартат (препарат «Тивортин») по 5 мл (1 

мл розчину містить 200 мг L-аргініну аспартату) 3 рази на добу в другій фазі 

циклу (15 днів) протягом трьох місяців [55]; та вітамінно-мінеральний комплекс із 

лікувальним вмістом фолатів 800 мкг по 1 капсулі 1 раз на добу перорально під 
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час їди [63, 139].  

Пацієнткам із ТТ та ДТ ПКГД рекомендували нейроадаптивну терапію – 

препарат мебікар  («Адаптол») у дозі 500 мг 2 рази на добу перорально незалежно 

від прийому їжі протягом місяця, припиняючи прийом у циклі планування 

вагітності [140], та препарат магнію з вітаміном В6 («MAGNE-B6») у дозі 475 мг 

по 2 таблетки 3 рази на добу перорально під час їди, ковтаючи таблетку цілою, 

запиваючи 1 склянкою води, протягом місяця [126, 163, 261]. 

Під час вагітності було рекомендовано продовжити метаболічну терапію та 

корекцію ендотеліальної дисфункції  із використанням донатору оксиду азоту –   

1 г (1 мірна ложка) препарату 3 рази на добу протягом 15 днів на 11-13 та 26-28 

тижня гестації, для покращення метаболічних процесів на етапі плацентації – 

полівітамінний препарат із підвищеним вмістом фолієвої кислоти у дозі 800 мкг 

по 1 таблетці 1 раз на добу перорально під час їди протягом перших трьох місяців. 

Також рекомендовано продовжити застосування препарату магнію із вітаміном 

В6 у дозі 475 мг по 2 таблетки 3 рази на добу перорально під час їди, запиваючи 1 

склянкою води, курсами до 16 тижня та в 26-28 тижнів гестації. До комплексу 

превентивних заходів щодо розвитку прееклампсії рекомендовано препарати 

кальцію 2 г/доб (у перерахунку на елементарний кальцій), починаючи з 20 тижня 

вагітності, а також застосування малих доз ацетилсаліцилової кислоти (МАК) у 

дозі 100 мг один раз на день з 12 і до 36 тижня вагітності. Протягом першого 

триместру вагітності, у разі підтвердженої недостатності лютеїнової фази на 

преконцепційному етапі, рекомендовано гормональну підтримку дідрогестероном 

до 18 тижнів гестації 10 мг 2 рази на добу.  

На четвертому етапі у клінічну практику було впроваджено оптимізований 

діагностичний алгоритм та оцінено ефективність диференційованого підходу до 

преконцепційної підготовки та профілактики гестаційних ускладнень у жінок із 

ріними типами ПКГД. 

 

2.2. Медико-психологічна програма корекції та реабілітації вагітних 

жінок із плацентарною дисфункцією з урахуванням типу ПКГД 
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До роботи у програмі психопрофілактичної підготовки залучались акушер-

гінеколог, неонатолог-реаніматолог, консультант з питань грудного 

вигодовування, реабілітолог та практичний перинатальний психолог. Нами 

розроблено п’ять програм корекції та реабілітації для жінок на етапі планування 

вагітності та для вагітних жінок із урахуванням типу ПКГД: оптимальна, 

ейфорична, тривожна, депресивна та гіпогнозична програма  відповідно (табл. 

2.1). Вибір та підбір однієї із п’яти програм проводився після визначення на етапі 

преконцепційної підготовки типу ПКГД для невагітних жінок із використанням 

анкети-опитувальника, яка була розроблена на основі модифікованої методики 

«Тест ставлень вагітної» (ТСВ-f) для дослідження уявлень жінки, яка планує 

вагітність.  Паралельно з метою уточнення та отримання більш достовірних даних 

була використана психодіагностична «Анкета знайомства» та проективна 

малюнкова методика «Я і моя дитина» (Філіпова Г.Г.). Для жінок на етапі 

планування вагітності та вагітним у різні терміни вагітності був розроблений 

індивідуальний план відвідування та обрана програма з урахуванням типу ПКГД, 

а для кожної із пяти програм – індивідуальний щоденник самоконтролю та 

спостереження. Програма складається із трьох блоків: психологічного, 

навчального та блоку фізичної реабілітації. Психологічний блок у кожної із пяти 

запропонованих програм відрізнявся та був розроблений із урахування 

психологічного типу ПКГД. Навчальний блок у всіх групах був однаковий і 

спрямований на просвітництво та інформування жінки  про вагітність та пологи, 

післяпологовий період, принципи грудного вигодовування, раціонального 

харчування, вакцинації, догляду за новонародженим, способів адаптації у 

післяпологовому періоді. Блок фізичної реабілітації включав у себе групові 

заняття ЛФК для вагітних жінок (спеціальна гімнастика) [230, 243, 214]. Розробка 

та підбір комплексу ЛФК відбувався з урахуванням рівня фізичної активності 

вагітної, функціональних можливостей та реакції жінки на фізичне навантаження, 

перебіг вагітності та термін вагітності згідно з критеріями розподілу вагітних для 

занять фізичною підготовкою [29, 271, 308, 311]. 

У навчальному блоці вагітним жінкам було запропоновано відвідати 

53



54 
 
лекційно-практичні заняття на базі Центру свідомого батьківства «Дівія», які 

проводились мультидисциплінарною командою лікарів: акушера-гінеколога, 

неонатолога-реаніматолога та консультанта з питань грудного вигодовування. 

Навчальний блок складався із десяти лекційно-практичних групових занять. З 

першого по шосте заняття проводив лікар-акушер-гінеколог, сьоме, восьме та 

десяте заняття проводив лікар-педіатр, консультант з грудного вигодовування та 

дев’яте заняття проводив лікар-імунолог. 

 

2.3. Додаткові методи дослідження, використані в науковій роботі.  

 

Оцінка психологічного статусу вагітних. Розроблена нами “Анкета 

знайомства”, як один із методів опитування, включає ряд питань, спрямованих на 

отримання загальних відомостей про особу вагітної (вік, національність, місце 

проживання, освітній рівень, професія, сімейне становище, відомості про сім’ю 

вагітної та її чоловіка, наявність власних дітей, термін вагітності та її 

планованість чи неспланованість,  взаємовідносини з матір’ю, етапи становлення 

материнства тощо. У межах анкети була розроблена таблиця визначення тих 

відчуттів, які найчастіше з’являються з початком вагітності. 

Психічний стан вагітних оцінювався у процесі клінічної бесіди та 

спостереження, а також за допомогою експериментально-психологічного методу. 

На етапі преконцепційної підготовки для тестування було обрано експрес-

методики, що дозволяють кількісно оцінити психологічний статус пацієнтки на 

момент обстеження: дослідження уявлень жінки, яка планує вагітність, із 

використанням адаптованої анкети-опитувальника на основі модифікованої 

методики «Тест ставлень вагітної» (ТСВ-f)  І. В. Добрякова [73, 74].  
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Таблиця 2.1 

Програма медико-психологічної профілактики перинатальних та акушерських ускладнень з урахуванням типу 

ПКГД 
  ОТ ЕТ ТТ ДТ ГТ 
1 Психолог 

(індивідуальна 
робота) 
Зустріч №1 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення: 
«Етапи формування 
материнської 
сфери» - 20 хв. 
3. Спонтанне 
малювання – 20 хв. 
4. Вправа на 
вазначення 
внутрішньої опори – 
7-10 хв. 
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення: «Знак 
позитум» - 20 хв 
3. Тілесно 
орієнтована вправа: 
«Контакт із тілом, тут 
і зараз» - 10 хв. 
4. Малюнок: 
«Автопортрет в 
натуральну 
величину» – 20 хв.  
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Малюнок «Я і моя 
тривога» 
3. Інформаційне 
повідомлення: «Етапи 
формування 
материнської сфери» 
- 20 хв. 
4. Вправа на 
регуляцію серцевої 
діяльності. 
5.  Рефлексія на 
завершення– 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа  
7-10 хв. 
2. Вправа «Бальзам» 
– 5 хв. 
3. Інформаційне 
повідомлення: «101 
спосіб потурбуватись 
про себе» 20 хв. 
4. Спонтанне 
малювання 20 хв. 
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 
 
 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення: «Етапи 
формування 
материнської сфери» 
- 20 хв. 
3. Тілесно 
орієнтована вправа: 
«Контакт із тілом, тут 
і зараз» - 10 хв. 
4. Малюнок: «Сім’я» 
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

Домашнє завдання: Тренування дихання. За готовності малювання та розмальовування «Мандали». 
2 Лікар-акушер- 

гінеколог 
(групова 
робота) 

Інформаційне повідомлення: «Фізіологічні зміни жінки під час вагітності» , 
«Внутрішньоутробний розвиток плоду». 

• перегляд відеоматеріалу 
«Фактори, які впливають на формування організму дитини». 

3 Лікар- акушер-
гінеколог 
(групова 
робота) 

Інформаційне повідомлення: «Харчування вагітної жінки. Гігієна і секс під час вагітності». 
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Продовження табл. 2.1 

4. Психолог 
(індивідуальна 
робота). 
Зустріч №2 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення 
«Внутрішньоутробне 
спілкування з 
дитиною» 25 хв. 
3. Музикотерапія  20 
хв. 
4. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення: «Етапи 
формування 
материнської сфери» 
- 20 хв. 
3. Арт-терапія : 
малювання пальцями 
10 хв. 
4. Інформаційне 
повідомлення 
«Внутрішньоутробне 
спілкування з 
дитиною» 25 хв. 
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення 
«Внутрішньоутробне 
спілкування з 
дитиною» 25 хв. 
3. Релакс: 
«Аутотренування 
розслаблення» 20 хв. 
4. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення 
«Внутрішньоутробне 
спілкування з 
дитиною» 25 хв. 
3. Вправа: «Ресурс з 
минулого» 20 хв. 
4. Медитація на 
тему: «Місце сили» 
15 хв. 
5. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 
 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Інформаційне 
повідомлення 
«Внутрішньоутробне 
спілкування з 
дитиною» 25 хв. 
3. Бесіда на тему: 
«Що запам’ятали з 
лекцій, які відвідали» 
20 хв. 
4. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

Домашнє завдання: Спілкуватися з дитиною, використовуючи техніки про які дізнались. 
5 Лікар-акушер- 

гінеколог 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
 «Пологи. Період перейм. Коли їхати в пологовий будинок? Перейми та відходження вод – що робити? Методи 
дихання та природного знеболення в пологах, точки знеболення, пози та правила поведінки». 

6 Лікар- акушер-
гінеколог 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Пологи. Період потуг та плацентарний період. 
Що таке потуги? Як правильно тужитись та дихати? Основні правила поведінки під час періоду потуг. 
Народження плаценти. Збереження пуповинної крові. Перші дві години після пологів. Контакт шкіра до шкіри. Перше 
прикладання дитини до грудей. Збираємо сумку на пологи». 
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Продовження табл. 2.1 

7 Психолог 
(індивідуальна 
робота) 
Плакат 
Зустріч №3 

1. Рольова гра: схема 
пологів ( акцент на 
правила поведінки під 
час пологів) - 30 хв. 
2. Дихання в пологах 
25 хв. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Рольова гра: схема 
пологів (акцент на 
фізіологічні зміни під 
час пологів) 30 хв. 
2. Дихання в пологах 
25 хв. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Рольова гра: схема 
пологів (акцент на 
підтримку та 
зменшення тривоги) 
30 хв.  
2. Дихання в пологах 
25 хв. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Рольова гра: схема 
пологів (акцент на 
додавання ресурсу) 
30 хв. 
2. Дихання в пологах 
25 хв. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Рольова гра: схема 
пологів (акцент на 
активну участь в 
пологах, включення та 
окреслення 
відповідальності 
жінки під час пологів) 
30 хв. 
2. Дихання в пологах 
25 хв. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

8 Лікар-акушер- 
гінеколог 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Пологи. Що може піти не так…Кесарів розтин 
Всі нестандартні ситуації, які можуть виникнути під час пологів і як справлятися з ними. Епізіотомія.  
Методи знеболення під час пологів. 
Кесарів розтин: плановий чи ургентний.» 

9 Лікар- акушер-
гінеколог 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Пологи. Відновлення жінки в післяпологовому періоді. 
Адаптація жінки після пологів та основні правила у післяпологовому періоді. Гігієна та відновлення після пологів. 
Реабілітація у післяпологовому періоді. Післяпологова контрацепція.» 

10 Психолог 
(індивідуальна 
робота) 
Зустріч №4 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Особистісно 
орієнтоване 
консультування. 
Рекомендовані 
запитання: 
Як себе почуваєте? 
Які відчуття в тілі? 
Які емоції? 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Особистісно 
орієнтоване 
консультування.  
Схема 
горизонтального/ 
індивідуального 
консультування в 
методі позитивної 
психотерапії. – 45 хв 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Особистісно 
орієнтоване 
консультування.  
Схема 
горизонтального/ 
індивідуального 
консультування в 
методі позитивної 
психотерапії. – 45 хв 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Особистісно 
орієнтоване 
консультування.  
Схема 
горизонтального/ 
індивідуального 
консультування в 
методі позитивної 
психотерапії. – 45 хв 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Особистісно 
орієнтоване 
консультування.  
Схема 
горизонтального/ 
індивідуального 
консультування в 
методі позитивної 
психотерапії. – 45 хв 
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Продовження табл. 2.1 

  Схема 
горизонтального/ 
 індивідуального 
консультування в 
методі позитивної 
психотерапії. – 45 хв. 

    

11 Лікар-педіатр, 
консультант з 
грудного 
вигодовування 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Грудне вигодовування. Налаштовуємо лактацію та основні проблеми під час вигодовування грудьми.   
Пози та правила прикладання до грудей. Ознаки правильного прикладання. Налаштування лактації. Режим годування 
дитини. Тріщини на сосках: профілактика та лікування. Лактостаз. Мастит. Додаткові молочні дольки. Кандидоз 
мочних залоз. Зціджуванння. Лактаційні кризи та відновлення молока». 

12 Лікар-педіатр 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Практичне заняття по догляду за немовлятком. 
Правильний догляд за новонародженим. Підгузки. Одяг та придане дитини. Режим і впорядкування дня. Фізіологічна 
втрата ваги, жовтяниця новонародженого; статевий криз (нагрубання статевих органів, мілія та ін.). Засоби догляду за 
дитиною першого року життя. Коліки та лактазна недостатність». 

13 Психолог 
(групова 
робота 10-15 
вагітних жінок, 
не більше ніж 
3 жінки з 
однієї групи/ 
представлення 
кожного типу) 
Зустріч №5 

Інтерактивний семінар: «Формуємо материнську компетентність» - 90 хв. 
1. Правила групової роботи. 
2. Знайомство по колу (Імя; термін вагітності, завершіть, будь ласка, речення: «Я тут для того, щоб…»). 
3. Дихальна вправа. 
4. Вправа «Психологічний портрет новонародженого». 
5. Вправа «Не плач, малюк» 10 хв. 
6. Обговорення. 
7. Рольва гра «Я достатньо хороша мама» (напрацювання практичних навичок  ГВ догляд). 
8. Вправа «Ромашка – мама». 
9. Завершальне коло  – 10-15  хв. 

 
Домашнє завдання: «Колаж: я достатньо хороша мама!». 
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14 Лікар-імунолог 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Вакцинація: за і проти! 
 Все про щеплення в Україні (вакцини і графік).  
Як правильно підготувити дитину до щеплення». 

15 Лікер-педіатр 
(групова 
робота) 

Лекційно-практичне заняття: 
«Невідкладна допомога дитині.  
Труднощі, з якими ви можете зіткнутися. Коли викликати лікаря. Як допомогти малюку до приїзду медичної допомоги. 
Домашня аптечка». 

16 Психолог 
(групова 
робота 10-15 
вагітних жінок, 
не більше ніж 
3 жінки з 
однієї групи/ 
представлення 
кожного типу) 
Зустріч №6 

Інтерактивний семінар: «Формуємо материнську компетентність» - 90 хв. 
1. Нагадування про правила групової роботи. 
2. Вітання/знайомство по колу (Імя; термін вагітності, завершіть, будь ласка, речення: «Я тут для того, 

щоб…»). 
3. Дихальна вправа. 
4. Вправа «Вернісаж» (робота з домашнім завданням: колаж на тему «Я достатньо хороша мама!»). 
5. Обговорення. 
6. Медитація «Я достатньо хороша мама». 
7. Завершальне коло  – 10-15  хв. 

 
 
Домашнє завдання: «Лист дитині». 

17 Психолог 
(індивідуальна 
робота) 
Зустріч №7 

1. Дихальна вправа 7-
10 хв. 
2. Тест ТСВ-в 
3. Вправа 
«Футуропрактика» з 
фокусом на тип ПКГД  
– уявіть себе через 1 
місяць, три місяці, 6 
місяці в 1 рік, 3 роки. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 
 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Тест ТСВ-в 
3. Вправа 
«Футуропрактика» з 
фокусом на тип 
ПКГД – уявіть себе 
через 1 місяць, три 
місяці, 6 місяці в 1 
рік, 3 роки. 
3. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Тест ТСВ-в 
3. Вправа 
«Футуропрактика» з 
фокусом на тип ПКГД  
– уявіть себе через 1 
місяць, три місяці, 6 
місяці в 1 рік, 3 роки. 
1. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Тест ТСВ-в 
3. Вправа 
«Футуропрактика» з 
фокусом на тип 
ПКГД  – уявіть себе 
через 1 місяць, три 
місяці, 6 місяці в 1 
рік, 3 роки. 
1. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 

1. Дихальна вправа 
7-10 хв. 
2. Тест ТСВ-в 
3. Вправа 
«Футуропрактика» з 
фокусом на тип ПКГД  
– уявіть себе через 1 
місяць, три місяці, 6 
місяці в 1 рік, 3 роки. 
1. Рефлексія на 
завершення – 5-7 хв. 
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На етапі моніторингу вагітності було використано запропоновану 

І.В. Добряковим методику «Тест ставлень вагітної» (1996), що дозволяє 

визначити тип переживання вагітності в майбутньої матері та розподілити 

вагітних відповідно на групи (ОТ, ГТ, ЕТ, ТТ і ДТ) [159, 202].  Така методика є 

одним із скринінгових тестів для визначення та корекції психоемоційного стану.  

Тест містить три блоки тверджень (А, Б і В), що відображають: А – 

ставлення жінки до себе вагітної; Б – ставлення жінки в системі «мати – дитя», 

яка формується; В – ставлення жінки до того, як до неї ставляться інші люди. 

Кожен блок складається з трьох розділів, які відображають різні аспекти ставлень 

вагітних жінок. П’ять стверджень відповідають п’яти варіантам ПКГД; із цих 

стверджень жінка повинна вибрати одне, яке найбільше відповідає її ставленню і 

переживанням. За допомогою ключа підраховуються бали для кожного варіанта 

ПКГД, якщо набрано 6 і більше балів (із 9 можливих), що відповідають одному з 

варіантів ПКГД, то його вважають визначальним. Якщо максимум отриманих 

балів припадає на два типи ставлення до вагітності, діагностується «змішаний» 

тип, якщо три і більше типів – «дифузний».  

Із метою уточнення та отримання більш достовірних даних нами була 

використана психодіагностична «Анкета знайомства» та проективна малюнкова 

методика «Я і моя дитина» Г. Г. Філіпової [188, 189]. Інтерпретація отриманих 

результатів проводилася за ознаками малюнка, що дозволяло оцінити особливості 

самосприймання вагітності і своєї майбутньої дитини [144, 156, 188]. Жінку 

просять намалювати себе і свою дитину; оцінка результатів проводиться за 

загальними критеріями інтерпретації проективних експресивних методик, зокрема 

таких, як “Автопортрет”, “Неіснуюча тварина”, “Малюнок сім’ї” та за 

розробленою схемою Ланцбург М. Є. [47, 123]. Оскільки типи ПКГД за 

Добряковим І. В. впливають на формування у жінок відповідного стилю 

переживання вагітності за Філіповою Г.Г.,  можна провести паралелі – відповідно 

оптимальний ПКГД за Добряковим І. В. відповідає адекватному стилю 

переживання за Філіповою Г. Г., ейфоричний – ейфоричному, гіпогестогнозичний 

– ігноруючому, тривожний – тривожному та амбівалентному, депресивний – 
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заперечувальному стилю переживання за Філіповою Г.Г. 

Крім того, на етапі спостереження за перебігом вагітності психоемоційний 

стан жінки оцінювали шляхом  дослідження типу ПКГД з допомогою методики 

«Тест ставлень вагітної» – ТСВ-в І. В. Добрякова [73]; дослідження 

психоемоційного статусу за тестами Спілберга у модифікації Ю. Л. Ханіна – 

вимірювання у балах рівня реактивної (ситуативної) та особистісної тривожності 

[6]; визначення типу особистості (торонтська шкала алекситимії Ересько (TAS) 

[77]; визначення акцентуацій характеру (Паршукова за опитувальником 

Шмішека-Леонгарда) [151]; визначення рівня невротизації та психопатизації (із 

використанням «Опитувальника рівня невротизації та психопатизації» (РНП) 

Бехтєрєва В. М. [6]; оцінки рівня депресії (за шкалою депресії А.Т. Бека); 

визначення механізмів психологічного захисту («Опитувальник Плутчика-

Келлермана-Конте» та з використанням методики Індекс життєвого стилю (Life 

Style Index, LSI) [20, 34].  

Опитувальник Спілбергера-Ханіна (СХ) [6] призначений для оцінки РТ та 

ОТр; був використаний у дослідженні, виходячи з того положення, що особистісні 

якості жінки не можуть не впливати на сприймання нею своєї вагітності, – 

відповідно, жінки з високим рівнем тривожності більш схильні до тривожного 

стилю переживання вагітності. Опитувальних Ч. Д. Спілбергера та Ю. Л. Ханіна 

складається з 40-ка питань-суджень, з яких 1-20 призначені для оцінки РТ та 21-

40 – для визначення ОТ. На кожне запитання можливі 4 варіанти відповідей.  

Опитувальник Плутчика – Келлермана – Конте «Індекс життєвого стилю» 

(LSI) [34], за допомогою якого можна досліджувати рівень напруженості 8 

основних психологічних захистів, вивчити ієрархію системи психологічного 

захисту та оцінити загальну напруженість усіх вимірюваних захистів (ЗНЗ). За 

допомогою цієї методики можна підрахувати індекс напруженості кожного із 

захистів у респондентів однорідної групи, визначити наявність або відсутність 

кореляції між напруженістю окремих захистів і ЗНЗ, а також порівняти ці 

показники з показниками іншої незалежної групи. ЗНЗ, що перевищує 50-

відсоткову межу, відображає наявні, невирішені зовнішні і внутрішні конфлікти. 
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Для більш повноцінного тестування було запропоновано заповнення тестів 

у домашніх умовах та його подальше аналітичне опрацювання. Тестування 

проводилося на етапі преконцепційної підготовки, під час першого відвідування 

та в другому – третьому триместрі (у терміні вагітності 28-32 та 39-40 тижнів). 

Отримані результати враховувалися при оптимізації програми допологової 

підготовки та вибору відповідної  програми психологічної корекції та 

медикаментозної превентивної терапії впродовж моніторингу вагітності. 

Масово-ростовий показник визначали за результатами визначення індексу 

маси тіла (ІМТ) по Brey: ІМТ = маса тіла (кг)/ріст2 (см2). 

Оцінка гормонального та метаболічного статусу. Оцінка гормонального 

статусу на преконцепційному етапі проведена у 130 обстежених жінок; при цьому 

досліджувався вміст у периферичній крові гонадотропних та стероїдних гормонів: 

фолікулостимулюючий гормон (ФСГ), лютеінізуючий гормон (ЛТ), пролактин 

(ПЛ), естріол (Е3); кортизол (К); прогестерон (П); хоріонічний гонадотропін (ХГ), 

загальний тестостерон (ЗТ) у динаміці менструального циклу (МЦ) [58, 67, 69, 82, 

135]. Гормональні дослідження, у тому числі  вміст плацентарних білків (b-

хоріонічного гонадотропін (b-ХГЛ), вільного естріолу та асоційованого з 

вагітністю плазмопротеїну-А (РАРР-А), які визначали в динаміці вагітності в 9-12 

тижнів та 16-18 тижнів) проводилися на базі лабораторії медичного центру 

«Медсервіс» (атестат акредитації КДЛ: № 003093 виданий 21.12.2012 р.) м. Івано-

Франківськ, методом імуноферментного аналізу за загальноприйнятими 

методиками, стандартними наборами реагентів фірми TOSOH Bioscience на 

автоматичному аналізаторі «TOSOH AIA-900» (Японія), за інструкцією виробника. 

У процесі дослідження застосовували високочутливі антисироватки, одержані 

результати порівнювали з пропонованими фірмою нормами для здорових жінок. 

Інструментальні методи дослідження. Ультразвукове обстеження плоду та 

оцінку кровоплину за даними доплерометрії проводили на апараті «Voluson 730-

pro» (Австрія) за загальноприйнятою методикою. Гемодинаміка оцінювалася в 

матково-плацентарному та плодово-плацентарному комплексах. Характеристика 

порушень у системі «мати-плацента-плід» здійснювалася за класифікацією 

62



63 
 
М. В. Медведєва [93, 104, 134, 160]. Моніторне спостереження плоду проводили 

за допомогою кардіотокографа «Fetal-Fetal-gard-2000» (США). 

Стан ВНС в обстежених жінок оцінювали за основними характеристиками: 

вегетативний тонус (вивчали показники частоти серцевих скорочень (ЧСС), 

артеріального систолічного тиску (АТс), артеріального діастолічного тиску (АТд), 

розраховували вегетативний індекс (ВІ) Кердо, вегетативну реактивність (рефлекс 

Дан’їні–Ашнера) та вегетативне забезпечення діяльності (ортостатична проба). 

Використання методики A. M. Вейна дає змогу оцінити вихідний 

вегетативний тонус у різних функціональних системах та загальний вегетативний 

тонус. Для характеристики стану ВНС і діагностики симптомів її дисфункції 

застосували «Опитувальник для виявлення ознак вегетативних змін (Вейн А. М., 

1998)» та «Схеми дослідження для виявлення ознак вегетативних розладів» [20, 

39].  Для оцінювання рівноваги симпатичного та парасимпатичного тонусу ВНС 

застосовували вегетативний індекс Кердо (ВІК), який обчислювали за формулою: 

ВІК = (1 – АТд/ЧСС) × 100 %, де АТд – діастолічний артеріальний тиск, мм рт.ст., 

ЧСС – частота серцевих скорочень за 1 хв. [39].  

Важливу інформацію про стан ВНС дає дослідження вегетативного 

забезпечення різних форм діяльності, зокрема збереження вагітності. Для 

вивчення цього показника ВНС використовували ортокліностатичну пробу та 

реєструвалася динаміка ЧСС, яка як компонент входить до складу визначення 

індексу Кердо. Для дослідження вегетативної реактивності оцінювалися: очі-

серцевий рефлекс (Дан’їні-Ашнера), синокардіальний (Чермана, Герінга), 

солярний (Тома-Ру) [39, 101].  

