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Актуальність обраної теми дисертації.

Важливим напрямком сучасної медицини, а зокрема охорони матері та 

дитини, є пошук нових методів діагностики, профілактики, лікування та 

реабілітації жінок із застосуванням комплексного підходу та урахуванням усіх 

медичних, фізичних та психологічних компонентів. Особливої уваги 

заслуговує зменшення виникнення ускладнень у вагітних жінок, необхідною 

складовою у розробці нових методів діагностики, профілактики та лікування 

має бути урахування психоемоційного стану таких жінок.

Психоемоційний стан жінок в умовах хронічного стресу веде до зміни у 

протіканні вагітності та виникнення ускладнень. Ці зміни поглиблюються при 

патологічному протіканні вагітності та обумовлені змінами вегетативної 

нервової регуляції.

У разі патологічного перебігу вагітності виникають зміни у регуляції 

вегетативної нервової системи, такі як підвищення та зниження тонусу і 

реактивності симпатоадреналової ланки; активація центральних механізмів 

керування симпатичними реакціями; зниження впливу парасимпатичного 

відділу; зниження легенево-серцевих, серцево-судинних впливів в поєднанні з 

різнонаправленими змінами гуморальної ланки; одночасне зниження 

активності як парасимпатичних, так і симпатичних впливів.



Вегетативна нервова система шляхом зміни функціонального тонусу 

вносить вагомий вплив на перебіг вагітності, що можна використовувати в 

якості об’єктивного критерію патогенетичних механізмів адаптації вагітної. 

Це призводить до пошуку нових методів лікування патології вагітності 

шляхом впливу на центральну нервову систему. Не дивлячись на численні 

дослідження, відомостей щодо вегетативного регулювання під час вагітності 

недостатньо, та вони суперечливі, що зберігає доцільність та актуальність 

вивчення впливу нервової системи на перебіг вагітності, пологів, стан плоду та 

новонародженого, особливо у взаємозв’язку із психологічним статусом жінки.

Усе