Реєстрацію, спектральний та когерентний аналіз електроенцефалограми 

(ЕЕГ) було проведено за допомогою програмно-апаратного комплексу «BrainTest 

– 24». ЕЕГ реєструвалася монополярно за схемою «10-20»  у симетричних лобних, 

скроневих, ентральних, тім’яних, потиличних відведеннях у стані спокою із 

заплющеними очима протягом 15 хв. у смузі частот від 0,1 до 30 Гц та частотою 

іскретизації аналогових сигналів 60 Гц по кожному із 14 каналів. Візуальний 

аналіз передбачав оцінку вираженості дифузних змін біоелектричної активності 
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мозку, наявності локальних розладів коркового електрогенезу, ступеня 

вираженості основного ритму, характеристики альфа-ритму, фронто-

окципітальний градієнт, характеристик бета-ритму, наявності сповільненої 

хвильової активності і характеру її розподілу, регіонарних амплітудних 

відмінностей, наявності епілептиформної активності [183].  

Для об’єктивного судження про ступінь достовірності результатів 

дослідження було використано варіаційно-статистичний метод аналізу отриманих 

результатів за допомогою персонального комп’ютера та за допомогою пакета 

«STATISTICA for Windows®- 6,0». З метою виявлення чинників ризику та 

прогнозування ускладнень застосовували методику розрахунку показника 

відношення шансів (Odds Ratio, OR) та його 95 % довірчого інтервалу ( 95 % 

Confidential Interval, 95 % CI) [19].  Графіки оформляли за допомогою програм 

«Microsoft Excell 7.0». 
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РОЗДІЛ 3 

 

ПОШИРЕНІСТЬ РІЗНИХ ТИПІВ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ДОМІНАНТИ, 

ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ПО ТРИМЕСТРАХ ІЗ ВРАХУВАННЯМ 

ПСИХОСОМАТИЧНИХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКІВ ТА ФАКТОРИ РИЗИКУ  

(За даними ретроспективного дослідження) 

 

На першому етапі нашої наукової роботи було проведено аналітичну оцінку 

медичної документації 840 пацієнток із обтяженим репродуктивним анамнезом, 

які спостерігалися та отримували дородову підготовку в центрі свідомого 

батьківства «Дівія», що дозволило визначити частоту різних типів ПКГД та 

виділити чинники, що впливають на показники репродуктивних втрат та 

перинатальної патології у жінок  високого ступеня ризику. Контрольну групу 

склали 100 повторнонароджуючих жінок із неускладненим перебігом вагітності. 

У результаті проведеної роботи було отримано певні дані щодо вікової  

структури (рис 3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Вікова  структура жінок, п=840, %. 

 

Середній показник складав 27,5±0,7 років, тобто активний репродуктивний 

період жінки. Встановлено, що вік жінок коливався від 18 до 45 років, де 
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найбільша питому вагу становила вікова категорія від 18 до 29 років                 

(598 (71,19 %)) 

Соціальний склад жінок зображено на рис. 3.2.  

 

 
 Рис. 3.2. Соціальний статус пацієнток досліджуваної групи, п=840, %. 

 

При аналізі соціального статусу виявлено, що порушення репродуктивного 

потенціалу частіше притаманне працюючим жінкам, які займають керівні та 

відповідальні службові посади, що не виключає стресіндукованого чинника 

зайнятості, переважна частка займалась нефізичною працею, значущим був рівень 

освіти: 750 (89,28 %) пацієнток мали вищу освіту та проживали у місті (р<0,05).  

Перша вагітність була в 308 жінок (36,66 %), повторна – у 298 (35,48 %) 

жінок, а третя та більше вагітностей – у 48 пацієнток (5,71%). З метою підготовки 

до планованої вагітності в Центр звернулося 186 пацієнток (22,14 %) . 

Тяжкої соматичної патології в обстежених жінок не спостерігалося. Частота 

соматичних захворювань представлена на рис. 3.3.  
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Рис. 3.3. Структура екстрагенітальної патології в жінок досліджуваної 

категорії, п=840, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи контролю, 

р<0,05. 

 

Відзначено достовірно більшу частку вегето-судинної дистонії по 

гіпертонічному типу, патологія щитовидної залози спостерігалася в 2,4 раза 

частіше, у 3,0 рази  частіше – надмірна вага та дефіцит маси тіла у порівнянні зі 

здоровими пацієнтками (p<0,05). 

Серед гінекологічних захворювань та особливостей акушерсько-

гінекологічного статусу слід вказати на порушення менструального циклу, високу 

частку урогенітальних мікст-інфекцій, внутрішньо маткові втручання, запальні 

процеси статевих органів та обтяжений репродуктивний анамнез (штучне 

переривання вагітності, звикле невиношування, безпліддя) (рис. 3.4).  
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Рис. З.4. Особливості гінекологічного та акушерського анамнезу в 

пацієнток досліджуваної категорії, п=840, %. 

 

На цьому етапі дослідження нами було проведено психометричну оцінку 

особистості у пацієнток, що звернулися до Центру з допомогою анкет- 

опитувальників та клінічної бесіди, а саме оцінку ПКГД та його типів (рис. 3.5).  

Отримані дані порівнювали із врахуванням особливостей анамнезу, 

перебігу вагітності та пологів. Сприятливими щодо перебігу вагітності прийнято 

вважати оптимальний (у т.ч. оптимально-тривожний, оптимально-

гіпогестогнозичний) та змішаний типи, а чистий тривожний, депресивний, 

ейфоричний  і гіпогестогнозичний типи – несприятливими [71, 73]. 

При оцінці формування ПКГД на преконцепційному етапі встановлено, що 

чисті типи ПКГД трапляються дуже рідко, аналогічні результати маємо при оцінці 

цього показника на ранніх термінах вагітності.  

У групі здорових пацієнток, що пройшли анкетування, найчастіше 
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спостерігався оптимальний (92,0 %) та гіпогестогнозичний тип (8,0 %) ПКГД.  

  

 
 

Рис. 3.5. Структура сприятливих  та несприятливих типів гестаційної 

домінанти у пацієнток досліджуваної категорії , п=840. 

 

У групі пацієнток із порушеним репродуктивним здоров’ям оптимальний 

тип ПКГД  був зафіксований практично в половині спостережень (388 - 46,19 %), 

при цьому він чітко корелював із найбільш сприятливим перебігом вагітності та 

пологів. Проте вагому частку склали несприятливі типи ПКГД – 452 

спостереження (53,81 %).  

Зазначено малу частку чистих варіантів несприятливих типів ПКГД, 

основний відсоток домінуючих рис встановлено тільки в складі комбінованого та 

змішаного типу.  

Найвагомішу частку серед несприятливих типів ПКГД склав тривожний тип 

– у 271 спостереженні (59,96 %), у вигляді чистого (139 – 51,29 %) та 

комбінованого варіантів  (132 – 48,71 %); гіпогестогнозичний тип відзначено в 99 

випадках (21,90 %) (рис. 3.6).  
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Депресивний та ейфоричний тип у вибірці зафіксовано в основному тільки у 

складі комбінованого варіанта приблизно в однакових частках – 38 (8,41 %) та 44 

(9,73 %) спостережень відповідно.  

 
 

Рис. 3.6. Структура несприятливих типів гестаційної домінанти у 

пацієнток досліджуваної категорії, п=452. 

 

Для пацієнток, у яких в ході моніторингу вагітності виявлено: безпліддя із 

використанням ДРТ, синдром втрати плода (СВП) та невиношування, 

плацентарну дисфункцію та супроводжуючі її ускладнення, а також ранні 

репродуктивні втрати – характерним було переважання несприятливих типів 

ПКГД, які супроводжували весь гестаційний період (рис. 3.7).  

Зафіксовано найбільш вагому частку тривожного типу ПКГД у пацієнток із 

синдромом втрати плода та тривало лікованим безпліддям (47,0 % та 48,72 % 

відповідно), поряд із домінуванням тривожного типу ПКГД значущою була 

частка ейфоричного типу в жінок з ранніми репродуктивними втратами та 

плацентарною дисфункцією (23,91% та 19,6 % відповідно), відсоток спостережень 

депресивного типу найбільш вагомим був у пацієнток з безпліддям (14,72 %).   

Оптимальний тип у цієї категорії жінок складає від 14,1 % до 16,19 %. 
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А) типи ПКГД у пацієнток з СВП та невиношуванням, п=219;  

 
Б) типи ПКГД у пацієнток з плацентарною дисфункцією, п= 352; 

 
В) типи ПКГД у пацієнток з безпліддям, лікованим ДРТ, п=312; 

 
Г) типи ПКГД у пацієнток із ранніми репродуктивними втратами, п=184. 

 

Рис. 3.7. Структура типів психологічного компонента гестаційної 

домінанти у пацієнток із порушеним репродуктивним здоров’ям, %. 
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При проведенні детальної оцінки характеру перебігу вагітності та пологів у 

обстежених жінок з урахуванням типу ГД спостерігаємо найбільш вагомі 

відмінності в частоті клінічних проявів раннього токсикозу, ранніх 

репродуктивних втрат та передчасних пологів, а також у резистентності до 

лікування прееклампсії та аномалій пологової діяльності (табл. 3.1).  

Таблиця 3.1 

Ускладнення вагітності в жінок досліджуваної категорії, абс. число, % 

Ускладнення 

Досліджувані групи (n =840) 

Група з несприятливим 

типом ПКГД (n=452) 

Група з оптимальним 

типом ПКГД (n=388) 

Абс. % Абс. % 

Ранній гестоз 139 30,75* 76 19,59 

Локальне відшарування 

хоріону  

124 27,43* 24 6,19 

Загроза раннього 

мимовільного викидня 

175 38,72* 72 18,56 

Загроза пізнього 

мимовільного викидня 

129 28,53* 71 18,29 

Прееклампсія 174 38,50* 55 14,17 

Гестаційні набряки 105 23,23 78 20,1 

Загроза передчасних пологів 113 25,00* 28 7,21 

Плацентарна дисфункція 204 45,13* 85 21,91 

Затримка розвитку плода 118 26,11* 19 4,89 

Дистрес плода при вагітності 89 19,69* 18 4,64 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи з оптимальним 

типом ПКГД, р<0,05. 

 

Встановлено, що перебіг першої половини вагітності був обтяжений у  328 

пацієнток (72,56 %) із несприятливими типами ПКГД. Зокрема, найбільш 
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поширеним ускладненням вагітності у першому триместрі в цієї категорії 

пацієнток були: локальне відшарування хоріону (124 (27,43 %) проти 24 

(6,19%) відповідно) та загроза мимовільного викидня, яка спостерігалась у 175 

жінок (38,72 %) проти 72 (18,56 %) пацієнток групи з ОТ, ранній гестоз 

ускладнював вагітність у 139 (30,75 %) проти даних (76 – 19,59 %) у групі з ОТ.  

У другій половині вагітності серед ускладнень переважали: загроза 

передчасних пологів у кожної четвертої пацієнтки (113 – 25,00 %) проти 28 – 

7,21% у  групі з ОТ та прееклампсія різного ступеня тяжкості (174 – 38,50 %), 

порівняно з жінками у  групі з ОТ  (55 – 14,17 %)(р<0,05).  

Діагноз ПД був діагностований майже в 2,0 рази частіше (204 – 45,13%) 

проти (85 – 21,91 % ) відповідно (р<0,05). Дистрес плода під час вагітності 

зафіксований у 89 випадках (19,69 %), а ЗРП  або плід, малий до терміну гестації, 

–  у 118 спостережень (26,11 %) при незначній частці вказаних перинатальних 

наслідків у групі з оптимальним типом ПКГД (р<0,05). 

При аналізі історій пологів пацієнток досліджуваних груп встановлено, що 

народили в термін відповідно 223 особи (49,33 %) та 321 жінка (82,73 %) 

відповідно по групах) (табл. 3.2). Передчасні пологи та недоношування у 3,3  раза 

частіше спостерігались у пацієнток з несприятливими типами ПКГД (142 – 

31,42%) відносно пацієнток групи з ОТ ПКГД  (37 – 9,54%) (р<0,05). Ранні 

репродуктивні втрати виявлено у 81 (17,92 %) та 26 (6,7%) пацієнток відповідно, 

пізній мимовільний викидень – у 38 (8,41 %) та 16 (4,12 %) (р<0,05). 

Слід звернути увагу на значний відсоток оперативного розродження у цієї 

категорії жінок – у кожному третьому випадку (163 – 36,06 %), що достовірно 

частіше, ніж у  групі з ОТ ПКГД  – у 61 (10,31 %) випадках (р<0,05). Покази до 

кесаревого розтину здебільшого об’єднувало декілька чинників, зокрема у  групі з 

несприятливим типом ПКГД зі сторони плода було 109 випадків (66,87 %), а зі 

сторони матері – 54 (33,13 %). Основними причинами, що обумовила оперативне 

втручання, стали: дистрес плода – 53 (32,52 %), прогресуюче передчасне 

відшарування нормально розташованої плаценти – у 14 спостереженнях (8,58 %), 

у  36 (22,08 %) випадках – неефективність медикаментозної терапії пізнього 
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гестозу. Неправильні положення плода, у тому числі тазове передлягання, 

діагностовано в 7 випадках (4,29 %), використання ДРТ у лікуванні непліддя –  у 

22 (13,49 %) спостереженнях, рубець на матці – у 9 випадках (5,52 %), у 21 

випадку (12,88 %) – аномалії пологової діяльності, безводний період та невдала 

спроба індукції пологів. 

Таблиця 3.2 

Наслідки вагітності у жінок досліджуваної категорії, (абс. число, %) 

Ускладнення 

Досліджувані групи (n =840) 

Група з несприятливим 

типом ПКГД (n=452) 

Група з оптимальним 

типом ПКГД (n=388) 

Абс. % Абс. % 

Термінові пологи 223 49,3* 321 82,73 

Передчасні пологи  142 31,42* 37 9,54 

Ранній мимовільний 

викидень 

81 17,92* 26 6,7 

Пізній мимовільний 

викидень 

38 8,41* 16 4,12 

Індуковані пологи 76 16,81 52 13,4 

Оперативне розродження 163 36,06* 40 10,31 

Передчасне відшарування 

нормально розміщеної 

плаценти 

37 8,19 21 5,41 

Маткова кровотеча  42 9,29 24 6,19 

 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи зі сприятливим 

типом ПКГД, р<0,05. 

 

Структура показань до кесаревого розтину в групі з ОТ ПКГД була схожою: 

домінували  дистрес плода під час вагітності та пологів (9 – 22,5 %), невдала 
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спроба індукції пологів (7 – 17,5 %), неефективність медикаментозної терапії 

прееклампсії (5 – 12,5 %).  

Неправильні положення плода діагностовано у 3 випадках (7,5 %), 

відшарування нормально розміщеної плаценти – у 3 жінок (7,5 %), у 5 (12,5 %) 

жінок оперативне розродження проведено через рубець на матці, у 3 жінок (7,5 %) 

– з приводу симфізиту та у 6 (15,0 %) – з приводу тривало лікованого безпліддя та 

використання ДРТ.  

Як свідчать отримані результати, у пацієнток із несприятливим типом 

ПКГД у 3,5 раза частіше були покази до оперативного розродження. 

 
Рис. 3.8.  Перинатальні наслідки вагітності у жінок досліджуваних груп, 

п=840. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи зі сприятливим 

типом ПКГД, р<0,05. 
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Як демонструє рисунок 3.8, діти від матерів із несприятливим типом ПКГД, 

оцінені за шкалою Апгар на першій хвилині життя у межах 6 балів та нижче, 

складали частку в 2,0 рази більшу (118 випадків (26,11 %) проти даних у  групі з 

ОТ ПКГД  (52 - 13,4 %)). Недоношеність зафіксовано у 3,3 раза частіше, ЗРП та 

дистрес плоду – у третині спостережень, що зумовило зростання проявів 

гіпоксично-ішемічного ураження ЦНС - у 2,3 рази та порушення періоду адаптації 

новонароджених у половині випадків (р<0,05). Антенатальна загибель мала місце 

тільки в групі з несприятливими типами ПКГД – у 11 спостереженнях (2,43 %). 

Такими чином, у групах вагітних з ОТ ПКГД відсоток перинатальних 

ускладнень знаходився в межах даних у популяції, недоношування та передчасні 

пологи зафіксовано у 3,3 раза рідше, високим був відсоток дітей, народжених з 

оцінкою за Апгар 8-9 балів, у 65,21 % (253 дітей) порушень адаптаційних 

процесів у ранньому неонатальному періоді не зафіксовано.  

Оцінка особливостей перебігу пологів у жінок групи із несприятливим 

типом ПКГД свідчить про зменшення частки пологів через природні пологові 

шляхи та зростання відсотка оперативного розродження у 3,6 раза проти 

показників у  групі з ОТ ПКГД. Слабкість пологової діяльності та невдалі спроби 

її корекції не мають достовірних відмінностей по групах, у той час як 

прееклампсія – у 2,7 раза частіше діагностована у пацієнток з несприятливими 

типами ПКГД, у 2,0 рази частіше спостерігається ПД із об’єктивними критеріями 

порушення матково-плацентарного кровотоку, причому у третині випадків вона 

супроводжувалася негативними наслідками для плоду (ЗРП та дистресом плоду).  

Порівняння епізодів госпіталізації для стаціонарного лікування чи 

спостереження у жінок з несприятливими типами ПКГД виявило більшу  в 2,5 

раза частоту проти даних у жінок зі сприятливими типами ПКГД (26,11 % та  

10,56 % відповідно). Причинами  для  госпіталізації  були: ретрохоріальна або 

ретроплацентарна гематома, загроза переривання вагітності, прееклампсія, 

плацентарна дисфункція тощо).  

Наведені результати ретроспективного дослідження дозволили провести 

прогностичну оцінку факторів ризику та особливостей перебігу вагітності в жінок 
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із плацентарною дисфункцією з урахуванням типу психологічного компонента 

гестаційної домінанти. Дані вказані у таблиці 3.3.  

Таблиця 3.3 

Прогностична оцінка чинників ризику розвитку  

плацентарної дисфункції з урахуванням типу ПКГД 

Фактори OR (95%ДІ) р 

Вік старше 35 років 5,20 (2,61-10,37) <0,001* 

Безпліддя 8,83 (4,35-16,24) <0,001* 

Запальні захворювання органів малого тазу 5,80 (3,90-8,63) <0,001* 

Мікст-інфекції 4,18 (2,81-6,23) <0,001* 

Оперативні втручання на органах малого 

тазу 
4,22 (2,37-7,54) <0,001* 

Внутрішньоматкові втручання та аборти 5,86 (3,47-11,72) <0,001* 

Використання ДРТ 5,26 (3,14-8,83) <0,001* 

Надмірна вага та ожиріння  6,46 (4,37-9,55) <0,001* 

Невдалі спроби ДРТ 9,77 (5,23-22,36) <0,001* 

Звикле невиношування 6,98 (3,36-17,71) <0,001* 

Оптимальний тип ПКГД 2,96 (1,08-14,53) <0,029* 

Гіпогестогнозичний тип ПКГД 3,58 (1,62-10,97) <0,021* 

Тривожний тип ПКГД 7,27 (4,66-11,35) <0,007* 

Депресивний тип ПКГД 6,33 (1,73-23,15) <0,002* 

Ейфоричний тип ПКГД 6,00 (0,94-38,48) <0,001* 

Примітка. * - статистично значуща оцінка факторів (р<0,05). 

 

Виявлені показники відносного ризику (відношення шансів) свідчать, що 

вірогідність прогресування плацентарної дисфункції та негативних 

перинатальних наслідків при наявності в анамнезі безпліддя зростає у 8,83 раза 

(OR=8,83; 95% СІ: (4,35-16,24)), особливо відчутним був вплив кількох невдалих 
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спроб ДРТ – у 9,77 (OR=9,77; 95% СІ: (5,23-22,36)) та звиклого невиношування  – 

у 6,98 раза (OR=6,98; 95% СІ: (3,36-17,71)); надмірна вага та ожиріння – у 6,46 

раза (OR=6,46; 95% СІ: (4,37-9,55)); старший репродуктивний вік – у 5,20 раза 

(OR=5,20; 95% СІ: (2,61-10,37)). Інші виявлені чинники (наявність оперативних 

втручань на органах малого тазу – у 4,22 раза  (OR=4,22; 95% СІ: (2,37-7,54)), 

внутрішньоматкові втручання та аборти – у 5,86 раза (OR=5,86; 95% СІ: (3,47-

11,72)), запальні захворювання органів малого тазу – у 5,8 раза  (OR=5,80;  95% 

СІ: (3,90-8,63)), мікст-інфекції – у 4,18 раза (OR=4,18; 95% СІ: (2,81-6,23)) мали 

дещо менший вплив, проте також повинні розглядатися як фактори ризику.  

Оцінка структури типів ПКГД продемонструвала високий відсоток 

несприятливих типів ПКГД (більше, як у половині спостережень), а також 

статистично значущу залежність між особливостями перебігу вагітності та 

пологів, що мають тісний зв’язок із порушенням плацентації, гестаційними 

ускладненнями, що його супроводжують (прееклампсія та дистрес плода) та 

прогресуванням дисадаптації матково-плацентарного кровообігу, що є 

неcприятливим пcихоемоційним фaктором, перш за все в разі діагностики  

тривожного типу ПКГД, і підвищує ризик та прогресування ПД  у 7,27 раза  (OR – 

7,27; 4,66-11,35) та вимагає психологічної допомоги вже на преконцепційному 

етапі. 

Вищевикладене дозволяє припустити, що домінування несприятливих типів 

ПКГД є наслідком дії соціальних, соматичних та психологічних чинників із 

реалізацією часто перехресних, патофізіологічних шляхів.  

Отримані результати свідчать про доцільність розробки програми 

преконцепційної підготовки та достатність резервів для зменшення випадків 

негативних перинатальних наслідків, серед яких не тільки ретельна оцінка 

акушерського і соматичного анамнезу та комплексне клініко-лабораторне 

обстеження, але й адекватна кваліфікована психологічна допомога та превентивні 

медикаментозні заходи уже на прегравідарному етапі. 

Матеріали розділу висвітлені у друкованих працях [50, 51, 205, 206].
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЖІНОК  ТА ОСОБЛИВОСТІ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ І НЕЙРОВЕГЕТАТИВНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ З 

УРАХУВАННЯМ ТИПУ ПСИХОЛОГІЧНОГО КОМПОНЕНТА 

ГЕСТАЦІЙНОЇ ДОМІНАНТИ 

 

4.1. Особливості акушерсько-гінекологічного анамнезу та соматичного 

статусу в жінок досліджуваних груп 

 

На етапі преконцепційної підготовки шляхом тестування було оцінено 

психологічний статус пацієнток із використанням експрес-методик дослідження 

уявлень жінки, яка планує вагітність, з допомогою адаптованої анкети-

опитувальника на основі модифікованої методики «Тест ставлень вагітної» (ТСВ-

f)  І. В. Добрякова, а також було використано психодіагностичну «Анкету 

знайомства» та проективну малюнкову методику «Я і моя дитина» Г. Г Філіпової.  

Таким чином, уже на преконцепційному етапі було сформовано групу із 150 

пацієнток із різними типами ПКГД та відповідним стилем переживання вагітності 

за Філіповою Г.Г.  

Зауважимо, що доцільно було не тільки виявити типи ПКГД, але й при 

антенатальному супроводі вагітності провести більш детальну оцінку 

особливостей акушерського та соматичного анамнезу, перебігу гестаційного 

процесу та його наслідків. Для реалізації вказаного звдання було сформовано 

чотири досліджувані групи,  де І група – пацієнтки із ГТ  ПКГД (ігноруючий 

стиль переживання за Філіповою Г.Г.) – 30 жінок, ІІ група – пацієнтки із ЕТ 

(ейфоричний стиль переживання) – 40 вагітних, ІІІ група – 35 пацієнток із ТТ 

(тривожний та амбівалентний стиль переживання), і ІV група – 25 пацієнток із ДТ 

(заперечувальний стиль переживання), контрольну групу склали 20 пацієнток із 

неускладненим перебігом гестації та ОТ ПКГД (адекватний стиль переживання за 

Філіповою Г.Г.).    
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Дані щодо віку пацієнток подано в таблиці 4.1.  

Таблиця 4.1 

Вікова структура жінок досліджуваних груп (абс. число, %) 

Вік 

(років) 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

18-25  7 23,3* 3 10,0* 3 8,57* 2 8,0* 9 45,0 

26-30  12 36,6 13 26,0* 18 51,43 11 44,0 9 45,0 

31-35  8 30,0* 17 44,0* 9 25,71* 10 40,0* 2 10,0 

більше 

36 років 

3 10,0* 7 20,0* 5 14,2* 2 8,0 0 0,0 

Примітка. * – різниця статистично значуща стосовно контрольної групи 

(р<0,05). 

 

Основна кількість обстежених (75,38 %) знаходилась у найбільш активному 

репродуктивному періоді (вік від 26 до 35 років), у 13,08 % випадків констатовано 

вік старше 36 років, у групі контролю з ОТ ПКГД середній вік жінок склав 

(24,3±4,1) років, тоді як у групах з несприятливим типом ПКГД  –  (34,6±2,1) 

роки.  

Соцільно-демографічий аналіз виявив значущу частку пацієнток із вищою 

освітою (89,23 %) (табл. 4.2). Частіше патологія плаценти у поєднанні із 

несприятливим щодо  перебігу вагітності типом ПКГД спостерігалась у 

працюючих жінок, особливо тих, які займали керівні службові посади, у 

студенток та, дещо менший відсоток, – у домогосподарок. Результати вивчення 

сімейного стану свідчить про більший відсоток заміжніх жінок як у контрольній 

групі, так і в групах із несприятливим щодо перебігу вагітності психоемоційним 

станом  (112 жінок – 74,66 %), проте вагомою є й частка розлучених та тих, хто 

взагалі ніколи не перебував у шлюбі – 38 жінок (25,33 %).   Найменша кількість 

жінок проживає у сільській місцевості (42 - 28,00 %) та зайняті фізичною працею.  
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Таблиця 4.2 

Соціально-демографічна характеристика жінок (абс. число, %) 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Вища 

освіта 

26 88,7* 34 85,0* 32 91,42* 24 96,0* 10 50,0 

Спеціальна 

освіта 

4 13,33* 6 15,0 3 8,58* 1 4,0* 4 20,0 

Фізична 

праця 

3 10,0* 5 12,5* 3 8,57* 2 8,0* 6 30,0 

Розумова 

праця 

19 63,30* 29 72,5* 25 71,43* 19 76,0* 7 35,0 

Декретна 

відпустка 

2 6,66* 3 7,5* 2 5,71* 2 8,0* 3 15,0 

Домо- 

господарки 

2 6,66* 6 15,0 4 11,42 4 16,0 2 10,0 

Студенти 6 20,0* 9 22,5* 6 17,14* 6 24,0* 1 5,0 

Керівники, 

держ- 

службовці 

5 16,66* 11 27,5* 9 25,71* 7 28,0* 0 0 

 

Примітка. * – різниця статистично значуща відносно контрольної групи 

(р<0,05). 

 

При порівнянні ваго-ростових показників у групах із несприятливим щодо 

перебігу вагітності типом ПКГД  із даними  ІМТ у здорових жінок з ОТ ПКГД 

слід відзначити достовірні відмінності (рис. 4.1).  

Ваго-ростовий коефіцієнт (ІМТ=18,5-24,9) відповідав нормі тільки у 29 
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(22,3 %)  жінок із несприятливими типами ПКГД і суттєво не відрізнявся у 

порівнянні по групах, тоді як у контролі він становив (75,00 %) (р<0,05). 

Знижений індекс маси тіла констатовано практично у 2,2 раза  частіше у жінок з 

несприятливими типами ПКГД, надмірна вага спостерігалася у 34 (26,15 %) 

обстежених жінок проти (10,00 %) –  у контролі (р<0,05), ожиріння ІІ А ступеня 

(ІМТ=30,0-34,9) – у кожної п’ятої пацієнтки (19,23 %) (р<0,05).  

 

 
 

Рис. 4.1. Ваго-ростові показники  у жінок досліджуваних груп, %. 

Примітка: * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Серед порушень МЦ структурна значущість притаманна недостатності 

лютеїнової фази – у 38 (29,23 %) випадках (причому найбільш вагома частка – у 

пацієнток із ДТ ПКГД) та ановуляторним розладам – у 35 (26,92 %) випадках без 

відмінностей по групах, що, очевидно, і стало основною причиною високої частки 

безпліддя у цієї категорії пацієнток  (71 – 54,61 %) (рис.4.2).  
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Рис. 4.2. Структура порушень менструального циклу,%. 

Примітка. * - різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05. 

 

Аналіз характеру МЦ дозволив зафіксувати порушення ритму, тривалості, 

інтенсивності, що спостерігалися достовірно частіше у 3,0 рази, ніж у контролі 

(р<0,05), перш за все  у пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД (р<0,05) (рис.4.3). 

Найбільш розповсюдженими формами порушень менструальної функції у 

жінок основних груп були передменструальний синдром (ПМС) – 58 випадків 

(44,62 %), причому нейро-психічна його форма виявлена у третині  спостережень 

(18 – 31,03 %). Варто вказати на значну частку альгодисменореї – (34 – 26,15 %), 

дисменореї (33 – 25,38 %), опсоменореї - (27 – 20,77 %), рідше зустрічалися мено-

метроррагії – (23 – 17,69 %).  
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Рис. 4.3. Характер порушень менструального циклу в обстежених 

жінок, %.  

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Як демонструють дані таблиці 4.3, гінекологічні захворювання в анамнезі 

були діагностовані у 2,9 раза частіше проти даних у контролі із високою часткою 

патології шийки матки (у 45 осіб – 34,62 %) та запальних захворювань органів 

малого тазу (ОМТ) (46 – 35,38 %), бактеріального вагінозу та мікст-інфікування 

(67 – 51,54 %) та (68 – 52,30 %) відповідно).  
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Таблиця 4.3 

Особливості гінекологічного анамнезу, абс.ч., % 

Показники І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(п=20) 

Мікст-інфекція 16–3,33* 20- 50,00* 19-54,28* 13-52,0* 3–15,0 

Патологія ШМ 10-33,33* 13–32,50* 14-30,0* 8–32,0* 4–20,0 

Запальні процеси 

ОМТ 

11-36,66* 14–35,0* 12-34,28* 9–36,0 * 4–20,0 

Бактеріальний 

вагіноз 

15-50,00* 21-52,50* 18-51,43* 13-52,00* 2–10,0 

Безпліддя 16-53,33* 22-55,0* 20- 57,14* 13-52,0* 0 

Використання 

ДРТ 

5- 16,66* 10-25,0* 9-25,71* 7-28,0* 0 

Міома матки 5- 16,66* 9 – 22,50* 10-28,57* 7-28,00* 0 

Кисти яєчників 6- 20,00* 9–22,5* 11–31,42* 9–36,00 * 0 

Мастопатія 6–20,00* 11–27,5* 13–37,14* 9–36,00* 2-10,0 

 

Примітка.* – різниця достовірна проти даних контролю, р<0,05. 

 

Діагностовано доброякісні пухлини яєчників у 35 (26,92 %) жінок при 

відсутності їх у пацієнток контрольної групи, достовірно більшу частку 

доброякісних гіперпластичних процесів репродуктивної сфери (у 1,8 раза) саме у 

пацієнток із ТТ та ДТ ПКГД (р<0,05); дисгормональну дисплазію молочної залози 

– у третини пацієнток – у 39 (30,00 %). У половині спостережень (71 – 54,61 %) 

констатували безпліддя без відмінностей по групах, що призвело до використання 

ДРТ у кожної четвертої пацієнтки – 31 випадок (23,84 %). 

Частота екстрагенітальної патології подана в  таблиці 4.4. З’ясовано, що 82 

(63,07 %) пацієнтки з  несприятливими типами ПКГД страждали 

екстрагенітальними захворюваннями, найчастіше дисфункцією щитовидної 

залози – (44 – 33,84 %),  захворюванням гепато-біліарної системи  (37 – 28,46 %) 
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та захворюванням ШКТ (32 – 24,61 %). Причому, з 44 обстежених жінок з 

діагностованою патологією щитовидної залози підвищення її активності було у 19 

пацієнток (43,18 %), а  зниження – у 25 спостережуваних (56,81 %).  Звертає на 

себе увагу висока частка інфекційних уражень респіраторного тракту (27 – 

20,77%) та сечовивідних шляхів ( 26 – 20,00 %).   

Таблиця 4.4 

Особливості соматичного анамнезу  у пацієнток 

досліджуваних груп, абс.ч., % 

Показники І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(п=20) 

Захворювання 

дихальної системи 

5- 

16,66* 

9- 

22,50* 

7- 

20,00* 

6- 

24,00 * 

2 – 

10,00 

Серцево-судинні 

захворювання 

4 – 

13,33* 

7 - 

17,50* 

7 - 

20,00* 

5- 

20,0* 

1 – 

5,0 

Захворювання ШКТ 8-26,66* 10-25,00* 8-22,86* 6-24,0* 1–5,0 

Захворювання 

гепато-біліарної 

системи 

8– 

26,66* 

12- 

30,0* 

10- 

28,57* 

7 – 

28,0 * 

1 – 

5,0 

Захворювання 

сечовидільної 

системи 

5 - 

16,66* 

8- 

20,00* 

7 - 

20,00* 

6 – 

24,00* 

2 – 

10,0 

Дисфункція 

щитовидної залози 

11 – 

36,66* 

15- 

37,5* 

10 – 

33,33* 

8- 

32,0* 

0 

Судинна патологія 5-16,66* 8-20,00* 7- 20,00* 6-24,0* 0 

 

Примітка.* – різниця достовірна проти даних контролю, р<0,05. 

 

Отримані та наведені вище дані, очевидно, обумовили ускладнений 

акушерський анамнез у цієї категорії пацієнток, характерними особливостями 

якого є висока частка внутрішньоматкових втручань, мимовільних викиднів та 
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недоношування в анамнезі (27 – 20,77 %) (рис. 4.4).  

 
 

Рис. 4.4. Особливості акушерського анамнезу, %. 

Примітка.* – різниця достовірна у порівнянні із даними контролю, 

р<0,05. 

 

Особливості перебігу моніторованої у нашому дослідженні вагітності 

наведені в таблиці 4.5. Серед обстеженого контингенту першонароджуючі 

траплялися у 1,5  раза  частіше, ніж у контролі (p<0,05). Перебіг вагітності був 

обтяжений у 96 жінок (73,84 %) основних груп внаслідок ретрохоріальних 

гематом і загрози мимовільного викидня, найбільш часто у пацієнток з ДТ (42 - 

32,31), прееклампсії  практично в однакових частках у всіх групах (45 - 34,62 %), з 

них середнього ступеня –  у 9 випадках (20,00 %), тяжкого – у 5 осіб (11,11 %).  

У контрольній групі діагностовано 3 випадки легкої прееклампсії (15,00 %). 

Зафіксовано вагому частку істміко-цервікальної недостатності (ІЦН) – у 27 

випадках (20,77 %), достовірно частіше у пацієнток із ДТ ПКГД (7 – 28,0%). ПД 

діагностовано у 59 пацієнток (45,38 %), із змінами за даними доплерометрії та 

кардіотокографії – у 49 випадках (83,05 %), передчасне відшарування нормально 

розміщеної плаценти – у 11 пацієнток (8,46 %).  
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Таблиця 4.5 

Особливості перебігу даної вагітності у жінок досліджуваних груп, % 

Показники І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Повторно 

народжуючі 

13-43,33* 19-47,50* 16- 45,71* 11-44,00* 14 –70,00 

Загроза 

невиношування 

8-26,66 13-32,5 10-28,57 11-44,0 2-10,0 

Мимовільні 

викидні  

4-13,33* 8-20,00* 6-17,20* 6-24,00* 2-10,00 

Передчасні 

пологи  

2-6,66* 5-12,50* 6 – 17,14* 6 –24,00* 1 –5,00 

Ретрохоріальні 

гематоми 

7 –23,33* 11-27,5* 9 -25,71* 7 –28,00* - 

Ранній гестоз  7 –23,33 12 –30,00 11-31,43 8 – 32,0 4 –20,0 

Анемія вагітних 9-30,00* 13-32,50* 11-31,43* 8 –32,00* 4 – 20,00 

ІЦН 5 –16,66 7 –27,5 8 –22,86 7 - 28,0 2-10,0 

Прееклампсія  8-26,66* 15-37,50* 13-34,28* 9 –36,00* 3 – 15,00 

Плацентарна 

дисфункція 

11-36,67* 16-40,00* 19-54,28* 13-52,00* 4 –20,00 

Дистрес плоду  4 –13,33 11 –27,5* 7 –20,00* 7 –28,00* 2 –10,00 

ПВНРП 2 –6,66 3 –7,5 3 –8,57* 3 –12,0* 0 

Примітка.* – різниця достовірна проти даних контрольної групи, р<0,05. 

 

Таким чином, при антенатальному супроводі даної вагітності слід звернути 

увагу на ранні та пізні репродуктивні втрати у 24 спостереженнях (18,46 %), 

високу частку ретрохоріальних гематом – у 34 осіб (26,15 %), загрози 

невиношування – у 42 осіб (32,31 %) та передчасні пологи – у 19 (14,62 %) із 

достовірною відмінністю у пацієнток із ТТ, ЕТ та ДТ ПКГД.  
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Таблиця 4.6 

Особливості перебігу пологів  у пацієнток досліджуваних груп, % 

Показники І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Репродуктивні 

втрати 

4-13,33* 8-20,00* 6-17,20* 6-24,00* 2-10,00 

Пологи вчасні  23-73,33* 26-65,00* 25-71,42* 13-52,00* 17-85,00 

Пологи передчасні 2-6,66* 5-12,50* 6-17,14* 6-24,00* 1-5,00 

Оперативне 

розродження 

5-16,66* 12-30,00* 8-22,91* 7-28,00 1-5,00 

Аномалії родової  

діяльності  

12-40,00* 17-42,50* 13-37,14* 11-44,0 3-15,00 

Маткові кровотечі 6-20,00* 9-22,50* 7-20,0* 7-28,00 2-10,00 

Патологія 

пуерперію 

5-16,66* 9-22,50* 11-31,42* 9-36,0 2-10,00 

Примітка.* – різниця достовірна проти даних контролю р<0,05. 

 

Як свідчать дані таблиці 4.6, у 87 (66,92 %) вагітних пологи пройшли у 

термін, у 19 (14,62 %) –  були передчасними, з них оперативне розродження – у 32 

випадках (24,62 %) за показами: ДРТ, непереборна слабкість пологових сил, 

дистрес плода. Перебіг пологів у жінок усіх груп достовірно частіше 

ускладнювався аномаліями пологової діяльності 53 (40,76 %), патологією 

післяродового періоду 34 (26,15 %) та матковими кровотечами – у 29 

спостереженнях (22,31 %) (р<0,05). Найбільш часто аномалії пологової діяльності 

та маткові кровотечі діагностовані у жінок із депресивним типом ПКГД, що у 2,8 

раза частіше проти даних групи контролю (р<0,05).  

Дані таблиці 4.7 демонструють значний відсоток прееклампсії (34,62 %), 

гестаційної анемії (31,54 %), дистресу плоду при вагітності (22,31 %) та 

народження маловагових дітей (18,87 %), що може бути пов’язано із розвитком 

первинної ПД та, очевидно, високим психоемоційним напруженням, у першу 
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чергу в пацієнток із ТТ, ЕТ та ДТ  ПКГД. У матерів чотирьох досліджуваних груп 

народилося 87 (82,08%) живих доношених та 19 (17,92 %) недоношених немовлят. 

Таблиця 4.7 

Особливості раннього неонатального періоду, % 

Показники І група 

(n=26) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(n=29) 

ІV група 

(п=19) 

Контроль 

(п=18) 

Недоношеність 2-7,69* 5-15,63* 6-20,69* 6-31,58* 1-5,56 

Доношені діти 23-88,46* 26-81,25* 25-86,21* 13-68,42 17-94,44 

ЗРП 1-3,84* 4-12,5* 8-27,58* 7-36,84* 1-5,56 

Асфіксія помірна 2-7,69* 4-12,5* 4-13,79* 3-15,79* - 

Асфіксія тяжка 2-7,69* 3-9,38* 3- 10,34* 2-10,52* - 

Ішемічне ураження 

ЦНС 

4- 15,38* 4- 15,38* 5- 17,24* 4- 21,05* - 

СДР 5-19,29* 8-25,00* 5-17,24* 5-26,32* - 

Порушення 

адаптації 

9-34,62* 13-40,62* 11-37,93* 8-42,11* 1-5,56 

Примітка.* – різниця достовірна у порівнянні із даними контрольної 

групи, р<0,05. 

 

У асфіксії помірного ступеня народилося 13 (12,26 %) новонароджених, у 

тяжкій асфіксії  – 10 дітей (9,43 %), маловагові діти, або новонароджені із ЗРП – 

20 пацієнтів (18,87  %), причому в жінок із ДТ та ДТ ПКГД – у 3,6 раза частіше, 

ніж в інших групах (р<0,05). Неонатальний період також супроводжувався 

розвитком таких ускладнень, як ішемічні розлади ЦНС (17 – 16,04 %), синдром 

дихальних розладів (23 – 21,69 %) та ранні порушення адаптаційних процесів у 41 

спостереженні (38,67 %).   

Статистичні дані дозволили підтвердили, що у жінок віком понад 30 років 

утричі зростають шанси на розвиток ПД (OR=3,86; 95 % СІ: (1,18-4,53)), а 

порушення МЦ – удвічі (OR= 2,06; 95 % СІ: (0,95-3,17)) та дисметаболічні прояви 

– у вісім раз (OR=8,29; 95 % СІ: (6,99-21,01)). Окрім того, встановлено, що керівні 
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посади та розумова праця жінки збільшують прогресування ПД у 2,13 раза (OR= 

2,13; 95 % СІ: (0,95-3,30)), кількість репродуктивних невдач у анамнезі, тривало 

ліковане безпліддя та невдалі спроби ДРТ – в одинадцять раз (OR=11,6; 95 % СІ: 

(4,11-20,04); <0,002, ретрохоріальні гематоми – у шість разів (OR=6,96; 95 % СІ: 

(2,29-11,40), <0,05)), а ендокринопатії  обумовлюють збільшення прогресування 

ПД у дев’ять разів (OR=9,96; 95 % СІ: (2,21-23,24), <0,002. (табл.4.8). 

Таблиця 4.8 

Аналіз впливу чинників на імовірність плацентарної дисфункції 

Чинник ризику OR (95 % СІ) Х2 m p 

Вища освіта 0,66 (0,33-1,00) 0,68 0,17 >0,05 

Безробіття 1,01 (0,50-1,51) 0,1 0,26 >0,05 

Керівні посади та розумова праця 2,13 (0,95-3,30) 5,38 0,60 <0,05 

Вік жінки понад 30 років 3,86 (1,18-4,53) 9,88 0,85 <0,002 

Порушення менструального циклу 2,06 (0,95-3,17) 3,74 0,57 <0,05 

Безпліддя та кількість репродуктивних 

невдач в анамнезі >5 

11,6 (4,11-20,04) 35,10 2,78 <0,002 

Дисметаболічні прояви та надмірна вага  8,29 (6,99-21,01) 36,91 2,62 <0,002 

Ендокринопатії  9,16 (2,21-23,24) 43,82 2,98 <0,002 

Ретрохоріальна гематома 6,96 (2,29-11,40) 4,80 1,38 <0,05 

 

Примітка: 1. OR – відношення шансів; 

                  2. СІ – довірчий інтервал. 

 

Отримані нами результати особливостей анамнезу, частоти та характеру 

порушення МЦ, перебігу вагітності та пологів дозволили провести оцінку 

значущості та доповнити групу ймовірних провідних факторів ПД у цієї категорії 

пацієнток, серед яких: ендокринний дисбаланс (OR – 9,16; 95% CI: (2,21-23,24)), 

надмірна вага та дисметаболічні прояви (OR – 8,29; 95% CI: (6,99-21,01)), 

невиношування та репродуктивні втрати в анамнезі (OR – 11,96; 95% CI: (4,11-

20,04)), повторні епізоди кровотеч (OR – 6,96; 95% CI: (2,29-11,40)).  

91



92 
 

У результаті проведеного наукового пошуку отримано нові дані про частоту 

і структуру соматичної патології, особливості МЦ та перебігу вагітності і пологів 

у жінок із різними типами ПКГД, що дозволило підтвердити взаємний 

патологічний вплив розвитку ПД та тривалого психологічного напруження на 

значне підвищення ризику акушерських і перинатальних ускладнень. Більш 

висока частота акушерських ускладнень під час вагітності та в пологах у 

пацієнток із ЕТ, ТТ та ДТ ПКГД тісно пов’язана зі збереженням хронічного 

нервово-психологічного напруження протягом усього періоду гестації. Отримані 

дані свідчать про вплив окремих типів ПКГД на формування патологічного 

перебігу гетаційного процесу, причому цей зв’язок є взаємообумовлюючим, 

оскільки провідні чинники гестаційної патології сприяють формуванню 

несприятливих типів ПКГД та обумовлюють доцільність застосування 

психокорекції поряд із медикаментозною превентивною терапією.  

 

4.2. Характеристика психологічних особливостей пацієнток, включених 

у наукове дослідження  

 

Як відомо, психологічна криза при ускладненій вагітності робить цей період 

надзвичайно складним [132, 153, 200, 229, 290].  Провідними стресорними 

чинниками жінки всіх досліджуваних груп назвали страх передчасного 

розродження, турботу про здоров’я майбутньої дитини (31,53 %), необхідність 

стаціонарного лікування, страх акушерських ускладнень та фізичні зміни тіла під 

час вагітності, на що вказували дві третини опитаних пацієнток. Розширене 

анкетування дозволило з’ясувати, що жінки ІІІ та ІV групи покладалися на 

допомогу в матеріальному забезпечені та вихованні дитини здебільшого тільки на 

себе та батьків,  тільки третина – 9 осіб  (30,00 %) І групи та 9 пацієнток (36,0 %) у 

ІV-й групі – зазначили достатню психологічну підтримку з боку членів сім'ї.   

Стресіндуковані фактори на преконцепційному етапі та під час вагітності 

загалом зафіксовано у двох третинах пацієнток (81 – 62,30 %), ці чинники втричі 

переважали в основних групах жінок та мали прямий зв’язок із хронічним 
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стресовим чинником, обумовленим репродуктивними втратами в анамнезі.  

З допомогою спеціалізованих опитувальників у роботі була проведена 

психометрична характеристика та оцінка особистості вагітних, а саме: 

дослідження рівня алекситимії, невротизації, психопатизації, видів акцентуації 

характеру при їх наявності, механізмів психологічного захисту в порівнянні із 

пацієнтками з ОТ ПКГД. Найчастіше констатовано емотивний тип акцентуації, 

причому в здорових вагітних із ОТ ПКГД він зустрічається значно рідше, ніж у 

вагітних з несприятливими щодо перебігу вагітності типами ПКГД. Оскільки при 

оцінці типу акцентуації характеру достовірних відмінностей між групами вагітних 

інших типів ПКГД (ГТ та ЕТ) виявлено не було, вони були об’єднані в одну групу 

для репрезентації та подальшого порівняння.  

 

 

Рис. 4.5. Частка виявлення емотивного типу акцентуації характеру в 

досліджуваних групах, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 
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Як видно на рисунку 4.5, серед здорових вагітних емотивний тип 

акцентуації характеру зустрічався тільки в одному випадку (5,0 %); у той час як у 

пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД цей тип акцентуації звфіксовано частіше (31 

спостереження – 51,66 %) у порівнянні з вагітними  інших груп  (17 – 24,28 %).   

Характеризуючи частоту виявлення інших типів акцентуації, зауважимо, що 

в жінок з несприятливими щодо перебігу вагітності  типами ПКГД переважають 

емотивний (48 - 36,92 %) та тривожний типи акцентуації (28 – 21,53 %), меншою 

мірою спостерігаємо демонстративний (18 – 13,84 %),  збудливий (12 – 9,23 %),  

экзальтований (10 – 7,69 %), циклоїдний (8 – 6,15 %) та дистимний  (6 – 4,62 %) 

типи.   

Водночас було виявлено, що у пацієнток з ГТ та ЕТ ПКГД, як і в здорових 

пацієнток, зафіксовано по одному епізоду неврівноваженого та гіпертимного 

типів акцентуації характеру (3,3% та 2,5 % відповідно по групах).   

При вивченні загальної напруженості всіх захистів з’ясовано, що у вагітних 

з ОТ ПКГД цей показник не перевищує нормального рівня (50 %).  

У той час як у пацієнток з несприятливими щодо перебігу вагітності типами 

ПКГД у 44,62 % спостережень  значення загальної напруги психологічних 

захистів перевищувало 50 – процентний поріг, що вказувало на невирішені 

внутрішньоособистісні проблеми.   

Характеризуючи тип психологічного захисту особистості, зауважимо, що 

здорові вагітні в 65,0 % випадків як провідний механізм психологічного захисту 

використовують компенсацію, рідко – витіснення (20,0 %), реактивний захист 

(10,0 %) та регресію (5,0 %) (рис. 4.6). 

Водночас у вагітних з несприятливими щодо перебігу вагітності типами 

ПКГД провідним механізмом психологічного захисту є заперечення – 33,85 %, 

інтелектуалізація (23,07 %),  проекція, обрана близькими та рідними пацієнтки 

(15,38 %), а в (14,62 %)  жінок провідним є механізм реактивного захисту та в  

(13,07 %) випадках  – компенсації. 
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Рис. 4.6. Розподіл механізмів психологічного захисту в обстежених 

жінок, включених у дослідження, %.  

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

У жінок з тривожним та депресивним типом ПКГД як механізм 

психологічного захисту переважає заперечення (41 – 68,33%),  рідше – 

компенсація (6 – 10,0 %), та інші механізми – (3 – 5,0 %) (рис. 4.7). 
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Рис 4.7. Розподіл механізмів психологічного захисту в жінок з 

тривожним та депресивним типом ПКГД, %.  

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Таким  чином, було встановлено, що механізми психологічного захисту у 

вагітних з несприятливими типами ПКГД та у здорових пацієнток з ОТ ПКГД 

суттєво відрізняються. Результати цього етапу дослідження дозволили 

констатувати, що в цієї категорії пацієнток, перш за все у разі ТТ та ДТ ПКГД, 

переважає заперечення, що відображає спробу ігнорувати проблему вагітності, та 

інші неконструктивні стратегії психологічного захисту – проекція та 

інтелектуалізація. Аналіз результатів анкетування дозволив виявити поширеність 

різноманітних скарг та симптомокомплексів, які турбували опитаних пацієнток 

уже на преконцепційному етапі (табл. 4.9).  

Більшість опитаних (54 – 41,53 %) відзначала підвищену втомлюваність із її 

домінуванням у відповідях жінок усіх досліджуваних груп – від 44,0% до 47,6 % 

спостережень. У половині випадків, зокрема пацієнтки з ТТ ПКГД (45,71%) 

скаржилися на зміни настрою та депресивні прояви, кожна третя жінка (43 – 

33,07%) – на диссомнію та дратівливість (47 – 39,17 %), причому частота 

симптому була в 1,8 раза вища у ІІІ та ІV групі проти даних І групи та контролю 
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(p<0,05). 

Таблиця 4.9 

Частота психоемоційних симптомів у жінок досліджуваних груп  

на преконцепційному етапі, абс. ч., % 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Втомлюваність 8 26,7 19 47,6* 16 45,7* 11 44,0* 4 20,0 

Порушення сну 9 30,0* 15 37,5* 11 31,4* 8 32,0* 2 10,0 

Дратівливість, 

депресія 
6 20,0 10 25,0* 16 45,7* 12 48,0* 2 10,0 

Загальна 

слабкість 
4 13,3 9 22,5* 11 31,4* 7 28,0* 2 10,0 

Тривожність 5 16,7 8 20,0* 13 37,1* 14 56,0* 2 10,0 

Примітка. * – різниця статистично значуща відносно контрольної групи 

(р<0,05). 

 

На загальну слабкість, зниження життєвого тонусу та енергії скаржаться 

23,84 % (31 обстежена жінка), причому у 2,3 раза частіше у випадку ТТ та ДТ 

ПКГД (в однакових пропорціях відповідно, p>0,05), зміни психоемоційного 

статусу супроводжувалися у динаміці вагітності погіршенням пам’яті, кмітливості 

і  уваги (47,69 %); фізичним  і  психологічним  дискомфортом (33,84 %). Схожу 

картину спостерігаємо і щодо частоти скарг на тривожність у кожному другому 

випадку.  

На рисунку 4.8 зображено порівняльну оцінку ступенів вираженості 

психоемоційних проявів, при цьому очевидне домінування частки жінок із 

помірним та легким ступенем у І та ІІ групі, що становить 82,85 % (58 осіб) проти 

68,33 % (41 пацієнтка) у ІІІ групі, а у третини переважають тяжкі прояви 

психоемоційних симптомів (19 осіб – 31,67%) – у 1,8 раза (р<0,05).  
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Рис. 4.8. Показники тяжкості  психоемоційних симптомів у опитаних 

жінок, п=100, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно даних І та ІІ групи, р<0,05. 

 

Дані рисунку  4.9 дозволяють помітити тенденцію щодо збереження легких 

та помірних проявів психоемоційного профілю у динаміці першого триместру в 

разі настання вагітності, стабільно стійке домінування тяжких психоемоційних 

симптомів у жінок ІІІ та ІV групи, тоді як у пацієнток І групи спостерігається 

позитивна динаміка, а симптоматика відповідає слабкому та помірному ступеню 

проявів. 
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а) легкий ступінь 

 
б) помірний ступінь 

 
в) тяжкий ступінь 

 

Рис. 4.9 Динаміка зміни психоемоційних симптомів у жінок 

досліджуваних груп у процесі моніторингу, п=100, % 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І+ІІ групи, р<0,05. 
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Досить вагомою  є частка вегето-судинних проявів (табл. 4.10), де слід 

виділити, як найбільш поширені, цефалгію – 62,31%, коливання артеріального 

тиску (51,54 %), серцебиття (40 – 30,77 %), у кожної п’ятої жінки (19,23 %) – 

емоційну лабільність, у кожної четвертої (24,61 %) – алергічні реакції.  

Таблиця 4.10 

Частка нейро-вегетативних симптомів на преконцепційном етапі, абс.ч., % 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Цефалгія 19 63,33* 26 65,0* 22 62,85* 14 56,0* 5 25,0 

ВСД 16 53,30* 19 47,5* 21 60,43* 11 44,0* - - 

Серцебиття 6 20,0 10 25,0 14 40,00* 10 40,0* 5 25,0 

Емоційна 

лабільність 
3 10,0 6 15,0 9 25,71* 7 28,0* 3 15,0 

Алергічні 

реакції 
5 16,66 11 27,5* 9 25,71* 7 28,0* 2 10,0 

Примітка. * – різниця статистично значуща відносно контрольної групи 

(р<0,05) 

 

Констатуємо наростання частки помірних та тяжких проявів такої 

симптоматики у жінок з ТТ ПКГД. У пацієнток ІІІ та ІV групи вказівки на вегето-

судинні прояви трапляються у 2,0 рази частіше, ніж у жінок з ГТ ПКГД (р<0,05).  

Тяжкість проявів нейро-вегетативної симптоматики в опитаних жінок 

відображена на рисунку 4.10.  

Згідно з поданими результатами опитування виявлено, що в пацієнток з ГТ 

ПКГД тяжкі прояви вегето-судинної симптоматики практично відсутні, тоді як у 

жінок з ЕТ діагностовано більш виражені зміни вегето-судинної регуляції, а в 

пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД зафіксовано переважання у 3,3 раза симптоматики 

тяжкого ступеню (р<0,05).  
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Рис. 4.10. Тяжкість нейро-вегетативних проявів у жінок досліджуваних груп, 

п=130, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 
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Інші симптоми, як правило, носять соматичний характер, тобто чітко 

пов’язані із наявними захворюваннями та метаболічними змінами, які 

супроводжують ускладнену вагітність (табл.4.11).  

Таблиця 4.11 

Частота соматичних симптомів у жінок досліджуваних груп на 

преконцепційному етапі , абс.ч., % 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

Кардіалгія 7 23,3* 11 27,5* 14 40,0* 9 36,0* 2 10,0 

ФКМ 11 36,7* 15 37,5* 16 53,3* 12 46,2* 3 15,0 

Тиреоїдна 

дисфункція 
11 36,7* 15 37,5* 14 40,0* 11 44,0* 1 5,0 

Надмірна 

вага 
11 36,7* 18 45,0* 16 53,3* 14 56,0* 2 10,0 

Примітка. * – різниця достовірна відносно контрольної групи (р<0,05) 

 

Найпоширенішими з них виявились скарги на болі в ділянці серця, які 

трапляються у 31,54 % (41 жінки) усіх груп, у третини пацієнток діагностовано 

тиреоїдину дисфункцію (39,23 %) та дисгормональну мастопатію – 41,5 %. 

Аналогічні відмінності спостерігаються і щодо таких проявів метаболічної 

дисфункції, як надмірна вага – (45,38 %) проти (10,0 %) у контролі (р<0,05).  

Тяжкість та вираженість психосоматичних проявів зображено на рис. 4.11, 

що є свідченням тривожного, нaпруженого, неcтійкого пcихологічного cтaну із 

вирaженими елементaми cомaтичної фіксації та демонструють переважання 

тяжкої психосоматики в жінок ІІІ та ІV груп. Пацієнтки скаржилися на неприємні 

cомaтичні відчуття та інтерпретувaли їх як зaгрозливі для влacного здоров’я та 

здоров’я майбутньої дитини. 
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Рис. 4.11. Тяжкість та вираженість психосоматичних проявів у 

опитаних пацієнток, п=130, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05.  
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Таким чином, графічне зображення частот основних симптомокомплексів у  

жінок досліджуваних груп дозволили вказати на домінування психоемоційних, 

вегето-судинних та психосоматичних проявів здебільшого помірного ступеня 

саме в жінок з ТТ та ДТ ПКГД. 

Аналіз показників тесту Бека і рівня СТ та ОТр подані в таблиці 4.12. 

Таблиця 4.12 

Показники тесту Бека та ступеня психологічної адаптації (бали) 

Дослідні групи Тест Бека 

 

Рівень 

тривожності 

Ситуативна 

тривожність 

Особистісна 

тривожність 

Перша група (n =30) 8,6±0,4 24,2±1,2 26,8±2,2 23,4±1,6 

Друга група (n =40) 14,2±1,2* 28,8±2,2* 30,6±1,2 29,6±1,4* 

Третя група (п=35) 18,3 ±1,2* 47,3±2,6* 41,6±1,6* 39,8±2,2* 

Четверта група (п=25) 19,6±1,4* 48,6±2,2* 46,6±1,4* 44,6±2,4* 

Контроль (n=20) 7,2±0,5 21,8±1,2 26,6±2,3 21,4±1,9 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Отримані результати дозволили констатувати, що середній показник тесту 

Бека свідчить про помірний рівень депресії в усіх досліджуваних групах, і 

вірогідно в 2,5 раза відрізняється від показника в контрольній групі умовно 

здорових жінок – (7,1±0,5) бали  (р<0,05) .  

На рисунку 4.12 графічно зображено найбільш високий рівень середнього 

показника тривожності на преконцепційному етапі та без суттєвих відмінностей у 

динаміці першої половини вагітності в ІІІ та ІV групах, перш за все у пацієнток з 

ДТ ПКГД, тоді як у ІІ групі вищевказані показники представлені приблизно в 

однакових частках 47,5 % та 52,45 % відповідно, а в пацієнток з ГТ переважає 

легкий рівень тривожності.  
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Рис. 4.12.  Частка середнього показника рівня тривожності в жінок 

досліджуваних груп, % 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І  групи, р<0,05. 

 

Слід зауважити, що практично в усіх пацієнток  з ГТ та ЕТ було виявлено за  

опитувальниками низький рівень СТ та ОТр (92,5 % та 77,5 % анкет відповідно), 

тоді як частка середніх показників СТ та ОТр у ІІІ та ІV групах достовірно 

відрізнялася як від контролю, так і від інших типів ПКГД, де практично у 
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половини пацієнток констатовано середній та високий рівень СТ. (рис. 4.13).  

Крім того, виявлена залежність типів ПКГД від рівня ОТр: при низькому 

рівні особистісної тривоги переважали сприятливі типи ПКГД, при високому 

рівні – частіше встановлено деструктивні варіанти. 

 

 
а) третя група (п=35)                                      б) четверта група (п=25)                                       

 

Рис. 4.13.  Частка середніх показників ситуативної тривожності в 

досліджуваних групах на преконцепційному етапі, п=100, % 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників у ІІ групі, р<0,05. 

 

Так, низький рівень СТ у ІV групі відзначено у 4,0 %  опитуваних, середній 

– у 44,0 % та високий – у 52,0 % випадках, тоді як у ІІІ групі низький рівень СТ 

відзначено у 8,52 %, середній у 42,91 %, високий – у 48,57 % жінок.  

Частка рівнів середніх показників особистісної тривожності у дослідних 

групах на преконцепційному етапі подана на рис. 4.14. Отримані результати 

свідчать, що в пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД низький рівень ОТ не зареєстровано, 

тоді як домінують його високі показники (68,57% та 72,0 % відповідно), а 
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середній рівень відзначено у третини опитаних жінок. Аналогічні показники 

зберігалися і протягом першого триместру вагітності. 

 

  
а) третя група (п=35)                                     в) четверта група (п=25) 

 

Рис. 4.14. Частка середніх показників особистісної тривожності в 

досліджуваних групах на преконцепційному етапі, % 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників у другій групі, р<0,05. 

 

Таким чином, нами були виявлені суттєві розлади психоемоційного стану 
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можна розцінювати як емоційну реакцію на стресову ситуацію очікування 

бажаної вагітності та на етапі критичних періодів плацентації.  
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%), у 1,9 раза частіше в групі жінок з ТТ та ДТ ПКГД (р<0,05), початкові 
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контролі (р<0,05); легкий рівень депресивних проявів – тільки у пацієнток ІІ, ІІІ та 

ІV-ї групи (12,5 %, 34,3 % та 32,0 % відповідно) (табл.4.13).  

Таблиця 4.13 

Оцінка ступеня депресивності  в жінок дослідних груп, абс.ч.,  % 

Вираженість 

депресії 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс. % 

Відсутність 

проявів(<11бал.) 
23 76,6 26 65,0* 5 14,3* 4 16,0* 19 95,0 

Початкові 

прояви  

(11-19 бал.) 

7 23,3* 9 22,5* 8 22,9* 6 24,0* 1 5,0 

Легка 

(20-25 бал.) 
- - 5 12,5* 12 34,3* 8 32,0* - - 

Помірно 

виражена  

(26-30 бал.) 

- - - - 7 20,0* 5 20,0* - - 

Тяжка (>30 бал.) - - - - 3 8,6 2 8,0 - - 

Примітки: 

1. * – різниця достовірна відносно показників групи контролю, р<0,05; 

2. ° – різниця достовірна відносно показників  першої групи, р<0,05. 

 

Як демонструють дані таблиці 4.13, саме жінки з ТТ та ДТ ПКГД чacтіше 

виявляють ознaки депреcивних риc тa acтенізації, ніж жінки контролю та 

пацієнтки з ГТ, що також потребує відповідної пcихокорекції. За результатами 

оцінки анкети-опитувальника, помірно виражений та тяжкий ступінь депресії 

діагностовано у 17 осіб (13,07 %) із ТТ та ДТ ПКГД, помірний ступінь 

констатовано у 9,2 % спостережень,  тяжкий – у 8,6 % та 8,0 % у жінок з ГТ та ЕТ 
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ПКГД відповідно (р<0,05). Тривожними розладами та схильністю до депресії 

можна пояснити високу частоту інсомнії більш ніж у половини жінок (43 

опитаних) – 33,08 %.  

Тaким чином, у жінок із групи всокого перинатального ризику вже на 

преконцепційному етапі мaє міcце виражена пcихотривожнa cитуaція, коли 

більше половини пaцієнток (53,85 %) відчуває помірний тa cередній cтупінь 

тривоги, a тaкож зроcтaння чacтки депресивної симптоматики і тяжких проявів 

тривожності у пацієнток із ТТ та ДТ  ПКГД. 

На нашу думку, отримані результати є переконливим обґрунтуванням 

необхідності розробки програми профілактично-лікувальних заходів щодо 

попередження стресіндукованого впливу на перебіг вагітності та репродуктивну 

функцію у цієї категорії жінок.  

 

4.3. Особливості нейровегетативного статусу у вагітних з різними 

типами психологічного компонента гестаційної домінанти 

 

Одним із першочергових етапів дослідження психологічного статусу 

пацієнток виділених груп стало орієнтовне вивчення психовегетативного статусу 

за допомогою інтегральної табличної оцінки А.М. Вейна та співав., яка дозволяє 

виявити психовегетативний синдром у жінок, які не висловлюють активних скарг 

психоемоційного та вегетативного типу.  

При вивченні у нашому дослідженні вегетативного статусу вагітних жінок 

було констатовано достовірні відмінності показників у залежності від стану їхньої 

ВНС. Як продемонстрували попередні дослідження, вагітні жінки, які були 

включені у дослідження, скаржилися на періодичний головний біль, підвищену 

втомлюваність та зниження працездатності, дратівливість, емоційну лабільність, 

відчуття внутрішньої тривоги, порушення сну, лабільність АТ. Слід зазначити, що 

частка таких проявів була значною та зростала з моменту вагітності, а також 

домінувала при ускладненому її перебігу. Причому такі скарги свідчать про 
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наявність вегетативно-емоційних симптомів у жінок,  як на преконцепційному 

етапі, так і в І триместрі вагітності.  

Наявність синдрому вегетативної дистонії (СВД) у вагітних також 

підтверджувалась кількістю балів згідно з картою-опитувальником (рис. 4.15). 

 
Рис. 4.15. Розподіл жінок досліджуваних груп за кількістю балів по 

шкалі інтегральної табличної оцінки вегетативної дистонії, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Так, кількість жінок з ТТ та ДТ ПКГД із сумою балів від 16 та більше за 

cуб’єктивною шкалою таблиці становила 52 (86,7 %), що свідчить про наявність у 

них суб’єктивних ознак синдрому вегетативної дистонії, лише у 8 (13,3 %) 

пацієнток цих груп зафіксовано нормальні показники - < 15 балів. Об’єктивні 

ознаки відзначено у 55 осіб (91,7 %), показники менше 25 балів спостерігалися  у 

5 (8,3 %) пацієнток. Що стосується контрольної групи жінок, то переважна їх 
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більшість не мали ознак вегетативної дисфункції за обома шкалами: кількість 

балів за суб’єктивною шкалою менше 17 демонстрували 85,0 % жінок, за 

об’єктивною шкалою менше 25 балів  –  18 (90,0 %) (p<0,05). Тобто у жінок з ТТ 

та ДТ ПКГД має місце синдром полісистемної вегетативної дистонії за обома 

шкалами спостережень.  

Як засвідчили отримані результати, у групі умовно-здорових вагітних у І 

триместрі відбувається зростання симпатичного тонусу із достовірним зниженням 

його у ІІ триместрі (АТс на 10,86 %, АТд на 15,28%, ВІК на 70,0 %) та з 

достовірним підвищенням у ІІІ триместрі у порівнянні із ІІ триместром (АТс на 

6,26 %, АТд на 9,82 %, ВІК на 50,0%). Вказані відхилення зберігалися до пологів, 

причому зміни серцевого ритму були констатовані як стресіндукована реакція на 

УЗД обстеження, візит до акушер-гінеколога, ендокринолога тощо.  

Вивчення показників діяльності серцево-судинної системи дозволило 

констатувати, що середні значення АТс та АТд у групі пацієнток з ТТ та ДТ 

ПКГД були достовірно вищими у порівнянні з аналогічними показниками у групі 

з ГТ та ЕТ, а також проти даних контролю (р<0,05). Що стосується ЧСС, то серед 

вагітних з ТТ та ДТ частіше діагностували випадки тахікардії (9 – 25,7 % та 6 - 

24,0 % відповідно), тоді як у контролі тахікардія відзначалася у 1,7 раза рідше (у 

15,0 %) (р<0,01). При цьому звертає на себе увагу той факт, що у вагітних з ТТ та 

ДТ також були епізоди брадікардії, достовірно частіше у порівняннні з групою 

контролю (р<0,05). У міру збільшення терміну вагітності зростала доля таких 

пацієнток з брадікардією (у ІІ триместрі), тоді як у групі з ГТ та ЕТ ПКГД такі 

відмінності відсутні, що можна розцінити як факт на користь дефіциту 

симпатичного впливу, який посилюється зі збільшенням терміну вагітності.  

Стан вегетативної реактивності також оцінювали за допомогою очі-

серцевого рефлексу Дан’їні–Ашнера. Під час проведення цієї проби у здорових 

вагітних спостерігали прискорення ЧСС у І та ІІІ триместрах на 42,8 % та на 

51,4% відповідно до вихідних даних, що є свідченням підвищення вегетативної 

реактивності та зростання епізодів симпатикотонії у І та ІІІ триместрах (табл. 

4.14). Під час дослідження вегетативного забезпечення діяльності спостерігали 
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вірогідне зниження приросту ЧСС при проведенні ортостатичної проби у ІІ 

триместрі в порівнянні з І триместром у 2,0 рази, з наступним підвищенням 

показника у ІІІ триместрі у 2,3 раза, що свідчить про напруження адаптаційних 

процесів в серцево-судинній системі та активність ерготропних вегетативних 

впливів у І та ІІІ триместрах. Слід зазначити, що вираженість вегетативних 

проявів тісно пов’язана зі ставленням пацієнток до вагітності, тобто з рівнем 

тривожності. Аналіз показників стану ВНС дозволив визначити насамперед 

збільшення активації її симпатичного відділу у І та ІІІ триместрах вагітності і 

патогенетично пов’язану з нею підвищену реактивну тривожність.  

 Таблиця 4.14 

Оцінка стану нейровегетативної системи у пацієнток з тривожним та 

депресивним типом ПКГД у динаміці вагітності (п=60), М±m  

Показники І триместр ІІ триместр ІІІ триместр 

ЧСС, уд/хв. 76,86±0,32 85,16±0,14* 89,62±0,30**# 

АТс, мм рт.ст. 115,1±0,16 125,12±1,14* 145,82±1,10**# 

АТд, мм рт.ст. 78,50±1,18 69,46±0,22* 86,22±0,12**# 

ВІК, ум.од. 1,06±0,20 0,62±0,22* 0,48±0,12**# 

Ортостатична проба, уд/хв. 16,22±0,26 8,10±0,10 18,12±0,14**# 

Рефлекс Дан’їні'Ашнера, уд/хв. '4,2±0,14 '6,0±0,12* 6,36±0,14# 

Карта-опитувальник, бали 36,22±1,12 30,12±2,10 42,62±1,16**# 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно показників І та ІІ триместра, р<0,05 

2. # – різниця достовірна відносно показників ІІ та ІІІ триместра, р<0,05. 

3. ** – різниця достовірна відносно показників І та ІІІ триместра, р<0,05. 

 

Оцінка зрушень нейровегетативної регуляції у пацієнток з різними типами 

ПКГД дозволила зазначити таке: група пацієнток з ГТ та ЕТ ПКГД не 

продемонструвала статистичних відмінностей у показниках нейровегетативної 

регуляції щодо показників у вагітних контрольної групи. Крім того, у 37 (61,7 %) 
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жінок з ТТ та ДТ ПКГД спостерігалися відхилення ВІК, у той час як у контролі 

вони практично були відсутні – у 3 осіб (15,0 %). 

Як відомо, початковий вегетативний тонус може бути 

парасимпатикотонічним, симпатикотонічним, ейтонічним (нормотонічним) і 

змішаним (амфотонічним). Розподіл жінок за типом вихідного вегетативного 

тонусу демонструє перевагу симпатичної регуляції у пацієнток з порушеним 

психоемоційним статусом ( группа пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД) та нормотонії у 

жінок контрольної групи (р<0,001).   

Оцінка вихідного вегетативного тонусу зображена на рисунку 4.16.  

 
Рис. 4.16. Показники реактивності ВНС у досліджуваних групах у 

першій половині вагітності ,  %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників у контролі, р<0,05. 

 

При оцінці вихідного вегетативного тонусу по таблиці А. М. Вейна було 

констатовано, що в таких вагітних переважає змішаний варіант  (у 33 – 55,0 % 

жінок у групі з ТТ та ДТ ПКГД та у 17 – 42,5 % у  групі з ЕТ ПКГД), тоді як у 

групі з ГТ ПКГД у 22 – 73,3 % випадків зафіксовано ейтонічний (нормотонічний) 

варіант вихідного вегетативного тонусу. Слід зазначити, що серед умовно-

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Нормотонія  Ваготонія Симпатикотонія Амфонотія 

73,3* 

3,3 
10,0 

13,3* 
22,5* 

12,5* 
22,5* 

42,5* 

5,0* 11,7* 

28,3* 

55,0* 

75,0 

5 
10,0 10,0 

Жінки з ГТ ПКГТ Жінки з ЕТ ПКГД 
Жінки з ТТ та ДТ ПКГД Контрольна група 

113



114 
 
здорових вагітних з контрольної групи  стан симпатикотонії або амфотонії 

діагностовано достовірно рідше (тільки у  15,0 % (3), р<0,05), проте навіть 

поодинокі спостереження свідчать про  наявність стану вегетативної дисфункції 

при нормально перебігаючій вагітності. У групі з ТТ та ДТ стан амфотонії та 

симпатикотонії було зафіксовано більше як у двох третинах спостережень 

(83,3%), з них стан симпатикотонії – у 28,3 % випадків (17).   

Звертає на себе увагу посилення перебігу вегетативної дисфункції при 

наступленні вагітності. Так, більшість жінок з ТТ та ДТ ПКГД (52 особи – 86,7 %) 

відзначили у першому триместрі погіршення стану – появилися нові симптоми, а 

також більш тяжчі прояви раніше існуючих симптомів. Водночас у групі з  ГТ 

ПКГД ні в одному випадку подібні скарги не фіксувалися. Крім того, у групі з ТТ 

та ДТ погіршення стану жінок прогресувало в міру розвитку вагітності, якщо у І 

триместрі посилення проявів виявляли тільки в 17 (28,3 %) жінок, то в ІІ-ІІІ 

триместрах – уже в 28 (46,7 %) (р<0,01). 

Як зображено на рисунку  4.17,  у групі пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД також 

встановлено достовірні відмінності варіантів ваготонічного тонусу в залежності 

від терміну вагітності –  при збільшенні терміну вагітності у 2,3 раза зростала 

частота ваготонічного тонусу  (11,7 % у I триместрі та 26,7 % – у III триместрі, 

р<0,01). У той же час у контролі в ІІІ триместрі переважав змішаний варіант 

ваготонічного тонусу (45,0 % випадків), у здорових жінок та в пацієнток з ГТ 

ПКГД відмінності симпатико- та ваготонічних ознак у динаміці вагітності 

відсутні і знаходилися в межах статистичних коливань (р>0,05).  

Вивчення вегетативного забезпечення діяльності у вагітних жінок з різними 

типами ПКГД дозволило констатувати, що в жінок із групи з ТТ та ДТ 

переважали асимпатикотонічний (19 – 31,7 %) та гіпердіастолічний (14 – 23,3 %) 

варіанти кліноортостатичної  проби (КОП), що є свідченням недостатнього 

впливу симпатоареналової системи. У групах з ГТ, ЕТ та в контролі достовірно 

переважав нормальний варіант КОП (13 - 43,3 %, 23 - 57,5 % та 15 - 75,0 % 

випадків відповідно по групах). Зі збільшенням терміну вагітності у групі з ТТ та 

ДТ дещо рідше мали місце гіпердіастолічний (11 – 18,3 %) та асимпатокотонічний 
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варіанти (13 – 21,7 %), що свідчить про порушення та посилення недостатності 

симпатико-адреналової ланки регуляції в міру зростання терміну вагітності в 

жінок цієї групи,тоді як в інших групах і в контролі подібна закономірність 

відсутня.  

 
Рис. 4.17. Показники реактивності ВНС у досліджуваних групах у 

другій половині вагітності , % 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників у контролі, р<0,05. 

 

Як продемонстровано в попередніх розділах, при вивченні психоемоційного 

статусу виявлено, що пацієнтки з ТТ та ДТ ПКГД частіше, ніж жінки інших груп, 

висловлювали скарги на психоемоційні та соматовегетативні порушення. Однак 

при порівнянні їх частоти було з’ясовано, що значущі відмінності між групами з 

ГТ та ЕТ і в контролі відсутні  (р>0,05), у зв’язку з чим було висловлено 

припущення, що вказані скарги та посилення їх проявів у пацієнток з ТТ та ДТ 

ПКГД були обумовлені переважно вегетативними порушеннями, а не тільки 

нейро-ендокринною перебудовою організму при вагітності.  Після проведення 

функціональних проб та стрес-тесту у більшості жінок з ТТ та ДТ (63,33 %) 
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виявлено десинхронізацію дії регуляторних ланок та міжсистемних зв’язків на тлі 

переважання симпатикотонічних впливів поряд із зростанням рівня кортизолу  та 

пролактину (у 2,2 раза).  

Аналіз перебігу вагітності в залежності від стану вегетативної нервової 

системи дозволив встановити, що ускладнення вагітності ПД в групі з ТТ та ДТ 

ПКГД мали місце достовірно частіше (у 1,4 раза) у порівнянні з групою з ГТ та 

ЕТ типами (у 32 – 53,37 % та 27 – 38,57 % випадків відповідно (р<0,01). Саме із 

цим фактом слід пов’язати більш вагому частку загрози переривання вагітності, 

ранніх репродуктивних втрат та прееклампсії у пацієнток з ТТ та ДТ проти даних 

контролю, а також наявність комбінації ускладнень (16 – 26,67 % та 9 – 12,85 % 

випадків відповідно, р<0,01). Причому у пацієнток  із симпатикотонією 

достовірно частіше діагностували невиношування вагітності та прееклампсію 

(r=+0,896), а в жінок з ваготонією  – ранній токсикоз вагітних (r=+0,364). Також 

було зазначено достовірно більш високу частоту розвитку дистресу плода у 

пацієнток із симпатикотонією, що підкреслює важливість оцінки 

психоемоційного та вегетативного статусу вагітної з метою своєчасної корекції 

виявлених відхилень.  

Таким чином, вегетативний статус здорових вагітних характеризується 

переважанням змішаного варіанта вихідного вегетативного тонусу (45,0 %) у ІІІ 

триместрі вагітності і нормального вегетативного забезпечення (75,0 %), тоді як 

на етапі преконцепційної підготовки домінує ейтонічний варіант вихідного 

вегетативного тонусу (75,0 %) і нормальне вегетативне забезпечення. У вагітних з 

ТТ та ДТ ПКГД в динаміці вагітності переважає змішаний варіант вихідного 

вегетативного тонусу у (від 55,0 % до 43,3 %), вагомою є частка симпатикотонії у 

першій половині вагітності (до 28,33 % до 25,0 %), типовою є тенденція до 

ваготонії у ІІІ триместрі вагітності (до 26,7 %), а також асимпатикотонічний 

(31,7%) і гіпердіастолічний (23,3 %) варіанти вегетативного забезпечення 

діяльності. Вегетативний статус у здорових вагітних зберігається на відносно 

стабільному рівні протягом вагітності, тоді як у пацієнток з ТТ та ДТ дефіцит 

симпатичного впливу протягом вагітності посилюється. Отримані дані можуть 
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служити обґрунтуванням для розробки диференційованої тактики ведення 

вагітності в залежності від психовегетативного статусу жінки.  

 

4.4. Функціональний стан та біоелектрична активність головного мозку 

в жінок досліджуваних груп.   

 

Одним із етапів дослідження  функціонального стану головного мозку стала 

візуальна оцінка електроенцефалограм у жінок досліджуваних груп, що дозволяє 

вивчити один з основних параметрів роботи центральної нервової системи  –  

ритмічність, як відображення узгодженості роботи різних структур мозку. Було 

визначено 4 типа фонових ЕЕГ, які характеризують рівні переважного порушення 

корково-підкоркових взаємовідношень. Крім цього, виявлено 3 ступені 

нестійкості нейродинамічних процесів, які визначалися за відсотковою наявністю 

(індексу) тета-, дельта- та бета- складових ЕЕГ: легка (індекси тета, дельта та 

бета-активності не перевищують 30,0 %); помірна (індекси від 30,0 % до 40,0 %); 

середньої вираженості (індекси частої та повільної активності понад 40,0 %).  

 
Рис. 4.18. Типи реактивних паттернів біоелектричної активності мозку 

в жінок з тривожним та депресивним типом ПКГД, %. 

 

Як зображено на рисунку 4.18, при візуальній оцінці ЕЕГ виявлено кілька 

типів реактивних паттернів біоелектричної активності. Нормальний тип ЕЕГ 

23,3 

23,3 

18,3 

35 

Нормальний тип ЕЕГ Таламічний тип ЕЕЕ 
Гіпоталамічний тип ЕЕГ Стобуровий тип ЕЕГ 
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реєструвався у 14 (23,3 %) жінок з ТТ та ДТ ПКГД та в більшості жінок контролю 

– 85,0 % і характеризувався вираженим веретеноподібним альфа-ритмом з 

індексом 70-80 %, максимальною амплітудою в парієтально-потиличних та 

потиличних відведеннях, викривленими поодинокими дельта-  та тета-хвилями.   

Таламічний тип ЕЕГ діагностувався у 14 (23,3 %) жінок з ТТ та ДТ типом та 

в 2 (10,0 %) здорових жінок і характеризувався домінуванням альфа-ритму з 

індексом 60-70 %, порушенням веретеноподібності та викривленням інших 

складових ЕЕГ різного ступеня вираженості. Повільна активність трапляється у 

вигляді нерегулярних дельта, тета-хвиль та спалахів регулярного тета-ритму.  

Гіпоталамічний тип ЕЕГ був зареєстрований у 11 (18,3 %) жінок з ТТ та ДТ 

і лише в 1 (5,0 %) пацієнтки контролю та характризувався наявністю альфа-

подібного бета-ритму частотою 14-18 Гц індексом від 50 до 90 % при значному 

зниженні, до повної відсутності, альфа-ритму. Повільна активність або була 

відсутня, або представлена поодинокими дельта та тета-хвилями. Крім того, була 

наявна частіша активність у вигляді асинхронних хвиль з частотою 22-30 Гц та 

злуки і короткі пароксизми альфа та бета-хвиль. 

Стовбуровий тип ЕЕГ був визначений у більшості пацієнток з ТТ та ДТ – 21 

(35,0 %), але в жодному випадку не реєструвався у жінок контрольної групи. Цей 

тип ЕЕГ являв собою так звану «площинну» або десинхронізовану ЕЕГ, де альфа-

ритм був повністю відсутній або його індекс не перевищував 30 % із 

домінуванням поліморфної повільної активності у вигляді низьковольтних 

дельта-, тета- і альфа-хвиль та асинхронною активністю бета-діапазонів.  

Одним із критеріїв оцінки ЕЕГ було дослідження ступеня нестійкості 

нейродинамічних процесів засвоєння ритму. Так, у жінок з ТТ та ДТ ПКГД 

переважав середній ступінь вираженості порушень біоелектричної активності 

мозку  –  33 (55,0 %); 13 (21,67 %) мали помірний ступінь зміни біоелектричної 

активності та 14 (23,33 %) – легку, тоді як у контролі 19 жінок (95,0 %) мали 

легкий ступінь порушень та 5,0 % – помірнй.  

При оцінці ЕЕГ важливим діагностичним критерієм є також реакція 

засвоєння ритму. У здорових жінок реакція засвоєння ритму спостерігається в 
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діапазоні власних ритмів мозку, тобто від 8 до 22 Гц, у деяких випадках може 

бути відсутня або бути надто слабко виражена. У переважної більшості жінок з 

ТТ та ДТ (32 – 53,33 %), спостерігалася виразна  реакція засвоєння ритмічної 

фотостимуляції, яка характеризується перебудовуванням ритмів ЕЕГ протягом 

всього часу пред’явлення цієї частоти в діапазоні від  4 до 46 Гц. У 17 (28,33 %) 

випадках у жінок з ТТ та ДТ мала місце виражена реакція засвоєння – 

перебудовування ритмів протягом усього часу пред’явлення цієї частоти в 

діапазоні від 2 до 26 Гц з гармоніками та субгармоніками (ритмами, кратними за 

частотою до ритмів фотостимуляції). Перевага таких реакцій засвоєння ритмічної 

фотостимуляції вказує на підвищення активуючого впливу на кору головного 

мозку з боку ретикулярної формації в жінок з ТТ та ДТ ПКГД, тоді як у жінок 

контрольної групи переважно мали місце достатньо виразний (60,0 %) та 

невиразний типи засвоєння ритмів фотостимуляції.  

Підсумовуючи результати проведеного візуального аналізу ЕЕГ жінок 

досліджуваних груп, слід зазначити, що всі пацієнтки із ГТ та ЕТ ПКГД та жінки 

контролю мали легку вираженість порушень біоелектричної активності головного 

мозку, у той час як жінки з ТТ та ДТ ПКГД мали або помірну або середню 

вираженість порушень. У групі з ТТ та ДТ з таламічним типом ЕЕГ 2 із 14 (14,28 

%) пацієнток мали помірну, а 3 (21,42 %) жінки середню вираженість порушень 

біоелектричної активності. У групі із стовбуровим типом ЕЕГ 2 із 21 (9,52 %) 

пацієнтки мали помірний та 6 (28,57 %) середній ступінь вираженості порушень. 

У групі із гіпоталамічним типом ЕЕГ всі пацієнтки мали середню вираженість 

порушень біоелектричної активності головного мозку. Крім того, встановлено, що 

більшість жінок з ТТ та ДТ та різними типами ЕЕГ характеризувалися чіткою 

реакцією засвоєння ритмів фотостимуляції. Найбільша вираженість реакцій 

спостерігалася у 2 (18,18 %) жінок з гіпоталамічним типом ЕЕГ та у 7 (33,33 %) 

пацієнток із стовбуровим типом ЕЕГ, що свідчить про виражене підвищення 

активуючого впливу з боку ретикулярної формації. У результаті візуальної оцінки 

ритміки мозку, спектрального аналізу та ЕЕГ-картування визначена частота 

паттернів ЕЕГ у жінок з ТТ та ДТ ПКГД (табл. 4.15). Фонова ритміка була 
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представлена перевагою поліритмічної активності у 37 (61,67 %) жінок, 

дезорганізацією коркової ритміки у 32 (53,33 %), згладженими зональними 

розбіжностями у 35 (58,33 %) пацієнток та загостренням альфа-ритму з високим 

індексом швидких ритмів у 28 (46,67 %) вагітних. На відміну від результатів у 

пацієнток контролю, в 11 осіб з ТТ та ДТ ПКГД (36,67 %)  із 30 обстежених жінок 

ЕЕГ характеризувалася високим індексом повільнохвильової активності у 7 

(23,33 %) пацієнтів,  а група контролю – перевагою альфа-ритму. Недостатня 

реакція активації спостерігалась у 6 (20,00 %) осіб, що у 2,0 рази частіше проти 

даних контролю, добра – у 15 (50,00 %) і задовільна у 9 (30,00 %). 

При навантаженні у 21 (70,00 %) жінки виявлені епізоди сповільнення 

ритму, із них переважно в лобно-скроневих ділянках у 7 (33,33 %) пацієнток, у 

потиличних ділянках – у 6 (28,57 %) жінок. У 13 (43,33 %) жінок спостерігались 

ознаки підкоркової іритації проти 25,0 % – у контролі. При навантаженні у 4 

(13,33 %) пацієнток виникали спалахи гострих хвиль, переважно а лобно-

скроневій або тім’яно-потиличній ділянці, міжпівкулева асиметрія виявлена в 2 

(6,67 %) пацієнток, вона мала вигляд вогнищевої повільнохвильової активності 

або переваги біопотенціалів правої півкулі над лівою. ЕЕГ в обстежених 

пацієнток із ТТ та ДТ ПКГД характеризувалась явищами іритації (загостренням 

альфа-ритму та високим індексом швидких ритмів, спалахами гострих хвиль при 

навантаженні), епохами сповільнення ритму та значним виявом дисфункції 

стовбурових структур у понад 86,67 % пацієнток. 

Отже, досліджувана категорія пацієнток на ЕЕГ мала поліритмічну 

активність із дезорганізацією коркової ритміки, згладженістю зональних 

розбіжностей та загостренням альфа-ритму. А також демонструвала збільшення в 

2,0 рази випадків недостатньої реакції активації, що свідчило про недостатність 

активуючих впливів ретикулярної формації стовбура мозку. У третини жінок 

вказаної групи виявлено високу пароксизмальну активність фону, що формується 

на різних рівнях ЦНС, переважно із залученням структур таламусу та 

сенсомоторної кори [221]. 
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Таблиця 4.15 

Показники ЕЕГ у пацієнтів із тривожним та депресивним  

типом ПКГД, абс.ч., % 

 

Показник ЕЕГ 

Група пацієнток з ТТ 

та ДТ ПКГД (п=30) 

Контрольна 

група (п=20) 

Абс.ч. % Абс.ч. % 

Перевага альфа-ритму  11 36,67* 17 85,0 

Фонова поліритмічна активність  37 61,67* 3 15,0 

Дезорганізація коркової ритміки 32 53,33* 3 15,0 

Згладженість зональних розбіжностей  35 58,33* 7 35,0 

Високий індекс повільнохвильової 

активності  

7 23,33* 2 10,0 

Загострення альфа-ритму та високий 

індекс швидких ритмів 

 

28 

 

46,67* 

 

6 

 

30,0 

Реакція активації недостатня  6 20,00* 2 10,0 

Реакція активації добра  15 50,00 12 60,0 

Реакція активації задовільна  9 30,00 6 30,0 

Епізоди сповільнення ритму  21 70,00* 11 55,0 

Висока пароксизмальна активність  9 30,0 5 25,0 

Спалахи білатерально-синхронних 

повільних хвиль при навантаженні  

13 43,33* 4 20,0 

Спалахи  гострих хвиль при 

навантаженні  

4 13,33* - - 

Спалахи білатерально-синхронних 

комплексів «гостра-повільна хвиля» 

5 16,67* - - 

Підкоркова іритація  13 43,33* 5 25,0 

Дисфункція стовбурових структур 26 86,67 12 60,0 

Міжпівкулева асиметрія 2 6,67 2 10,0 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 
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Привертає до себе увагу перевага повільнохвильової активності, 

підвищення епох сповільнення ритміки (у 70,0 % пацієнток) та ознак 

епілептиформної активності у 5 (16,67 %) пацієнток при відсутності в контролі. 

Цікавим фактом була наявність повільнохвильової активності і спалахів гострих 

хвиль у правих лобно-скроневих відведеннях, а також перевага біопотенціалів 

правої півкулі над лівою. Така латералізація більш чітко виявлена саме у групі 

жінок з ТТ та ДТ, що свідчило про стан постійної емоційної напруги, обумовивши 

виснаження адаптаційних механізмів, низький енергетичний стан та спотворення 

вегетативних реакцій [39]. У пацієнток контролю діагностована збереженість 

основних неспецифічних синхронізуючих та десинхронізуючих систем мозку.  

Отримані результати підтверджують наукове положення, що в жінок із 

високим ступенем психоемоційного напруження (тривожним та депресивним 

типом ПКГД) типовим є порушення нейровегетативної регуляції з переважанням 

активності симпатичного відділу ВНС. Переважання симпатичного тонусу на 

етапі плацентації свідчить про дисбаланс у системі нейровегетативної регуляції та 

може бути діагностичною і прогностичною ознакою розвитку гестаційних 

ускладнень та прогресування плацентарної дисфункції. Представлені у ході 

дослідження ЕЕГ пацієнток з тривожним та депресивним типом демонструють 

відсутність грубих та вогнищевих змін біоелектричної активності мозку, однак у 

переважній більшості дозволяють діагностувати зміни фонових та реактивних 

типів ЕЕГ, які мали дифузний характер. Порушення функціонального стану ЦНС 

у жінок з тривожним та депресивним типом характеризувалися нестійкістю 

функціонального стану мозку, підвищенням активуючих впливів з боку 

ретикулярної формації та порушенням балансу активаційних-дезактиваційних 

процесів. Використані у дослідженні методи неінвазивної діагностики, засновані 

на аналізі роботи ВНС, не вимагають спеціальних умов і дорогого устаткування, 

що дозволяє широко застосовувати такі методики в лікувальних закладах. 

Результати роботи, представлені в цьому розділі, висвітлено в наукових 

працях [50, 51, 54, 204, 206]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

ОЦІНКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ФЕТОПЛАЦЕНТАРНОГО 

КОМПЛЕКСУ ІЗ ВРАХУВАННЯМ НЕЙРО-ГОРМОНАЛЬНИХ ТА 

ВЕГЕТО-ГУМОРАЛЬНИХ ВЗАЄМОВ’ЯЗКІВ 

 

5.1. Оцінка гормонального статусу пацієнток з різними типами 

психологічного компонента гестаційної домінанти на преконцепційному 

етапі. 

 

Вищеподані результати дозволяють констатувати в жінок, включених у 

наше наукове дослідження, зростання частки порушення МЦ, ендокринно-

обмінних відхилень та значний відсоток репродуктивних втрат в анамнезі. Ми 

вважали за доцільне провести на преконцепційному етапі оцінку стану 

гормонального гомеостазу з урахуванням показників психоемоційного статусу та 

типу ПКГД. Обстеження проводили  на 5-7-й та 21-23-й дні МЦ (табл. 5.1). 

Було встановлено у здорових жінок із ОТ ПКГД циклічну зміну рівня 

гонадотропних гормонів та достовірну розбіжність за фазами МЦ секреції 

естрадіолу та прогестерону. Тоді як у пацієнток із ЕТ, ТТ та ДТ ПКГД показники 

свідчили про на зниження рівня ФСГ (на 11,7 %, 19,61% та  22,55 % відповідно) 

проти контролю (р<0,05), підвищення рівня ЛГ (на 15,25 %, 32,20 % і  33,89 % 

відповідно) та зростання  співвідношення концентрацій ЛГ/ФСГ у 1,7 рази 

(р<0,05).  

Водночас, було виявлено відсутність достовірних відмінностей у групах 

концентрації естрадіолу поряд зі зниженням рівня прогестерону у випадку ТТ та 

ДТ ПКГД (на 20,15 % та 22,43 %) (р<0,05).  

Дослідження рівня концентрації пролактину в цієї категорії пацієнток 

продемонструвало тенденцію до зростання у  1,8 раза (до 418,14±10,02) мМОg/л в 

пацієнток з ДТ проти (230,56±10,12) мМОg/л у контролі) поряд із помірною 

гіперандрогенемією – у 1,6 раза (р<0,05) у цієї категорії пацієнток. 
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Таблиця 5.1 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у сирватці крові жінок 

на 5-7-й день менструального циклу, (М±m) 

Показник 
Контроль 

(п=20) 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(n=25) 

ЛГ, МОg/л 11,8±0,21 13,6±0,11* 14,4±1,2* 15,6±1,2* 15,8±1,1* 

ФСГ, МОg/л 10,2±1,03 10,8±1,06 9,0±0,8 8,4±1,1 7,9±0,6 

ЛГ/ФСГ 1,2±0,01 1,3±0,02 1,6±0,01* 1,9±0,01* 2,0±0,01* 

Прл, мМОg/л 230,56 

±10,12 

282,29 

±16,14* 

338,14 

±12,14* о 

396,98 

±12,42* о 

418,14 

±10,02* о 

Естрадіол, 

пг/мл 

539,92 

±31,6 

543,62 

±30,4 

492,12 

±10,7 

496,12 

±22,6 

494,22 

±21,7 

Прогестерон, 

нг/мл 

5,26±0,24 6,06±0,14 4,54 

±0,10* о 

4,20 

±0,11* о 

4,08 

±0,06* о 

Тестостерон, 

нмоль/л  

1,7±0,15 1,7±0,12 2,3±0,01* о 2,8±0,06* о 2,8±0,09* о 

Кортизол, 

нмоль/л 

686,4 

±52,6 

743,62 

±12,4 

843,62 

±26,8*° 

996,6 

±20,2*° 

998,2 

± 34,2*° 

Примітки:    

1. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. о – різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Слід відмітити, що у пацієнток з високим рівнем психоемоційного 

напруження рівень кортизолу сироватки крові перевищував контрольні показники 

у 1,5 раза (p<0,05), що вказувало на реалізацію та стабільну дію стресіндукованих 

чинників у даної категорії пацієнток. 

У другій фаза МЦ нами було констатовано більш значущі відхилення від 

референтних значень (табл. 5.2).  
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Таблиця 5.2 

Концентрація гіпофізарних та яєчникових гормонів у сироватці крові жінок 

на 21-23-й дні менструального циклу, (М±m) 

Показник 
Контроль  

(п=20) 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(n=35) 

ІV група 

(n=25) 

ЛГ, МОg/л 10,10±0,62 11,86±0,12 22,11±0,16*о  28,15±0,12*о 29,12±0,15*о 

ФСГ, МОg/л 5,92±0,12 6,04±0,11 9,18±0,04*о  9,98±0,05*о  9,86±0,06*о  

ЛГ/ФСГ 1,71 ±0,08 1,96±0,17 2,41±0,01*о  2,82±0,1 *о 2,95±0,18*о  

Прл, мМОg/л 278,18 

±21,4 

326,26 

±20,2* 

549,28 

±26,16*о 

598,68 

±30,12*о 

588,69 

±23,16*о 

Естрадіол, 

пмоль/л 

286,18 

±10,12 

299,16 

±11,10 

206,11 

±9,12*о 

189,12 

±8,08*о 

202,12 

±10,02*о 

Прогестерон, 

нмоль/л 

26,11±2,6 22,19±4,2 12,68±0,22*о  9,92±0,27*о 9,98±0,24*о 

Тестостерон, 

нмоль/л  

1,5±0,12 2,1±0,14* 2,8 ±0,04*о 3,0 ±0,06*о 2,9 ±0,08*о 

* 

Примітки:    

1. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. о  – різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Концентрація ЛГ була підвищена у 2,8 раза, ФСГ – у 1,7 раза, величина 

співвідношення ЛГ/ФСГ збільшена у 1,7 раза, гіпоестрогенія (у 1,5 раза, р<0,05) 

на фоні гіпопрогестеронемії (в 2,6 раза проти даних контролю, р<0,05),  

гіперпролактинемія (в 2,2 раза) та гіперандрогенемія (в 2,0 рази). (р<0,05) У 16 

(45,72 %) пацієнток із ТТ ПКГД встановлено збережену овуляцію, причому 

недостатність жовтого тіла мала місце в 11 (68,75 %) пацієнток.  

Таким чином, більш виражені (р<0,05) зміни концентрацій гонадотропних 

та статевих гормонів були нами відзначені у другу фазу МЦ з більшою часткою у 

пацієнток з депресивним типом ПКГД  – у 16 (64,0 %) жінок (рис. 5.1).  
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Рис. 5.1. Частка зміни концентрацій гонадотропних та статевих 

гормонів у другу фазу менструального циклу у пацієнток досліджуваних 

груп, %. 

Примітка. * – різниця достовірна проти даних у контролі , р<0,05. 

 

Ановуляторні цикли були встановлені у 19 (54,28 %) жінок, з них: у 7 

(36,95 %)  випадках на фоні гіперестрогенії, у 12 (63,15 %) – на фоні 

гіпоестрогенії (рис. 5.2).  

 

 
Рис. 5.2. Результати тестів функціональної діагностики у пацієнток з 

тривожним типом ПКГД, %. 
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У жінок з ДТ ПКГД овуляторні цикли були діагностовано у 12 жінок     

(48,0 %), ановуляцію – у 13 (52,0 %), недостатність жовтого тіла – у 9 жінок із 12 

(75,0 %) (рис. 5.3). Зауважимо, що в групах із ГТ та ЕТ ПКГД достовірних 

відмінностей по вказаних показникам встановлено не було. 

 

 
Рис. 5.3. Результати тестів функціональної діагностикиу пацієнток з 

депресивним типом ПКГД, %. 

 

Дослідження рівня тиреотропного гормону (ТТГ) (рис.5.4) у I триместрі 

вагітності продемонструвало, що у двох третин спостережень його середнє 

значення відповідало  стану еутиреозу. При цьому відхилення даних у бік 

зростання ТТГ було найбільш значущим у групах з ТТ та ЕТ ПКГД  і було 

діагностовано у 9 пацієнток (12,0 %), а найнижчі показники – у 2 жінок (8,0 %) з 

ДТ ПКГД.  

Водночас із всіх випадків дослідження ТТГ у I триместрі вагітності, у 2 

жінок із кожної групи констатували субклінічну форму гіпотиреозу, що вимагав 

консультації спеціалістів та корекції призначень. У динаміці другої половини 

вагітності медіана значень даного трансміттера дещо зменшилася, більш 

виражено у групі з депресивним типом. Проте у групі з ТТ та ЕТ  навпаки, 

помітною була тенденція до зростання даного трансміттера, що свідчило про 

посилення функціональної активності тиреоїдної системи в цілому. 
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Рис. 5.4. Рівень ТТГ у сироватці крові у жінок досліджуваних груп у 

динаміці вагітності, мкМо/мл. 

Примітка. *- різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Напередодні розродження показники ТТГ наближалися до референтних 

значень, проте у пацієнток з ДТ залишалися у 2,1 рази нижчими (р<0,05). Загалом, 

до кінця гестації ще у 2 жінок з ТТ та у 2 із ДТ ПКГД діагностовано субклінічну 

форму гіпотиреозу.  

Таким чином, отримані результати оцінки гормонального гомеостазу 

констатують той факт, що більше двох третин жінок із несприятливими щодо 

перебігу вагітності типами ПКГД та високим психоемоційним напруженням уже 

на етапі планування вагітності вимагають як психокорекції, так і гормональної 

корегуючої терапії.  
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5.2. Оцінка гормонопродукуючої здатності фентоплацентарного 

комплексу в жінок з різними типами психологічного компонента гестаційної 

домінанти.  

 

На цьому етапі клінічного дослідження аналізу було піддано такі показники: 

динаміка рівня пролактину, естрадіолу, плацентарного лактогену, кортизолу, 

прогестерону, тестостерону та плацентарних білків – РАРР-А, вільного естріолу,  

β-хоріонічного гонадотропіну та α-фетопротеїну.  

Вміст плацентарного лактогену в сироватці крові жінок досліджуваних груп 

у динаміці вагітності поданий на рис. 5.5. 

 
Рис. 5.5. Вміст плацентарного лактогену в сироватці крові жінок 

досліджуваних груп у динаміці вагітності, (нМоль/л) 

Примітка. *– різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Аналізуючи динаміку рівня плацентарного лактогену впродовж гестації у 

сироватці крові пацієнток з різними типами ПКГД, ми відзначили  прогресуюче 

зростання рівня даного показника із найбільш високими значеннями у 36-40 
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тижнів вагітності. Однак, його середні значення в основних групах зберігалися 

низькими у порівнянні з даними контролю. Найбільш виражені розбіжності між 

групами мали місце в терміни гестації 28-32  тижні (контрольна  група – 

(2768,16±112,4) нмоль/л  і  група з ДТ ПКГД – (1396,26±92,4) нмоль/л; р<0,01), 

характер  відмінностей у пацієнток із ГТ ПКГД був менш  вираженим (р<0,05), 

причому у жодній групі показники плацентарного лактогену не досягали 

контрольних значень (р<0,05).  

Відповідно до отриманих результатів достовірні відхилення в динаміці 

першої половини вагітності в контрольній групі продемонстрували зростання 

рівня плацентарного лактогену у 12,9 раза, прогестерону – у 1,8 раза та 

пролактину – у 1,5 раза (р<0,05) (табл.5.3).   

Оцінка вказаних показників у сироватці крові жінок з різними типами 

ПКГД продемонструвала більш вагомі відмінності у пацієнток з ЕТ, ТТ та ДТ. 

Так, рівень плацентарного лактогену у сироватці крові таких пацієнток був 

зменешений як на етапі формування плаценти, так і у ІІ триместрі у  2,0 рази 

проти даних у жінок з ОТ ПКГД (р<0,05), у динаміці першої половини вагітності 

зафіксовано тенденцію до зростання  даного показника, проте його концентрація 

все ж залишалася нижчою (у 2,3 рази проти даних  контролю, р<0,05).  

Аналізуючи  динаміку  вироблення  кортизолу, слід  зазначити  поступове 

прогресивне збільшення його вмісту у контролі зі збільшенням терміну гестації. 

Тоді, як рівень кортизолу у жінок з ДТ і ТТ ПКГД протягом усього моніторингу 

гестації характеризувався відсутністю динамічних змін (від (1198,2+21,2) нМоль/л  

до (1214,7+36,2) нМоль/л напередодні рородження) у порівнянні з контрольною 

групою, де рівень кортизолу зростав (від (1436,2+22,6) нМоль/л до  (1948,2+12,4) 

нМоль/л). 

 Отримані показники рівня пролактину свідчать про помірне зростання його 

концентрації у динаміці другого триместру вагітності у пацієнток з ОТ ПКГД. 

Відмінності щодо рівня пролактину, як одного із гормональних маркерів 

імовірного переривання вагітності, були найбільш показовими у пацієнток із ТТ 

та ДТ ПКГД, де дані переважали контроль у 2,3 раза (р<0,05). 
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Таблиця 5.3 

Стан гормонопродукуючої функції плацентарної тканини у жінок з різними 

типами ПКГД у динаміці першої половини вагітності , (М±m) 

Показники 

Досліджувані групи 

Контроль 

(п=20) 

І група 

(п=30) 

ІІ група 

(п=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Термін гестації  10-12 тижнів 

Плацентарний 

лактоген, нмоль/л 

91,96 

±4,12 

64,12 

±1,66* 

54,82 

±1,66* 

44,82 

±1,46* 

44,92 

±1,22* 

Кортизол, 

нмоль/л 

688,4 

±42,5 

746,2 

±14,7*° 

814,6 

±12,6*° 

868,5 

 ± 22,4 

918,2 

 ± 12,3 

Прогестерон, 

нмоль/л 

48,88 

±1,14 

44,12 

±0,36* 

39,62 

±1,10* 

38,18 

±1,10* 

37,68 

±1,12* 

Пролактин, 

нмоль/л 

80,2  

±2,1 

92,8  

±1,6*° 

99,6  

±1,4*° 

102,8 

 ±2,2 

109,4 

 ±2,1 

Естрадіол, нг/мл 6,78±0,12 5,62 ±0,11 4,62 ±0,10 4,48±0,12 4,52±0,10 

Термін гестації 18-24 тижні 

Плацентарний 

лактоген, нмоль/л 

1186,66 

±2,14 

968,12 

±1,16* 

748,22 

±1,26* 

482,12 

±2,26* 

498,52 

±2,34 

Кортизол, 

нмоль/л 

814,6 

±12,4 

896,8 

±22,1*° 

962,4 

±26,2*° 

998,2 

 ± 11,2 

987,8  

± 14,2 

Прогестерон, 

нмоль/л 

99,24 

±2,14 

86,24 

±1,12* 

78,14 

±1,08* 

53,98 

±1,06* 

54,12 

±1,11* 

Пролактин, 

нмоль/л 

122,6 

±2,2 

136,2 

±2,4* 

168,2 

±2,2* 

186,8  

±2,6* 

198,4 

±3,6* 

Естрадіол, нг/мл 8,46±0,11 7,82±0,10* 7,94±0,11* 7,36±0,16* 7,92±0,08* 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° – різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 
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Щодо основного гормонального маркера успішної вагітності – рівня 

прогестерону, то слід відмітити його динамічне зростання у 1,8 раза у пацієнток 

контрольної групи (р<0,05), тоді як у випадку несприятливих щодо перебігу 

гестації типів ПКГД рівень його був зниженим на 22,9 % у першому триместрі, із 

збереженням такої тенденції – у 1,8 раза проти контролю (р<0,05).  

Зведені середні показники рівня естрадіолу також були нижчими у першому 

триместрі вагітності у 1,5 раза (р<0,05), з поступовим наближенням до 

референтних меж у другій половині вагітності. Найбільш низькими показники 

рівня естріолу були у пацієнток із ДТ ПКГД (р<0,05). 

 

 
Рис. 5.6. Вміст естрадіолу у динаміці вагітності, нМоль/л 

Примітка. *– різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Як демонструють дані рисунку 5.6, отримані результати вказують на 

достовірне зниження вмісту естрадіолу в  групі пацієнток з ТТ та ДТ у  порівнянні  

з контролем в усі досліджувані терміни гестації, причому  у  однаковою  мірою 

(р<0,05).  

За результатами рисунку 5.7, вміст загального тестостерону 

продемонстрував тенденцію до прогресивного збільшення в динаміці вагітності 
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при відсутності достовірних відмінностей між  групами  до 20 тижнів вагітності, 

тоді як у другій половині вагітності рівень продукції загального тестостерону в 

усіх досліджуваних групах знижувався з однаковою закономірністю (р<0,05). 

   
Рис. 5.7. Вміст загального тестостерону в сироваті крові жінок 

досліджуваних груп у динаміці вагітності, нМоль/л. 

Примітка. *– різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Щодо рівня ДГЕА-С, що синтезується наднирниками  та яєчниковою 

тканиною, то слід відмітити в усіх групах дещо нижчі значення, ніж у контролі, та 

монотонність його синтезу протягом усього періоду гестації. Результати 

досліджень продемонстрували зростання у ІІІ триместрі рівня ДГЕА у 3,7 раза у 

випадку фізіологічного перебігу вагітності, тоді як у групі з ТТ – тільки у 2,0 рази 

(2064,2+112,1 нМоль/л проти 4362,2+110,4 нМоль– у контролі, р<0,05).   

Ще одним етапом наукового пошуку стала оцінка вмісту основних маркерів 

біохімічного скринінгу у сироватці крові жінок досліджуваних груп (табл.5.4). За 

отриманими результатами, в пацієнток з ДТ рівень РАРР-А перевищував дані 

контролю у 2,7 раза, рівні ХГЛ, ά-фетопротеїну достовірно не змінювалися, 

відзначалась депресія концентрації вільного естріолу – у 1,7 раза  (р<0,05).  
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Таблиця 5.4 

Маркери біохімічного скринінгу в першому триместрі вагітності, (М±m) 

 

Показники 

Досліджувані групи 

Контроль

(п=20) 

І група 

(п=30) 

ІІ група 

(п=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Хоріонічний 

гонадотропін, мкг/л 

299,6 

±12,8 

318,8 

±12,4* 

332,2 

±10,4* 

338,2 

±15,8* 

346,9 

±12,2* 

РАРР-А, мкг/л 1126,0 

±124,2 

2786,4 

±232,4* 

2866,8 

±214,1* 

2994,6 

±322,2* 

2862,8 

±422,2* 

α-фетопротеїн, мкг/л 29,20 

±1,10 

30,42 

±2,26* 

32,98 

±2,11* 

31,16 

±1,62* 

32,16 

±1,62* 

Вільний естріол, нг/мл 4,86 

±0,41 

4,60 

±0,20 

3,82 

±0,21 

3,06 

±0,24 

2,82 

±0,22 

Примітка. * - різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05. 

 

Отримані показники гормонального профілю сироватки крові дають 

можливість стверджувати, що вже на преконцепційному етапі та на етапі 

плацентації високий рівень стресогенних факторів створює передумови для 

формування та розвитку ПД, що проявляється депресією вільного естріолу та 

стабільно низькими показниками прогестерону і плацентарного латогену на тлі 

зростання рівня пролактину.  

 

5.3. Функціональний стан фето-плацентарного комплексу за даними 

інструментальних методів дослідження з урахуванням психоемоційного 

компонента гомеостазу жінки. 

 

Оцінка функціонального  стану фетоплацентарного комплексу була 

проведена шляхом аналізу змін  основних  клініко-лабораторних і 

функціональних  показників у терміни вагітності: 16-20, 28-32 і 36-40 тижнів, при 
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цьому патологічні зміни достовірно частіше були виявлені вже у І триместрі 

гестації (табл.  5.5). 

Таблиця 5.5 

Ехографічні ознаки патології ембріона та структур плідного яйця, абс.ч.,% 

Показники І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Ехографічні ознаки патології екстраембіональних структур 

Гіпоплазія 

хоріона 

5 16,6 6 15,0 9 25,7* 7 28,0 

* 

1 5,0 

Передлежання 

хоріону 

10 33,3 12 30,0 14 40,0* 11 44,0 

* 

1 5,0 

Фрагментований 

хоріон  

11 36,7 13 32,5 15 42,9 

* 

10 40,0 

* 

- - 

Ехографічні ознаки патології ембріона та плідного яйця 

Деформоване 

плідне яйце 

9 30,0 16 40,0 

* 

19 54,3 

* 

15 60,0 

* 

1 5,0 

Низьке 

розміщення  

8 26,7 11 27,5 13 37,2 

* 

9 36,0 

* 

1 5,0 

Ретрохоріальна 

гематома 

4 13,3 10 25,0

* 

12 34,3 

* 

8 32,0 

* 

- - 

Ехографічні ознаки патології провізорних органів 

Локальний 

гіпертонус 

5 16,7 16 40,0

* 

16 45,7* 12 48,0* 1 5,0 

Відсутність 

жовтого тіла 

4 13,3 12 30,0

* 

11 31,4 

* 

9 36,0 

* 

- - 

Додаткові 

утвори  

3 10,0 11 27,5 

* 

12 34,3 

* 

11 44,0 

* 

- - 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05.  
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Серед основних маркерів: невиношування у 54,3 % жінок ІІІ групи та 60,0 % 

жінок ІV групи – низьке розміщення плідного яйця більше як у третини 

спостережень, сегментарне потовщення матки – у  45,7 %  та 48,0 % відповідно, 

що в 3,0 рази частіше, ніж у випадках зі сприятливим щодо перебігу вагітності 

типом ПКГД, та часткове відшарування хоріону у 2,5 раза частіше у пацієнток з 

ТТ та ДТ ПКГД (р<0,05).  

Таблиця 5.6 

Дані плацентографії у жінок досліджуваних груп на 22-24 т.в.,  абс.ч.,% 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=30) 

ІІ група 

(n=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(n=20) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Локальне 

відшарування 

2 6,7 4 10,0 6 17,1* 3 12,0* - - 

Передчасна  

зрілість 

плаценти 

3 10,0 9 22,5* 11 31,4* 8 32,0* - - 

Кисти, 

петрифікити 

3 10,0 8 20,0* 9 25,7* 7 28,0* - - 

Гіпоплазія 

плаценти 

2 6,7 5 12,5* 9 25,7* 7 28,0* 1 5,0 

Гіперплазія 

плаценти 

3 10,0 4 10,0 7 17,1* 4 16,0* - - 

Низька 

плацентація та 

передлягання 

6 20,0 10 27,5* 11 31,4* 7 28,0* 1 5,0 

Маловіддя 3 10,0 11 25,0* 12 34,3* 8 32,0* - - 

Багатовіддя 4 13,3 7 17,5* 8 22,6* 5 20,0* - - 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05.  
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За даними таблиці 5.6, слід відмітити прогресування УЗД-критеріїв 

дисфункції плацентарної тканини у динаміці вагітності практично із 22-24 тижнів. 

Частіше в порівнянні з контролем та даними у пацієнток з ГТ спостерігали 

гіпоплазію плаценти – у кожної четвертої жінки у ІІІ та ІV дослідній групі, ознаки 

її передчасного дозрівання – у третині випадків, передлягання та низької 

локалізації - у 1,5 раза, маловіддя – у 34,3 % та 32,0 % відповідно у ІІІ та ІV 

групах, багатовіддя – у кожному п’ятому випадку (р<0,05). Достовірні 

розбіжності з боку гемодинамічних показників були відсутні (р>0,05). 

Більш виражений характер зміни з боку плаценти і об’єму навколоплідних 

вод та гемодинамічні порушення мали в терміні 28-32 тижні гестації (табл. 5.7). 

Надалі, з 28-32 тижня, діагностовано відставання в рості показників 

середнього діаметра грудної клітки (СДГК) і середнього діаметра животика 

(СДЖ), особливо у ІІІ та ІV групі жінок (р<0,05). 

Таблиця 5.7 

Гемодинамічні показники в терміні 28-32 тижнів гестації, М+m, ум.од. 

 

Показники 

Досліджувані групи 

І група 

(п=30) 

ІІ група 

(п=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(п=20) 

СДС артерії пуповини 3,6+0,2 3,9+0,1 5,7+0,1* 5,8+0,2* 3,3+0,1 

ІР артерії пуповини 0,8+0,02 0,8+0,01 1,5+0,01* 1,6+0,02* 0,7+0,02 

СДС середньомозкової 

артерії 

6,4+0,02 5,3+0,04 4,7+0,02* 4,8+0,04* 6,8+0,04 

ІР середньомозкової 

артерії  

0,5+0,02 0,5+0,01 0,7+0,02* 0,8+0,03* 0,5+0,01 

СДС маткових артерій  2,5+0,02 2,2+0,01 2,5+0,03 2,4+0,01 2,6+0,01 

ІР маткових артерій  0,7+0,01 0,6+0,01 0,4+0,01* 0,4+0,02* 0,7+0,02 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05. 

 

Гемодинамічні  порушення  у  вказаний  термін  гестації  характеризувалися 

посиленням кровотоку в артерії пуповини (СДВ – до 5,8±0,2 ум.од.та ІР – до 
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1,6±0,02 ум.од.;  р<0,05) на  фоні  зниження  кровотоку  в  середньо-мозковій  

артерії плода (СДВ – до 4,8±0,04 і підвищення ІР – до 0,8±0,03; р<0,05). 

Фетометричні дані в терміни 20-22 тижні гестації суттєво не відрізнялися 

від показників контролю (табл. 5.8).  

Таблиця 5.8 

Динаміка біометричних показників досліджуваних груп, М±m,  ум.од.  

 

Показники 

Термін вагітності, тижні 

20-22 28-32 34-36 

Біпарієтальний розмір голівки,мм 

Контрольна група (n=20) 53,1±1,1 74,2±1,3 89,2±1,1 

Перша група (п=30) 53,3±1,1 73,2±1,3 88,8±1,1 

Друга група (n=40) 53,2±1,1 73,8±1,3 88,1±1,1 

Третя група (п=35) 54,2±1,1 73,1±1,3 86,5±1,1 

Четверта група (п=25) 54,1±1,2 71,7±1,2 *о 84,3±1,2 *о 

Середній діаметр грудної клітки, мм 

Контрольна група (n=20) 54,3±1,1 80,2±1,2 91,6±1,4 

Перша група (п=30) 54,2±1,1 79,9±1,1 90,2±1,1* 

Друга група (n=40) 54,1±1,2 79,4±1,0 88,6±1,4* 

Третя група (п=35) 55,0±1,4 78,8 ±1,2 87,7±1,3 *о 

Четверта група (п=25) 54,6±1,2 78,1±1,1 *о 86,6±1,2 *о 

Середній діаметр животика, мм 

Контрольна група (n=20) 56,6±1,2 85,6±1,1 97,8±1,1 

Перша група (п=30) 56,5±1,1 84,8±1,0 96,6±1,2 

Друга група (n=40) 56,6±1,0 83,5±1,1 *о 92,4±1,1 *о 

Третя група (п=35) 54,4 ±1,1 *о 82,9±1,1 *о 87,9±1,1 *о 

Четверта група (п=25) 54,1±1,3 *о 82,2±1,2 *о 88,1±1,2 *о 

Примітки: 

1. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 

2. ° – різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 
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Відставання СДГК та СДЖ відносно середньостатистичних показників 

спостерігаємо в усіх групах з 34-36 тижнів вагітності, тоді як у ІІІ та ІV групі 

швидше (р<0,05).  

Зміни  функціонального  стану  фетоплацентарного  комплексу носять 

більш виражений характер у 28-32 тижні, що підтверджується  збільшенням  

частоти  асиметричної  форми  ЗРП,  порушень  його  дихальної  і  рухової  

активності;  високим відсотком сонографічних змін   плаценти, а також  

наростанням гемодинамічних порушень (табл.5.9).  

Таблиця 5.9 

Дані біофізичного профілю в терміні 28-32 тижнів гестації, абс.ч., % 

Показники Досліджувані групи 

І група 

(п=30) 

ІІ група 

(п=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(п=20) 

Фетометрія плода 
Симетрична форма ЗРП - - 1 - 2,9 1 - 4,0* - 

Асиметрична форма ЗРП 1 - 3,3 3 - 7,2* 4 -11,4* 4 -16,0* - 

Серцева діяльність плода 

Ареактивна КТГ 2 - 6,7 2 - 5,0* 6 -17,1* 4 -16,0* 2 - 10,0 

Відхилення ЧСС - - 1 - 2,9 1 - 4,0* - 

Дихальні рухи 

Не констатовані за 30 хв. 1 -3,3 2 - 5,0* 5 - 14,3* 3- 12,0* - 
Рухова активність 

Знижена - 3 - 7,2 * 5 -14,3 4 -16,0* - 
Тонус плода 

Знижений 1- 3,3 3 - 7,2* 4  - 11,4* 4 - 16,0* 1 -5,0 
Примітка. * – різниця достовірна відносно показників І групи, р<0,05.  

 

Встановлено, що у 28–32 тижні частота асиметричної форми ЗРП  в усіх 

групах зросла  до 13,21 % (14 спостережень) і у 1,53 % (2 випадки) мала  місце  

симетрична  форма;  порушення  серцевої  діяльності  плода зустрічалися  у 12,3% 

(16), порушення дихальних рухів плода у 11 випадках (8,5 %) та його рухової 
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активності у 15 осіб (11,5 %) та м’язевого тонусу – у 12 (9,2 %) без достовірних 

відмінностей по групах.  Дуже показовим є те, що саме в цих жінок вагітність 

завершилася недоношуванням, передчасними пологами, оперативним 

розродженням.  

Дані таблиці 5.10 демонструють, що напередодні  розродження  показники  

функціонального  стану  плода характеризувалися  зростанням у 1,4 раза частки  

ЗРП (20 випадків – 15,4 %);  порушень  серцевого  ритму у 1,7 раза (до 27 – 20,8 

%);  порушень  дихальної  активності (у 2,6 раза, до 29 – 22,3 %)  у більшій частці  

у випадку тривожного та депресивного типу ПКГД, рухова активність плода (16 – 

12,3  %) і зміни з боку тонусу (16 - 12,3 %), були без достовірних відмінностей. 

 

Таблиця 5.10 

Дані біофізичного профілю плоду в терміни 36-40 тижнів гестації, абс.ч., % 

Показники Досліджувані групи 

І група 

(п=30) 

ІІ група 

(п=40) 

ІІІ група 

(п=35) 

ІV група 

(п=25) 

Контроль 

(п=20) 

Фетометрія плода 
Симетрична форма ЗРП - - 2 - 5,7* 3 -12,0* - 

Асиметрична форма ЗРП 1 - 3,3 4 - 10,0* 6- 17,1* 4 -16,0* - 

Серцева діяльність плода 

Ареактивна КТГ - - 6 - 17,1* 5 - 20,0* 1 - 5,0 

Відхилення ЧСС 1 - 3,3 2 - 5,0 8 - 22,9* 5 - 20,0* - 

Дихальні рухи 

Не констатовані за 30 хв. - 4 -10,0* 6 - 17,1* 4 - 16,0* - 
Рухова активність 

Знижена  - 4 - 10,0 7 - 20,0* 5 - 20,0* - 
Тонус плода 

Знижений 2 - 6,7 3 -7,5* 7 - 20,0* 4 - 16,0*  
Примітка. * – різниця достовірна відносно показників першої                 

групи, р<0,05.  
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При  оцінці  основних  змін  із  боку  плаценти  й  об’єму  навколоплідних 

вод напередодні розродження варто  вказати  на  збільшення  частоти  

передчасного дозрівання плаценти (до 62 випадків – 47,69 %)  та   високого  рівня  

мало- (31 – 23,8  %)  і  багатоводдя (25 - 19,23 %).  

Нами було проведено порівняння ехографічних ознак з даними 

макроморфології плацент та виявлено, що форма плацент у жінок ІІІ та ІV 

дослідної групи  рідше, ніж в І дослідній групі була колоподібна  (27,6 % та     

26,3 % проти 53,8 %) і частіше аномальна (51,7 % та 42,1 %). Зауважимо, що 

переважання ексцентричного типу прикріплення пуповини та магістрального і 

проміжного типу розгалуження судин спостерігається практично в половині 

спостережень (44,8 % та 52,6 % відповідно)  (табл. 5.11). 

Таблиця 5.11 

Макроскопічні особливості плаценти в жінок досліджуваних груп,  абс.ч.,% 

 

Показники 

Досліджувані групи жінок 

І група 

(n=26) 

ІІ група 

(n=32) 

ІІІ група 

(п=29) 

ІV група 

(п=19) 

Контроль 

(n=18) 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Колоподібна 14 53,8 6 18,8 8 27,6 5 26,3 16 88,9 

Овальна 12 46,2 22 68,8 9 31,0 9 47,4 2 11,1 

Аномальна  - - 6 18,8 15 51,7 8 42,1 - - 

Ексцентрична 

пуповина 

4 15,4 12 37,5 13 44,8 10 52,6 1 5,6 

Кальциноз 3 11,5 4 12,5 6 20,7 5 26,3 1 5,6 

Примітки: 

1. *– різниця достовірна відносно показників контрольної групи, р<0,05. 

2.°– різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Оцінка порушення матково-плацентарного кровоплину дозволила виявити 

помірне збільшення судинного опору в матковій артерії в динаміці вагітності у 

жінок контролю, що характеризує формування низькорезистентної судинної 
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системи, здатної забезпечити адекватно кровопостачання плода (табл.5.12), 

відхилення матково-плацентарно-плодового кровообігу не відмічено.                                                                                                                                                 

Таблиця 5.12 

Стан матково-плацентарно-плодової гемодинаміки 
у вагітних досліджуваних груп у терміни 36-40 тижнів вагітності  (М±m) 

Показник Контроль 
(n=18) 

І група 
(n=26) 

ІІ група 
(n=32) 

ІІІ група 
(п=29) 

ІV група 
(п=19) 

СДС у матковій 
артерії 

1,72 ±0,08 2,12±0,07
* 

1,92±0,05
* 

2,32±0,07
*° 

2,43±0,05*° 

ІР в матковій 
артерії 

0,59 ±0,04 0,76±0,04
* 

0,86±0,03
* 

0,90±0,04
*° 

0,96±0,02° 

СДС в артерії 
пуповини 

2,28±0,12 2,56±0,23 3,12±0,04
*° 

3,56±0,03
*° 

3,82±0,04*° 

ІР в артерії 
пуповини 

0,72±0,02 0,77±0,02 0,79±0,03 0,87±0,02
*° 

0,89±0,03*° 

СДС в середньо-
мозковій артерії 
плода 

5,12±0,06 5,29±0,04 5,32±0,04 5,46±0,04
* 

5,63 ±0,02*° 

ІР в середньо-
мозковій артерії 
плода 

0,92±0,03 0,88±0,02 0,86±0,03 0,84±0,02
* 

0,94±0,03° 

Примітки:  
1. * – різниця достовірна відносно показників контролю, р<0,05; 
2. °– різниця достовірна відносно показників першої групи, р<0,05. 

 

Тоді, як у вагітних з різними типами ПКГД якісні показники швидкості 

кровоплину в судинах ФПК були підвищені у порівнянні з аналогічними 

показниками у контролі (р<0,05).  

Зокрема, систоло-діастолічне співвідношення (СДС) в артерії пуповини 

зростало у 1,7 раза у порівнянні з показниками контролю (р<0,05); індекс 

резистентності (ІР) в 1,6 раза (р<0,05), причому в групі пацієнток з ТТ та ДТ 

ПКГД зниження діастолічного компоненту швидкості кровоплину в пупковій 

артерії відмічено у половині спостережень (31 випадок – 51,67 %).  
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При цьому у 5 жінок (14,29 %) ІІІ дослідної групи та в 4 пацієнток ІV 

дослідної групи (16,0 %) спостерігалося одночасне зниження діастолічного 

кровоплину також і в аорті та середньо-мозковій артерії плода, відсутність або 

наявність негативної кінцевої діастолічної швидкості кровоплину зареєстровано 

також у 2 випадках у ІІ дослідній групі (6,3 %), у 2 випадках у ІІІ дослідній групі 

(6,9  %) та у 3 випадках (15,8 %) - у ІV дослідній групі (р<0,05). 

Ступінь гемодинамічних порушень подано в таблиці 5.13. 

Таблиця 5.13 

Ступінь гемодинамічних порушень у системі мати-плацента-плід, 
абс.ч., % 

 
Група 

Ступінь порушення кровотоку 

30-34 тижні вагітності 35-40 тижнів вагітності 

ІА ІБ ІІ ІА ІБ ІІ ІІІ 

Контроль 

(п=18) 

- - -  - - - 

Перша група 

(п=26) 

  1  

(3,8) 

1  

(3,8) 

3 

(11,5) 

0 0 

Друга група 

(п=32) 

- 3  

(9,4) 

1 

(3,1) 

3 

(9,4) 

8  

(25,0) 

1 

(3,1) 

2 

(6,3) 

Третя група 

(п=29) 

- 1  

(3,4) 

2  

(6,9) 

9  

(31,0) 

4  

(13,8) 

3  

(10,3) 

2  

(6,9) 

 Четверта 
група  (п=19) 

3 

(15,8) 

1 

(5,3) 

4  

(21,1) 

5 

 (26,3) 

6  

(31,6) 

7  

(36,8) 

3  

(15,8) 

Примітки:  

1. * – різниця достовірна відносно даних контролю, р<0,05; 

2. ** – різниця достовірна відносно даних першої групи, р<0,05; 

 

Враховуючи існуючу класифікацію гемодинамічних порушень за                

А. Н. Стрижаковим, отримані результати слід розподілити таким чином: у 
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контрольній групі достовірних порушень гемодинаміки не виявлено, тоді як у 

групі вагітних з різними типами ПКГД, неспритливими щодо пребігу вагітності,   

уже в терміни 30-34 тижні  відмічено значні гемодинамічні зміни в системі мати-

плацента-плід, а саме:  І А стадію – у 3 випадках (2,83 %), І Б стадію – у 5 

випадках (4,71 %) та ІІ стадію – у 8 випадках (7,54 %). 

Зауважимо, що в пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД  порушення матково-

плацентарного кровотоку І-ІІ ступеня в терміни 30-34 тижні реєструвалося у 2,7 

раза, а в 35-40 тижнів гестації – у 2,3 раза частіше, ніж у пацієнток з ГТ та ЕТ 

ПКГД. У терміни 35-40 тижнів вагітності гемодинамічні показники 

погіршуються, що проявляється ІА стадією у 18 випадках (16,98  %), ІБ стадією у 

21 випадку (19,8 %), ІІ стадією – у 11 випадках  (10,4 %)  та у  7 (6,6 %) 

спостерігалися критичні показники, що вимагало активної акушерської тактики.  

Оскільки на даний час співвідношення між станом фетоплацентарного 

кровообігу та порушенням зі сторони вегетативної нервової системи у вагітних 

залишаються маловивченими та дискутабельними і вимагають подальшого 

аналітичного опрацювання, ми вважали за доцільне на наступному етапі роботи 

здійснити оцінку взаємозв’язку розвитку та прогресування ПД із наявністю 

порушень функції ВНС. Отримані дані дозволили продемонструвати, що 

ізольоване зниження матково-плацентарного кровотоку знаходиться у прямій 

кореляційній залежності з активністю симпатичного відділу ВНС  (г=0,56, р<0,05) 

та величиною її лабільності. Слід також зазначити, що поєднане зниження 

матково-плацентарного кровотоку і плодово-плацентарного кровотоку 

знаходилося у прямій тісній взаємозалежності з показниками лабільності ВНС. 

Частота критичних показників порушення гемодинаміки в системі «мати-

плацента-плід» у вибірці виявляла достовірну кореляційну залежність з 

лабільністю ВНС та показниками вегетативного забезпечення діяльності. У разі 

прогресуючої ПД показники лабільності ВНС були практично в 2,0 рази вищими, 

ніж у випадку компенсації адаптаційних механізмів плаценти.  

Узагальнюючи та інтерпретуючи результати проведенихдосліджень, можна 

зробити висновок, що вагітність характеризується посиленням напруження зі 
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сторони гормональних регуляторних систем. Причому в пацієнток з ТТ та ДТ 

рівень напруги є більш вираженим, що підтверджується високими показниками 

ТТГ та кортизолу. Крім того, жінки з високим психоемоційним напруженням 

входять у групу ризику щодо розвитку ПД, свідченням чого є відносно низькі 

значення плацентарного лактогену та дефіцит прогестерону, вільного естріолу та 

естрадіолу на етапі плацентації на фоні підвищення синтезу пролактину, причому 

найбільш виражені відмінності діагностовано в пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД. Слід 

припустити, що в жінок з різними типами ПКГД виявлені зміни різних ланок 

гомеостазу, ступінь вираженості яких значною мірою залежить від 

психологічного профілю особистості, тому й корекція гормональних порушень у 

даної категорії пацієнток не може проводитися без урахування 

психофізіологічних особливостей особистості. У цієї категорії жінок виявлено 

високу частоту патологічних змін у структурі плаценти, таких як: збільшення 

товщини  плаценти, передчасне “старіння”, кальциноз та інфаркти, що 

супроводжуються гемодинамічними порушеннями з первинними змінами 

кровообігу  в матці та материнській частині плаценти, більш виражені порушення 

кровообігу в артеріях пуповини, а також поєднання порушень як у матковій 

артерії, так і в артерії пуповини.  

У жінок даної клінічної вибірки показники тонусу симпатичної нервової 

системи, її лабільності перевищують значення, характерні для фізіологічного 

перебігу гестації, що є свідченням напруженості адаптаційних механізмів. В міру 

зростання терміну вагітності в жінок з ТТ та ДТ ПКГД спостерігається зростання 

вегетативної дисфункції, що свідчить про високу ціну адаптації до такого 

навантаження. Причому прогресування ПД найчастіше спостерігається при зміні 

симпатикотонії на ваготонію на фоні високої лабільності й реактивності ВНС.  

Матеріали даного розділу опубліковані в таких друкованих працях [203]. 
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РОЗДІЛ 6 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАПРОПОНОВАНОГО КОМПЛЕКСУ ЛІКУВАЛЬНО-

ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ЖІНОК З ПЛАЦЕНТАРНОЮ 

ДИСФУНКЦІЄЮ, ПОВ’ЯЗАНОЮ ІЗ СТРЕС-ІНДУКОВАНИМИ 

ЧИННИКАМИ ТА РІЗНИМИ ТИПАМИ ПКГД 

 

6.1. Перебіг та наслідки вагітності у пацієнток з різними програмами 

лікувально-профілактичних заходів 

 

Після аналізу потенційних факторів ризику ПД та пов’язаних з нею 

гестаційних ускладнень із врахуванням типу ПКГД натупним етапом нашої 

роботи стала оцінка ефективності запропонованої програми лікувально-

профілактичних комплексів. Нами використано комплексний диференційований 

підхід до вибору оптимальної програми психокорекції та преконцепційної 

підготовки. З цією метою шляхом відбору сформовано дві дослідні групи, у які 

були включені жінки із різними типами ПКГД.  Розподіл здійснено за принципом 

рандомізації, тому  за віковим складом, соціальним становищем, акушерсько-

гінекологічним та репродуктивним анамнезом, а також за типами ПКГД групи 

між собою статистично не відрізнялись. 

У групу порівняння ввійшли  65 жінок, які отримували стандартизовану 

програму преконцепційної підготовки; в основну групу – 65 пацієнток, які, окрім 

стандартної підготовки, отримували рекомендований лікувально-профілактичний 

комплекс психокорекції та медикаментозної терапії. Контрольну групу склали 20 

вагітних жінок без акушерської та соматичної патології з оптимальним типом 

ПКГД. На нашу думку, запропонована лікувально-профілактична програма 

ґрунтувалась на патогенетичних підходах і доцільності комплексного впливу на 

порушений психоемоційний статус саме на етапі підготовки до вагітності.   

Основній групі на етапі прегравідарного консультування запропоновано 

розроблені для кожного варіанта ПКТГ п’ять програм психокорекції, серед яких 
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перевага надавалася дихальній гімнастиці та арт-терапії, зокрема таким видам, як 

тілесно-орієнтована та музична терапія, ізотерапія, казкотерапія, мандалотерапія 

та роботи з пластичними матеріалами. Для пацієнток тривожного та депресивного 

типу було використано психологічні підходи, реалізовані в ролевій грі та 

особистісно-орієнтоване консультування. 

Медикаментозний пакет включав поєднання гормональної корекції 

лютеїнової фази циклу та стресіндукованої  гіперплолактинемії із застосуванням 

препаратів на рослинній основі, що справляють м’яку дофамінергічну дію, 

застосування нейроадапторів і засобів з анксіолітичними, антиоксидантними та 

антигіпоксичними властивостями. Під час вагітності – донатор  оксиду азоту, 

препарати магнію, високі дози фолатів і малі дози ацетилсаліцилової кислоти та 

препарати кальцію двома курсами –  у 12-16 та 26-28 тижнів гестації. 

 

       
Рис. 6.1. Ускладнення першої половини вагітності в жінок 

досліджуваних груп, % 

Примітка.  * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

На рисунку 6.1 відображено позитивний ефект запропонованого комплексу 

на перебіг першої половини вагітності за рахунок зниження частки загрози 
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мимовільного викидня у 2,4 раза в основній групі (р<0,05) та ретрохоріальних 

гематом – у 1,7 раза (р<0,05), хоча інші клінічні ситуації  (ранній гестоз та 

гестаційна анемія) не мали достовірних відмінностей. 

У другій половині вагітності констатовано зменшення відсотка таких 

ускладнень, як гестаційна анемія – у 1,7 раза; плацентарна дисфункція – у 1,8 

раза; передчасні пологи – у 1,7 раза, а також ЗРП – у 1,9 рази та дистресу плоду – 

у 2,8 раза (рис. 6.2).  

 

   
 Рис. 6.2. Ускладнення другої половини вагітності  жінок досліджуваних 

груп, % 

Примітка.  * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Особливу увагу  слід звернути на такий вагомий ефект запропонованої 

програми,  як зниження частки прееклампсії різного ступеня тяжкості – у 1,6 рази 
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(р<0,05). 

Необхідно відзначити максимальну частоту кесаревого розтину саме в 

пацієнток групи  порівняння, де основними показами було використання 

допоміжних репродуктивних технологій, невдала індукція пологової діяльності, 

плацентарна дисфункція та дистрес плоду (рис. 6.3). Запропонована програма 

дозволила знизити цей показник у 1,8 раза. 

 

   
   

Рис. 6.3. Особливості розродження та ускладнення пологів у пацієнток 

досліджуваних груп, %. 

Примітка.  * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Водночас спостерігається зменшення частки аномалій пологової діяльності 

у 1,8 раза та маткових кровотеч у 2,2 раза проти даних групи порівняння (р<0,05).   

Частота таких ускладнень, як передчасне відходження навколоплідних вод 
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та післяпологові ускладнення не мали достовірних відмінностей у залежності від 

лікувальних програм, які застосовувалися.  

Характеризуючи наслідки вагітності, слід зауважити, що мимовільне 

переривання вагітності у пацієнток основної групи відбулося тільки у 8 (12,30 %) 

спостереженнях проти 16 (24,6 %) – у групі порівняння (р<0,05) (рис. 6.4). 

Репродуктивні втрати та передчасні пологи констатовано в 1,8 раза рідше при 

використанні запропонованої лікувальної програми, а у 78,5  % вагітних основної 

групи вдалося пролонгувати вагітність і завершити її терміновими пологами. 

 

     
 

Рис. 6.4.  Наслідки вагітності в жінок досліджуваних груп,  %. 

Примітка.  * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння,  
 

Як продемонстрували отримані результати, подані в попередніх розділах 

наукового дослідження, особливості перебігу вагітності у пацієнток із різними 

типами ПКГД  здійснювали свій негативний вплив на внутрішньоутробний стан 

плода (рис. 6.5).  
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Рис.6.5. Характеристика стану плода і новонародженого у матерів 

обстежуваних груп, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Слід зазначити, що використання запропонованої лікувальної програми в 

основній групі дозволило знизити не тільки прояви ПД, але й її небажані 

перинатальні наслідки. Так, задовільна оцінка за шкалою Апгар (8-9 балів) на 

першій хвилині відмічена в 48 новонароджених (84,2 %) від пацієнток основної 

групи проти 35 (71,4 %) – у групі порівняння, помірна та тяжка асфіксія 

новонароджених (сума балів 5 і нижча) –  у 1,7 раза частіше відмічена у дітей від 

матерів групи порівняння (р<0,05), недоношеність мала місце в 2,0 рази частіше, 

що й обумовило зростання частки СДР – у 2,2 раза, гіпоксично-ішемічного 

ураження центральної нервової системи – у 2,1 раза, а також порушення процесів 

періоду адаптації – у 1,6 раза в дітей від матерів групи порівняння (р<0,05). 
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Підсумовуючи результати дослідження, наведені в цьому розділі, можна 

констатувати, що персоніфікований підбір психокорегуючих технік та 

використання медикаментозного пакету нейропротекторної, антиоксидантної, 

гормонорегулюючої та анксіолітичної терапії дозволили знизити частку ПД та 

пов’язаних з нею гестаційних ускладнень у жінок із різними типами ПКГД, що 

стало достатньо адекватною альтернативою до існуючих програма 

преконцепційної підготовки та моніторингу вагітності. Зазначимо, що їх поєднане 

та поетапне використання, починаючи  із прегравідарного періоду, а також 

адекватний моніторинг та супровід вагітності сприяли зменшенню відсотка ПД та 

прееклампсії та недоношування – у 2,0 рази, передчасних пологів – 1,7 раза, а 

також негативних перинатальних наслідків – у 2,1 раза. Такий виразний вплив 

складових даної лікувально-профілактичної програми, на нашу думку, 

пояснюється механізмами потенціювання методик психокорекції, підвищення 

психологічних резервів організму  та посилення адаптивних процесів. 

 

6.2. Вплив запропонованого лікувально-профілактичного комплексу на 

корекцію показників гормонального гомеостазу та психологічного статусу в 

жінок з різними типами ПКГД  

 

Проведені нами дослідження свідчать, що в жінок з ознаками психологічної  

неготовності до материнства, у першу чергу з ТТ та ДТ ПКГД, уже на 

преконцепційному етапі проявляються значні зміни в психоемоційній сфері та 

нейроендокринній системі, які при відсутності адекватної діагностики та 

повноцінної корекції  призводять до порушення адаптаційних механізмів як на 

етапі плацентації, так і в системі сформованого фетоплацентарного комплексу, і 

як наслідок зростання частки гестаційних ускладнень.  

Оцінка психологічного стану вагітних за методикою самооцінки                  

С. Д. Спілбергера – Ю. Л. Ханіна дозволила встановити відсутність статистичних 

відмінностей рівнів ОТр та РТ серед вагітних обох досліджуваних груп (p > 0,05).  

Зазначений більш виражений рівень і темп редукції патологічної 
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психосимптоматики на фоні запропонованої програми є надзвичайно важливим 

для жінок із проявами психопатологічної дисадаптації та неготовності організму 

до материнства, а саме в пацієнток з тривожним та депресивним типом ПКГД, що  

підтверджується позитивною динамікою показників СТ та ОТ тривожності (рис. 

6.6). Так, середні показники рівнів СТ та ОТ на преконцепційному етапі в 

основній групі складали (38,9 ± 1,2) бали та ( 46,6 ± 1,6) бали відповідно, а в групі 

порівняння (38,2 ± 1,2) та ( 44,8 ± 1,2) бали відповідно.  

 

   
 

Рис. 6.6. Динаміка зміни рівня ситуативної тривожності у комплексній 

програмі медико-психологічної допомоги жінкам з різними типами ПКГД, %.  

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

У динаміці розвитку вагітності відмічено зниження рівня СТ у 78,7 % 

спостережень, що в 1,5 раза більше проти даних групи порівняння, де в третині 

випадків рівень вказаного показника підвищився протягом першої половини 

вагітності, в основному у пацієнток з клінічними ознаками невиношування.   

Схожі результати знайшли своє відображення і в зниженні середнього 

показника рівня ОТр (рис. 6.7). 
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Рис. 6.7. Динаміка зміни рівня особистісної тривожності у комплексній 

програмі медико-психологічної допомоги жінкам із різними типами ПКГД, 

%.  

Примітка. * – різниця достовірна відносно показників групи порівняння, 

р<0,05. 

 

Щодо психоемоційних розладів,  які  найбільш вагомо проявлялися у 

пацієнток до початку запропонованого лікування, зауважимо, що при 

використанні запропонованої психо-медикаметозної корекції їх частка 

зменшилася в 21 особи (32,3 %) із групи порівняння проти 42 (64,6 %) – у 

пацієнток основної групи  (р<0,05).   

Оцінка частки різних типів ПКГД в динаміці розитку вагітності свідчить 

про стабільно незмінні показники відсотка несприятливих щодо перебігу 

вагітності типів ПКГД у групі порівняння, тоді як в основній групі зросла частка 

комбінованих та змішаних типів ПКГД (рис. 6.8).  

Оцінка рівня пролактину та кортизолу, які демонстрували на 

преконцепційному етапі стабільно високі концентрації, дозволила відмітити в 

основній групі практично у половині спостережень (32 – 49,2 %)  наближення їх 

рівнів до референтних меж, тоді як у групі порівняння достовірних відхилень та 
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нормалізації їх статусу практично не верифікувалося, що вказує на збереження 

високого рівня психоемоційного напруження. 

 
а) частка різних типів ПКГД на етапі підготовки до вагітності: 

  
 

б) частка типів ПКГД у першій половині вагітності. 

 

Рис. 6.8. Частка типів ПКГД у жінок дослідних груп у динаміці 

преконцепційного етапу та розвитку вагітності, %. 

Примітка. * – різниця достовірна відносно вихідних показників, р<0,05. 
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 Попередні дослідження гормонопродукуючої функції плаценти в жінок 

групи порівняння продемонстрували зниження середнього рівня прогестерону без 

тенденції до зростання його концентрації в терміни 16-18 тижнів вагітності, що 

збіглося з початком стадії феталізації плаценти та становлення її гормональної 

функції і засвідчило створення передумов розвитку первинної плацентарної 

дисфункції (рис.6.9). 

 
 

Рис. 6.9. Динаміка рівня прогестерону в сироватці крові пацієнток з 

різними типами ПКГД під впливом запропонованих програм лікування 

(н/моль/л) 

Примітка.  * – різниця достовірна відносно даних групи порівняння, р<0,05. 

 

Використання препаратів гормонального корегуючого спрямування 

дозолило нормалізувати рівень прогестерону в сироватці крові вагітних, 

наблизивши його до референтних показників контрольної групи (із подальшим 

підвищенням його синтезу від 48,32±1,26 нмоль/л у 10-12 тижнів вагітності з 

подальшим зростанням до 76,34±2,14 нмоль/л у 18 тижнів гестації.  

Проведена оцінка результатів гормонального моніторингу свідчить, що 

застосування рослинних середників із м’якою дофамінергічною дією та адекватна 

корекція недостатності лютеїнової фази на етапі преконцепційної підготовки 
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обумовила наближення показників пролактину, кортизолу та прогестерону до 

референтних меж норми та нормалізувало гормональний профіль у 44 (67,69 %) 

пацієнток основної групи проти 19 (29,3 %) осіб - у групі порівняння (р<0,05), що 

є непрямим підтвердженням позитивного впливу запропонованої програми на 

гістогенез плаценти. 

У кінцевому результаті, порушення матково-плацентарно-плодового 

кровотоку (ІІ ступеню) діагностували тільки у 3 випадках (4,6 %) в основній групі 

проти 8 (12,3 %) – у групі порівняння, а критичні показники – у 2 спостереженнях 

(3,1 %) проти 5 (7,7 %) – у групі порівняння, що дозволило у 2,5 раза зменшити 

використання активної акушерської тактики (р<0,05).  

Таким чином, ретельне обстеження пацієнток із групи високого 

перинатального ризику, всебічна оцінка психологічного та дисгормонального 

статусу дозволяє надати поетапну психологічну та медичну допомогу як при 

підготовці до вагітності, так і в процесі антенатального супроводу, підібрати 

персоніфіковану програму психокорегуючих технік та їх поєднаня з 

медикаментозним пакетом, дозволяє збільшити частку сприятливих наслідків 

вагітності та зменшити ризик недоношування, прееклампсії і негативних 

перинатальних станів, а також нормалізувати ряд психосоматичних та  

гормональних параметрів.  

Матеріали даного розділу відображено у працях [52, 53, 203, 310]. 
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РОЗДІЛ 7 

 

АНАЛІЗ ТА ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Сьогодні питання профілактичної роботи з вагітними стає ще актуальнішим 

через істотне погіршення здоров’я вагітних жінок і породіль. До найважливіших 

завдань та досягнень розвитку перинатології та перинатальної медицини в останні 

роки належить створення єдиної функціональної системи мати-плацента-плід, що 

дозволяє по-новому вирішувати проблему перинатальної захворюваності та 

смертності, пов'язану з ПД [87, 197, 291, 302, 304].  

Одним із найважливіших етапів у становленні материнства є період 

вагітності, зміст якого визначається змінами самосвідомості жінки, спрямованими 

на прийняття нової соціальної ролі та формування почуття прив’язаності до 

дитини [13, 23, 89, 285, 309]. Як свідчать літературні джерела, особливості  

материнської сфери протягом вагітності суттєво змінюються, і це 

віддзеркалюється у переживаннях жінкою симптоматики вагітності, в її зовнішній 

активності та позначається на психічному стані [97, 187].  

Незважаючи на те, що проблеми пренатального розвитку слабо вивчені, 

починаються спроби організації пренатального виховання та проведення 

психопрофілактичної роботи. Проте відсутність певної тактики в діагностиці 

різних типів переживання вагітності, а також встановлення  зв’язку між типами  

перереживання вагітності, пологів, післяпологового періоду в жінок із ПД не 

дозволяє істотно знизити частоту акушерських та перинатальних ускладнень. Це 

породжує необхідність пошуку нових підходів до дослідження цієї проблеми і є 

чітким обгрунтуванням актуальності вибраного напрямку. 

Метою дослідження стало – зменшити частоту акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією на основі 

вивчення впливу психоемоційних особливостей організму на функціональний 

стан фетоплацентарного комплексу шляхом обґрунтування модифікованого 

діагностичного алгоритму та розробки диференційованого підходу до лікувально-
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профілактичних заходів, скерованих на підвищення їх ефективності та 

поліпшення наслідків вагітності. 

Першим етапом роботи було вивчення частоти різних типів ПКГД та 

чинників, що впливають на показники репродуктивних втрат та перинатальної 

патології у жінок  із високим ступенем ризику. Було проведено аналітичну оцінку 

медичної документації 840 пацієнток, які спостерігалися та отримували дородову 

підготовку в центрі жіночого здоров’я «Дівія». У результаті проведеної роботи 

було отримано певні дані щодо вікової  структури, зокрема встановлено, що вік 

таких жінок коливався від 18 до 45 років, але найбільша питома вага припадає на 

вікову категорію від 18 до 29 років (598 – 71,19%), що дозволило припустити 

достатню поінформованість та обізнаність жінок раннього репродуктивного віку 

щодо психопрофілактичної підготовки до вагітності та пологів, стурбованість 

стосовно її наслідків, бажання залучити до процесу  антенатального супроводу 

вагітності членів сім’ї. Водночас, отримані нами дані свідчать про те, що ризик 

формуванням ПД спостерігається частіше в жінок віком від 30 років (46,92 %), що 

підтверджують дані літератури [71], причому найбільш вагомо у пацієнток із ЕТ 

та ДТ ПКГД. Ряд авторів вказують, що підвищення нервово-психічної напруги 

пов'язане зі зростанням віку вагітних та рівнем освіти, тому найбільш високі 

показники нервово-психічної напруги відзначаються у первісток з пізнім для 

вагітності віком [152].  

При аналізі соціального статусу у пацієнток з’ясовано, що частіше ПД 

спостерігається в працюючих жінок, особливо тих, які займають керівні та 

відповідальні службові посади, що не виключає стресіндукованого чинника 

зайнятості: переважна більшість вагітних займалась нефізичною працею, 

значущим був рівень освіти (89,28%). Отримані дані підтверджують гіпотезу 

щодо впливу соціальних та побутових факторів на плин гестаційного процесу [96, 

182]. 

Характеритика особливостей соматичного анамнезу дозволила констатувати 

достовірно більшу частку вегето-судинної дистонії по гіпертонічному типу, 

патологія щитовидної залози спостерігалася  в 2,4 раза частіше, у 3,0 рази  
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частіше траплялися пацієнтки з надмірною вагою та дефіцитом маси тіла у 

порівнянні зі здоровими жінками (p<0,05). Серед гінекологічних захворювань та 

особливостей акушерсько-гінекологічного статусу діагностовано порушення 

менструального циклу, високу частку урогенітальних мікст-інфекцій, 

внутрішньоматкових втручань, запальні процеси статевих органів та обтяжений 

репродуктивний анамнез (штучне переривання вагітності, звикле невиношування, 

безпліддя).  

Як підтверджує огляд літературних джерел, факторами порушення 

психічного здоров'я вагітноих є хронічне запалення, генетичні та соціальні 

чинники, обтяжений анамнез, наявність психічних залежностей, патологія 

репродуктивної системи та екстрагенітальні захворювання [287, 294, 299, 306, 

307].  

Згідно із сучасними дослідженнями, стан хронічного тривалого стресу 

лежить в основі ґенезу репродуктивних втрат, ускладнень вагітності та 

внутрішньоутробного страждання плода, а також розвитку психосоматичних 

розладів у динаміці вагітності [265].  Адекватна адаптація організму вагітної 

жінки є вирішальним механізмом нормального перебігу гестації та всього періоду 

виношування дитини [276, 277].  Саме тому нами було проведено психометричну 

оцінку особистості пацієнток, що звернулися до Центру для преконцепційної 

підготовки, а саме оцінку ПКГД та його типів. Було прийнято вважати 

сприятливими щодо перебігу вагітності оптимальний (у т.ч., оптимально-

тривожний, оптимально- гіпогестогнозичний) та змішані типи, а чисті тривожні, 

депресивні, ейфоричні  і гіпогестогнозичні типи – несприятливими. У групі 

пацієнток із порушеним репродуктивним здоров’ям ОТ ПКГД відзначався 

практично в половині спостережень (388 - 46,19 %), при цьому чітко корелював із 

найбільш сприятливим перебігом вагітності та пологів. Проте вагому частку 

склали несприятливі типи ПКГД – 452 спостереження (53,81 %).  

Проведене анкетування продемонструвало таке: найвагомішу частку серед 

несприятливих типів ПКГД склав тривожний тип  – (59,96 %) спостережень, 

гіпогестогнозичний тип констатовано в (21,90 %) випадках, депресивний та 
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ейфоричний тип виявлено тільки у складі комбінованого варіанта в однакових 

частках – (8,41 %) та (9,73 %) спостережень відповідно.  

Для пацієнток, де в ході моніторингу вагітності було діагностовано 

безпліддя із використання ДРТ, СВП та невиношування, ПД та супроводжуючі її 

ускладнення, а також ранні репродуктивні втрати, характерним було переважання 

несприятливих типів ПКГД, які супроводжували весь гестаційний період. Слід 

зазначити найбільш вагому частку ТТ  ПКГД у пацієнток із СВП та тривало 

лікованим безпліддям (47,0 % та 48,72 % відповідно), значимою була частка ЕТ у 

жінок із ранніми репродуктивними втратами та ПД (23,91 % та 16,19% 

відповідно), відсоток ДТ найбільш вагомим був у пацієнток з безпліддям 

(14,72%).  Оптимальний тип спостерігався у  14,1 до – 19,6 % пацієнток. 

Оцінка структури типів ПКГД продемонструвала високий відсоток 

несприятливих типів ПКГД (у половині спостережень), а також статистично 

значущу залежність між особливостями перебігу вагітності та пологів, що мають 

тісний зв’язок із порушенням плацентації, гестаційними ускладненнями, що його 

супроводужують (прееклампсія (38,5 % проти 14,17 %), та дистрес плода – 

практично у третині спостережень), перш за все у  групі із тривожним типом 

ПКГД, що підвищує ризик та прогресування ПД у 7,27 раза (OR – 7,27; 4,66-11,35) 

і вимагає психологічної допомоги вже на преконцепційному етапі. 

Оцінка характеру перебігу вагітності та пологів із врахуванням 

сприятливого чи деструктивних типів ПКГД продемонструвала найбільші 

відмінності в частоті ранніх репродуктивних втрат (38,72 % проти 18,56 %), 

передчасних пологів (25,00 % проти 7,21 %), резистентності до лікування 

прееклампсії,  що підтверджують існуючі дані літератури [211, 227, 248, 280, 288].  

Наявність соматичних симптомів провокує емоційне напруження у вагітних 

та є фактором, який сприяє перериванню гестації. Невиношування розвивається 

на тлі соматоформних розладів, таких як нейроцикуляторна дистонія, надмірна 

вага тіла, ожиріння тощо [59, 79, 234, 172, 150].  

Діагноз ПД був постановлений майже ув 2,0 рази частіше (45,13%  проти 

21,91% відповідно), дистрес плода під час вагітності та плід, малий до терміну 

161



162 
 
гестації, – у третині спостережень, зростання частки проявів гіпоксично-

ішемічного ураження ЦНС у 2,3 раза та порушення періоду адаптації 

новонароджених практично у половини проти даних у групі з ОТ ПКГД (р<0,05).  

Таким чином, слід припустити, що більш висока частка акушерських 

ускладнень вагітності, пологів та неонатального періоду в пацієнток групи з 

несприятливими типами ПКГД пов’язана зі збереженням нервово-психічного 

напруження протягом всього гестаційного періоду [125]. Отримані дані клініко-

анамнестичних особливостей дозволили провести оцінку значущості провідних 

факторів і прогнозувати ризик ПД та ускладненого перебігу гестації в жінок з 

групи високого перинатального ризику з урахуванням типу ПКГД.    

Прогностичний підхід до оцінки особливостей перебігу вагітності в жінок із 

врахуванням типу ПКГД. Виявлені показники відносного ризику свідчать, що 

вірогідність прогресування ПД та негативних перинатальних наслідків при 

наявності в анамнезі безпліддя зростає у 8,83 раза (OR=8,83; 95% СІ: (4,35-16,24)), 

у пацієнток старшого репродуктивного віку – у 5,20 раза (OR=5,20; 95% СІ: (2,61-

10,37)), невдалих спроб використання програми ДРТ – у 9,77 (OR=9,77; 95% СІ: 

(5,23-22,36)), наявність в анамнезі звиклого невиношування  – у 6,98 (OR=6,98; 

95% СІ: (3,36-17,71)), особливо вагомим був вплив наявності в анамнезі кількох 

невдалих спроб ДРТ – у 9,77 (OR=9,77; 95% СІ: (5,23-22,36)).   

Як свідчать літературні джерела, у жінок з обтяженим репродуктивним 

анамнезом виявлена неготовність до материнства, що визначається трьома 

групами факторів: психологічним, соціальним та соматичним, які взаємопов’язані 

між собою та мають власну значущість у формуванні неготовності таких жінок до 

материнства. Це проявляється у домінуванні в половини спостережень 

деструктивних типів ГД – ТТ та ДТ зокрема, психологічній неготовності та 

неадекватній організації життєвого простору, що провокує підвищений рівень  

тривожності [72]. Отримані на  основі  проведеного дослідження результати 

стверджують, що медична допомога, спрямована на корекцію наслідків 

внутрішньоособистісного конфлікту, що виникає в результаті неготовності жінок 

до материнства та виражається у патології вагітності, не вирішує психологічних 
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проблем, які лежать в основі порушень материнської сфери. Тому необхідною є 

психологічна допомога, метою якої є психокорекція та психотерапія джерел 

внутрішнього конфлікту, що є причиною формування деструктивного уявлення 

про материнство в жінок [17, 78, 189].  

Більш детальна оцінка особливостей акушерського та соматичного 

анамнезу, перебігу вагітності та її наслідків із урахуванням типу ПКГД  була 

проведена у 150 пацієнток, які увійшли в чотири групи з урахуванням типу  

ПКГД. При оцінці росто-вагових показників у групах з несприятливим типом 

ПКГД констатовано, що знижений ІМТ трапляється у 2,2 раза  частіше (р<0,05), 

надмірна вага спостерігалася у 2,6 раза частіше (р<0,05). Ускладнений 

акушерський анамнез у цієї категорії пацієнток характеризується високою 

часткою внутрішньоматкових втручань, мимовільних викиднів та недоношування 

в анамнезі (20,77 %), ранніх та пізніх репродуктивних втрат  (18,46 %), частими 

епізодами ретрохоріальних гематом – у (26,15 %) та передчасних пологів – у  

(14,62 %) із достовірним переважанням у пацієнток із  ЕТ, ТТ та ДТ .  

Як демонструють наукові дослідження, соціально обумовлений стрес і 

психоемоційні та характерологічні особливості сприяють формуванню змін у 

структурі плаценти, порушенню фетоплацентарного кровотоку та розвитку 

симптомів мимовільного переривання вагітності. Невиношування у жінок із 

екстремальними стресовими ситуаціями трапляється у 3 рази частіше (44,4 % 

проти 13,3 %), зростання частки ПД  та пізніх гестозів – від 30,6 % проти 12,0 %, 

що призводить до змін психофізичного профілю плода та постгіпоксичних 

уражень ЦНС новонародженого [80, 83]. 

Серед порушень МЦ  структурна значущість притаманна ановуляторним 

розладам – у 26,92 % випадках та недостатності лютеїнової фази – у 29,23 %, що, 

очевидно, і стало основною причиною високої частки безпліддя в цієї категорії 

пацієнток  (54,61 %). Отримані нами результати свідчать про те, що вагітність та 

особливості її перебігу в пацієнток різних типів ПКГД є наслідком дії великої 

кількості факторів, а визначення потенційних чинників та їх прогностичної 

цінності залишається важливим для формування групи ризику та розробки 
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програми профілактичних заходів. Встановлено, що найбільш критичними є саме 

періоди перебудови гормонального та метаболічного статусу, які 

супроводжуються реакціями з боку усіх функціональних систем організму в 

цілому як на соматичному, так і на психічному рівнях, а перебіг ускладненої 

вагітності визначається не тільки гормональними характеристиками, але й 

індивідуально-психологічними особливостями жінки [195, 254].    

Провідні стресорні фактори, які створили несприятливий психоемоційний 

фон для розвитку та прогресування гестаційних ускладнень, у відсотковому 

відношенні втричі переважали в основних групах жінок, включених у 

дослідження, і мали прямий зв’язок з хронічним стресовим чинником, 

обумовленим репродуктивними втратами в анамнезі [186, 262]. Серед них: 

невпевненість у майбутньому здоров’ї та вірогідність зниження інтелектуального 

потенціалу майбутньої дитини, необхідність довготривалого перебування в 

стаціонарі та оперативного розродження, що вимагає додаткової 

психопрофілактичної роботи з цією категорією вагітних.  

Узагальнення значень частот основних симптомокомплексів у  жінок 

дослідних груп та їх представлення дозволило виявити домінування 

психоемоційних (у двох третин спостережень), вегето-судинних (у 3,3 раза 

більше) та психосоматичних проявів тяжкого та помірного ступеня саме в жінок з 

тривожним та депресивним типом ПКГД. Нами були виявлені суттєві розлади 

психоемоційного стану обстежених хворих уже на преконцепційному етапі, перш 

за все у пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД, де параметри психічного стану жінок вагомо 

погіршувалися в разі настання та прогресування вагітності, а підвищення СТ 

практично у половини пацієнток у третій та четвертій групах та високі показники 

рівнів ОТр у вказаної категорії пацієнток можна розцінювати як емоційну реакцію 

на стресову ситуацію очікування бажаної вагітності та на етапі критичних 

періодів плацентації. Згідно з сучасними уявленнями, підвищена тривожність, 

психологічне виснаження та астенічна симптоматика призводять до зниження 

стресостійкості, змін вегетативного статусу, формування вегетативної дисфункції 

та поглиблення психоемоційного напруження в динаміці вагітності [254]. 
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Авторами виявлена залежність типів ПКГД від рівня ОТр: при низькому рівні 

особистісної тривоги переважали сприятливі типи ПКГД, при високому рівні – 

частіше деструктивні варіанти.  

Таким чином, уже на преконцепційному етапі в жінок із порушеним 

репродуктивним анамнезом мaє міcце більш вaгомa пcихотривожнa cитуaція, 

коли більша частина пaцієнток відчуває помірно вирaжений тa cередній cтупінь 

тривоги (53,85%), a тaкож зроcтaння чacтки тяжких проявів ОТ та депресивних 

розладів у пацієнток із ТТ та ДТ ПКГД. Як свідчать дослідження, депресія часто 

пов'язана з несприятливими наслідками для матері і плоду, у жінок з діагнозом 

«депресія» значно вищою є частота кесаревого розтину, передчасних пологів, 

анемії, діабету і прееклампсії або гіпертонії порівняно з жінками без депресії [242, 

265]. Зауважимо, що саме підвищена тривожність, психологічне виснаження та 

астенічна симптоматика зумовлюють зниження стресостійкості, зміни 

вегетативного статусу, формування вегетативної дисфункції та поглиблення 

психоемоційного напруження в динаміці вагітності. 

Відомо, що адаптація людини визначається психологічними властивостями 

особистості, станом ВНС та реалізується через емоційну сферу, що лежить в 

основі адаптаційних фізіологічних реакцій людини. Як відомо з літературних 

джерел, нервова система, у першу чергу її вегетативний відділ, є головним 

регулятором інтегративних реакцій організму, які забезпечують функціональний 

взаємозв’язок систем та органів, збереженість метаболічних процесів, взаємодію з 

оточуючим середовищем [190]. У здорових жінок у динаміці вагітності, за даними 

показників вегетативної регуляції та психоемоційного статусу, спостерігається 

достатнє вегетативне забезпечення діяльності та високий рівень адаптаційно-

компенсаторних можливостей організму під час вагітності.  

Отже, в організмі здорових вагітних виникають певні психоемоційні та 

вегетативні зрушення, але вони є фізіологічними й забезпечують адаптацію жінки 

до вагітності, зокрема до пологів [8]. У групі пацієнток з несприятливими щодо 

перебігу вагітності типами ПКГД виявлене значне переважання тонусу 

симпатичного відділу ВНС, максимально представлене у пацієнток з ТТ та ДТ, та 
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діагностованою ПД під час вагітності. Так, за даними cуб’єктивної шкали, сума 

балів від 16 та більше констатована в 86,7 % анкет цієї категорії пацієнток, а 

також деякі особливості варіабельності серцевого ритму, характерні для 

порушення регуляції ВНС,  що свідчить про наявність у них суб’єктивних ознак 

синдрому вегетативної дистонії.   

Розподіл жінок за типом вихідного вегетативного тонусу демонструє 

перевагу симпатичної регуляції у пацієнток з порушеним психоемоційним 

статусом (група пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД – у 28,3 %) та нормотонії у жінок 

контрольної групи (р<0,001), що є свідченням достатнього вегетативного 

забезпечення діяльності та високого рівня адаптаційно-компенсаторних 

можливостей їх організму під час вагітності. Після проведення функціональних 

проб та стрес-тесту в переважної більшості жінок (63,33 %) виявлено 

десинхронізацію дії регуляторних ланок та міжсистемних зв’язків на тлі 

переважання симпатикотонічних впливів поряд із зростанням рівня кортизолу та 

пролактину (в 2,2 раза). У вагітних жінок з ТТ та ДТ ПКГД у динаміці вагітності 

переважає змішаний варіант вихідного вегетативного тонусу (від 55,0 % до 43,3 

%), вагомою є частка симпатикотонії в першій половині вагітності (до 28,33 %), 

спостерігається тенденція до ваготонії у ІІІ триместрі вагітності (до 26,7%), а 

також асимпатикотонічний (31,7 %) та гіпердіастолічний (23,3%) варіанти 

вегетативного забезпечення діяльності. Отримані результати дозволяють 

висловити припущення, що виявлення у вагітних особливостей психоемоційного 

статусу обумовлені не тільки станом вагітності і пов’язаною з ним перебудовою 

гормонального та вегетативного фону, але із порушенням вегетативної регуляції.  

Виявлена в ході проведеного дослідження гіперсимпатикотонія здійснює 

активуючий вплив на катаболічні процеси, пригнічує синтез білків та вуглеводів, 

викликаючи ерготропний ефект у вагітної, що сприяє розвитку ПД [8, 60, 65]. 

Таким чином, отримані дані підтверджують результати інших подібних 

досліджень, коли у вагітних з ПД показники тонусу симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи, її лабільність перевищують значення, характерні 

для фізіологічного перебігу вагітності, на 25-30%, що свідчить про напруженість 
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адаптаційних механізмів [98]. У міру збільшення терміну гестації у вагітних з ПД 

спостерігається поглиблення вегетативної дисфункції, що свідчить про високу 

ціну адаптації у випадку гестаційного навантаження [169].  

Представлені в ході дослідження електроенцефалограми пацієнток з ТТ та 

ДТ демонструють відсутність грубих та вогнищевих змін біоелектричної 

активності мозку, однак у переважній більшості дозволяють відмітити зміни 

фонових та реактивних типів ЕЕГ, які носили дифузний характер, ознаки 

нестійкості функціонального стану мозку, із підвищенням активуючих впливів з 

боку ретикулярної формації та порушенням балансу активаційних-

дезактиваційних процесів. Дисбаланс синхронізуючих і десинхронізуючих 

впливів відображає пригнічення неспецифічних систем мозку та зниження 

функціональних резервів і адаптивності у цих пацієнтів, а найбільші зміни в 

електроенцефалограмі проявляються при залученні у процес стовбурових 

утворень та ще більше при дисфункції гіпоталамічних структур [165, 190].  

Як вказують дані літератури, показники оцінки нейровегетативної регуляції 

в жінок з ТТ та ДТ ПКГД відображають постійне психоемоційне напруження, 

стан енергодефіциту, виснаження гіпоталамо-гіпофізарно-надниркової системи 

внаслідок хронічного стресу з формуванням функціональної системи вегетативної 

регуляції з «жорсткими» зв’язками між параметрами, низькою адаптивністю та 

неадекватною реакцією на навантаження (недостатнім вегетативним 

забезпеченням діяльності) [46].  

  Проведені дослідження у пацієнток з тривожно-депресивними проявами 

дозволили констатувати уже на преконцепційному етапі гормональний дисбаланс 

з депресією синтезу ФСГ та естрадіолу, підвищення концентрації ЛГ на фоні вже 

вихідної функціональної гіперпролактинемії, гіпопрогестеронемію на тлі 

підвищення концентрацій гормонів стрес-реалізуючої системи: зростання рівня 

кортизолу,  і помірну гіперандрогенію та аномальні форми реактивності системи 

гіпоталамус–гіпофіз–надниркових залоз, що підтверджує клінічну гіпотезу про 

супресивний вплив хронічного стресу на функцію гіпоталамо-гіпофізарно-

яєчникової системи [213]. За результатами дослідження, встановлена нами 
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підвищена секреція ЛГ на фоні вже вихідної функціональної гіперпролактинемії у 

цієї категорії пацієнток сприяє уповільненню дозрівання фолікулів та зменшує 

функціональну активність жовтого тіла, чим вірогідно, і пояснюється досить 

високий відсоток ранніх репродуктивних втрат [173]. Отримані результати 

впродовж моніторингу вагітності демонструють прогресуюче зниження  рівня  

плацентарного  лактогену  в 2,3 раза, прогестерону у 1,8 раза та збільшення  рівня  

РАРР-білка при зниженні рівня вільного естріолу (у 1,7 раза). Встановлена 

стабільно від’ємна динаміка зміни  концентрації цих гормонів у пацієнток з ТТ та 

ДТ ПКГД може бути свідченням зниження резервних можливостей 

білоксинтезуючої функції плацентарного комплексу та прогностичним маркером 

порушень внутрішньоутробного стану плода. У  літературі  трапляються численні  

повідомлення  про  доцільність  визначення плацентарного лактогену,  як  

інформативного показника стану плода  і плаценти, тому що синтез його 

забезпечується лише повноцінним у  функціональному  відношенні синтицієм 

[131, 177, 280]. Отже,  зміни  в  системі  мати-плацента-плід  у  жінок  з  різними 

типами ПКГД мають у основному субкомпенсований характер, що корелює  із  

результатами вивчення вмісту гормонів і плацентарних білків.  Така ситуація 

потребує проведення адекватної корекції з метою попередження надалі 

перинатальної патології. 

Результати функціональних методів дослідження стану ФПК 

продемонстрували у групі вагітних з різними типами ПКГД, несприятливими 

щодо перебігу вагітності, уже в терміни 30-34 тижні  значні гемодинамічні зміни, 

а саме:  І А стадію (2,8 %), І Б стадію (4,7 %) та ІІ стадію (7,5 %). Причому в 

пацієнток із ТТ та ДТ ПКГД  порушення матково-плацентарного кровотоку І-ІІ 

ступеня в терміни 30-34 тижні реєструвалося в 2,7 раза, а у 35-40 тижнів гестації – 

у 2,3 раза частіше, ніж у пацієнток з ГТ та ЕТ ПКГД.  Погіршення 

гемодинамічних показників у терміни 35-40 тижнів вагітності проявляється 

зростанням відсотка проявів ІБ стадії  у 19,8 % випадків, ІІ стадії – у 10,4 % та 

критичних показників, що вимагало активної акушерської тактики, – у 6,6 % 

спостережень.  
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Отримані нами результати зівставлення даних доплерометрії та показників 

ультразвукової плацентографії дозволило припустити вже на ранніх етапах 

вагітності формування стресіндукованої плацентарної дисфункції, а 

сонографічний моніторинг структури плаценти у вагітних цієї категорії дозволяє 

виділити додаткові критерії оцінки її функції (низьке розміщення та передлягання 

плаценти, маловіддя тощо) та раціонально підходити до вибору акушерської 

тактики і термінів розродження в цієї категорії пацієнток. 

Результати досліджень дали змогу розробити персоніфіковану програму 

психокорекції та модифікувати лікувально-профілактичні заходи на 

преконцепційному етапі з врахуванням типів ПКГД. Для оцінки її ефективності 

було сформовано дві групи – основну та групу порівняння, де було обрано різні 

підходи до прегравідарної підготовки. 

Основній групі запропоновано на етапі прегравідарного консультування   

комплекс корекції стрес-індукованих порушень у жінок з різними типами ПКГД, 

що включав визначення рівня стресового напруження, соціальної підтримки та 

особистісної і ситуативної тривожності, завдяки чому були розроблені для 

кожного варіанту ПКТГ п’ять програм психокорекції з урахуванням типу ПКГД. 

Програма лікувально-профілактичних заходів також включала медикаментозний 

пакет із комплексом поєднання гормональної корекції лютеїнової фази циклу та 

стресіндукованої  гіперплолактинемії із застосуванням препаратів на рослинній 

основі, що справляють м’яку дофамінергічну дію, нейроадапторів (мебікар та 

препарати магнію), а також засобів з анксіолітичними, антиоксидантними та 

антигіпоксичними властивостями (тивортин). 

На етапі моніторингу вагітності  запропоновано курс терапії донатором  

оксиду азоту, препаратами магнію, покращення метаболічних процесів 

плацентарного комплексу завдяки високим дозам фолатів, для профілактики 

прееклампсії – малі дози ацетилсаліцилової кислоти та препарати кальцію.  

Констатовано позитивний ефект запропонованого комплексу на перебіг 

першої половини вагітності, передусім щодо зниження частки загрози 

мимовільного викидня у 2,4 раза, ретрохоріальних гематом – у 1,7 раза (р<0,05); 
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репродуктивні втрати та передчасні пологи відзначено  в 1,8 раза рідше, також 

знизилася частка прееклампсії різного ступеня тяжкості – у 1,6 раза (р<0,05). 

Використання запропонованої лікувальної програми в основній групі дозволило 

знизити не тільки прояви ПД, але й її небажані перинатальні наслідки: ЗРП – у 1,9 

рази та дистрес плоду  – у 2,8 рази.  

Водночас використання запропонованої програми обумовило зниження 

рівня СТ у 78,5 % спостережень, що в 1,5 раза більше проти даних у групі 

порівняння, наближення до референтних меж рівня пролактину та кортизолу 

практично у половині спостережень (49,2%), нормалізацію рівня прогестерону з 

адаптацією змін ендометрію до процесу адекватної плацентації. У кінцевому 

результаті це сприяло зменшенню частки порушення матково-плацентарно-

плодового кровотоку ІІ-ІІІ ступеня, що скоротило в 2,5 раза використання 

активної акушерської тактики (р<0,05).   

Таким чином, оцінка ефективності запропонованої програми 

продемонструвала нормалізацію психологічного статусу – зменшення частки ТТ та 

ДТ ПКГД до третього триместру вагітності в основній групі внаслідок зростання 

частки змішаних та комбінованих типів, а також клінічну ефективність щодо 

відновлення МЦ на преконцепційному етапі (у 67,69 % жінок) та забезпечення 

сприятливого перебігу наступної вагітності (у 78,5 %) зі зменшенням частки таких 

ускланень, як репродуктивні втрати у 2,0 рази, передчасні пологи у 1,7 раза, 

плацентарна дисфункція та прееклампсія у 2,0 рази та негативні перинатальні 

наслідки у 2,1 раза.  

Саме персоніфікований підбір психокорегуючих технік та використання 

медикаментозного пакету нейропротекторної, антиоксидантної, 

гормонорегулюючої та анксіолітичної терапії продемонстрував достатньо 

адекватну альтернативу до існуючих програм преконцепційної підготовки та 

моніторингу вагітності.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертації запропоноване нове вирішення важливого наукового завдання 

сучасної акушерсько-гінекологічної науки – зменшити частоту акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із обятеженим репродуктивним анамнезом та 

плацентарною дисфункцією з урахуванням психоемоційних особливостей 

організму та їх впливу на функціональний стан фетоплацентарного комплексу 

шляхом модифікації діагностичних та лікувально-профілактичних заходів та 

розробки персоніфікованої програми преконцепційної підготовки з урахуванням 

різних типів психологічного компонента гестаційної домінанти. 

1. Оцінка структури типів психологічного компонента гестаційної 

домінанти засвідчила високий відсоток несприятливих щодо перебігу вагітності 

деструктивних варіантів (близько половини спостережень), а також статистично 

вагому залежність між особливостями перебігу гестації, пологів, раннього 

неонатального періоду, що мають тісний зв’язок із порушенням плацентації і її 

більш пізніми проявами (прееклампсія – 38,5 % та дистрес плода – 19,7 %) та 

домінуванням рис тривожного типу психологічного компонента гестаційної 

домінанти, наявність якого підвищує ризик та прогресування плацентарної 

дисфункції – у 7,27 раза  (OR=7,27; 95 % СІ: (4,66-11,35)). 

2. Уже на преконцепційному етапі в жінок із тривожним та депресивним 

типом психологічного компонента гестаційної домінанти мaє міcце значна 

пcихотривожнa cитуaція, коли більшість пaцієнток відчувають помірно 

вирaжений тa cередній cтупінь тривоги, a тaкож зроcтaння чacтки тяжких проявів 

особистісної тривожності та депресивних розладів (у 1,9 раза) у пацієнток із 

тривожним та депресивним типом психологічного компонента гестаційної 

домінанти. Результати оцінки психологічного статусу вагітних з тривожним та 

депресивним типом психологічного компонента гестаційної домінанти свідчать 

про зростання рівня ситуативної тривожності практично у половини пацієнток у 

третій та четвертій групах, домінують високі показники рівнів особистісної 

тривожності  – 68,57 % та 72,0 % відповідно у групах, а в кожної четвертої 
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пацієнтки наявні помірні та виражені депресивні прояви.  

3. Оцінка характеру перебігу вагітності, пологів та неонатального періоду  

в пацієнток із деструктивними типами гестаційної домінанти продемонструвала 

найбільші відмінності у частоті ранніх репродуктивних втрат (у 2,7 раза частіше 

проти показників у пацієнток з оптимальним типом психологічного компонента 

гестаційної домінанти, р<0,05), передчасних пологів (у 3,3 раза), резистентності 

до лікування прееклампсії (у 2,7 раза) та недоношування (у 3,3 раза), синдрому 

затримки розвитку плоду та дистресу плоду – у третині спостережень, а 

порушення періоду адаптації новонароджених – у половині випадків.  

4. Проведені дослідження дозволили виявити вже на преконцепційному 

етапі гормональний дисбаланс гомеостазу у пацієнток з напруженим 

психоемоційним статусом зі зниженням рівнів фолікулостимулюючого гормону, 

лютеінізуючого гормону та естрадіолу, гіпопрогестеронемію (у 2,6 раза) на тлі 

підвищення концентрацій гормонів стрес-реалізуючої системи: зі зростанням рівня 

кортизолу (у 1,5 раза),  загального тестостерону (в 2,0 рази), пролактину (в 2,2 

раза) та аномальних форм реактивності системи гіпоталамус–гіпофіз–надниркові 

залози у 53,3 % пацієнток. 

5. Розвиток плацентарної дисфункції у жінок з деструктивними типами 

психологічного компонента гестаційної домінанти відбувається  на  фоні  змін  

плацентарного метаболізму гормонів (зниження  рівня  плацентарного  лактогену  

у 2,3 раза,   естрадіолу – у 1,5 раза, прогестерону – у 1,8 раза)  та дисбалансу 

плацентарних білків  (збільшення  рівня  асоційованого з вагітністю 

плазмопротеїну-А поряд із депресією вільного естріолу), що проявляється у 

погіршенні гемодинаміки плацентарного комплексу уже в 35-40 тижнів вагітності 

зі зростанням частки ІБ стадії  у 19,8 % випадків та критичних показників, – у 6,6 

% спостережень.   

6. Перебіг вагітності у 52 (86,7 %) жінок з тривожним та депресивним 

типом психологічного компонента гестаційної домінанти супроводжується 

дисфункцією вегетативної регуляції при наявності змішаного типу (55,0 %) та 

симпатикотонії у 28,3 % зі зростанням у 2,3 рази у динаміці вагітності ваготонії  
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(11,7 % та 26,7 % відповідно, р<0,01), що свідчить про порушення механізмів 

адаптації та напруження компенсаторно-пристосувальних реакцій організму 

цього контингенту пацієнток. Представлені зміни електроенцефалографії 

відображають порушення адекватної підтримки мозкового гомеостазу внаслідок 

дезінтеграції між неспецифічними активуючими та синхронізуючими системами 

мозку. Після проведення функціональних проб та стрес-тесту у більшості жінок з 

тривожним та депресивним типом (63,33 %) виявлено десинхронізацію дії 

регуляторних ланок та міжсистемних зв’язків на тлі переважання 

симпатикотонічних впливів поряд із зростанням рівня кортизолу  та пролактину (у 

2,2 раза).  

7. Запропонований комплекс діагностики та корекції стрес-індукованих 

порушень на етапі прегравідарного консультування жінок з різними типами 

психологічного компонента гестаційної домінанти, що включав визначення рівня 

стресового напруження, професійного стресу, соціальної підтримки та особистісної 

і ситуативної тривожності, а також поєднання гормональної корекції та 

стресіндукованої гіперпролактинемії, продемонстрував нормалізацію 

психологічного статусу та зростання частки змішаних типів психологічного 

компонента гестаційної домінанти до третього триместру вагітності, а також  

забезпечив сприятлий перебіг наступної вагітності (у 78,5 % жінок) зі зменшенням 

частки таких ускладнень, як репродуктивні втрати, прояви плацентарної 

дисфункції та прееклампсія – у 2,0 рази, передчасні пологи – у 1,7 раза та негативні 

перинатальні наслідки  – у 2,1 раза.  

 

173



174 
 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Враховуючи негативний вплив психосоціальної дезадаптації на функцію 

репродуктивної системи, доцільним є проведення на етапі прегравідарного 

консультування скринінгового визначення рівня хронічного стресу, особистісної 

тривожності, соціальної підтримки та типу психологічного компонента гестаційної 

домінанти із використанням скринінг-діагностики за методикою опитувальників 

та малюнкового тесту та потриместровим дослідженням рівня реактивної та 

ситуативної особистісної тривожності, з подальшим порівнянням результатів 

тестування.   

2. З метою вибору складових комплексу прегравідарної підготовки даної 

категорії пацієнток на етапі преконцепційного консультування необхідно 

визначати як рівні статевих стероїдних і гонадотропних гормонів, так і гуморальні 

показники стану стрес-реалізуючих та стрес-лімітуючих систем. 

3. Діагностичний алгоритм моніторингу вагітності у пацієнток з 

тривожним та депресивним типом психологічного компонента гестаційної 

домінанти слід доповнити оцінкою гормонопродукуючої здатності плацентарної 

тканини даними біохімічного скринінгу (асоційований з вагітністю 

плазмопротеїн-А, вільний естріол, пролактин, плацентарний лактоген та 

кортизол) у терміни вагітності: 12-16, 22-24, 28-32, 36-38 тижні та використанням 

доплерографії, оцінкою біофізичного профілю, кардіотокограми. 

4. Розпочинаючи із преконцепційного етапу в програму психокорекції 

необхідно включати розроблені п’ять програм психологічних технік з 

урахуванням типу психологічного компонента гестаційної домінанти, зокрема: 

дихальну гімнастику та арт-терапію, тілесно-орієнтовану терапію, музикотерапію, 

ізотерапію, казкотерапію, мандалотерапію та роботи з пластичними матеріалами; 

для пацієнток тривожного та депресивного типу варто використовувати 

психологічні підходи, реалізовані у рольовій грі, та особистісно-орієнтоване 

консультування.  

5. Усунення стрес-індукованих розладів на преконцепційному етапі 

включає рекомендації з модифікації способу життя, призначення препаратів, що 
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справляють м’яку дофамінергічну дію - препарат екстракту плодів прутняку 

звичайного нативного сухого в дозі 4 мг по 1 таблетці 1 раз на день перорально 

незалежно від прийому їжі протягом трьох місяців без перерви на період 

менструації, припиняючи прийом у циклі планування вагітності. Пацієнткам із 

тривожним та депресивним типом показана медикаментозна терапія, спрямована 

на зменшення тривожності – мебікар у дозі 500 мг 2 рази на добу перорально 

незалежно від прийому їжі протягом місяця, припиняючи прийом у циклі 

планування вагітності, та препарат магнію з вітаміном В6 у дозі 475 мг по 2 

таблетки 3 рази на добу перорально під час їди, ковтаючи таблетку цілою, 

запиваючи 1 склянкою води, протягом місяця.  

6. При недостатості лютеїнової фази рекомендована гормональна 

підтримка дідрогестероном 10 мг 2 рази на добу 10 днів,  медикаментозна терапія, 

спрямована на усунення вегетативного дисбалансу, периферичного ангіоспазму та 

тканинної гіпоксії: донатор оксиду азоту по 5 мл (1 мл розчину містить L-аргініну 

аспартату 200 мг) 3 рази на добу у другій фазі циклу (15 днів) протягом трьох 

місяців, жінкам із високим ІМТ (>30 кг/м2) та дисметаболічними розладами – 

препарат вітаміну D3 (200 МО) у комплексі із Ca, по 1 таблетці 3 рази на добу під 

час їди 3 місяці. 

7. Під час вагітності – корекція ендотеліальної дисфункції – донатор 

оксиду азоту – 1 г (1 мірна ложка) препарату 3 рази на добу протягом 15 днів в 11-

13 та 26-28 тижнів гестації. Для покращення метаболічних процесів 

фетоплацентарного комплексу – полівітамінний препарат із підвищеним вмістом 

фолієвої кислоти в дозі 800 мкг по 1 таблетці 1 раз на добу перорально під час їди 

протягом перших трьох місяців. Нейропротекторну терапію препаратами магнію з 

вітаміном В6 у дозі 475 мг по 2 таблетки 3 рази на добу перорально під час їди, 

запиваючи 1 склянкою води, продовжити курсами до 16 тижня та в 26-28 тижнів 

гестації. Превентивна терапія прееклампсії препаратами кальцію 2 г/доб (у 

перерахунку на елементарний кальцій), починаючи з 20 тижнів вагітності та малі 

дози  ацетилсаліцилової кислоти - 100 мг один раз на день з 12 до 36 тижня 

вагітності. 
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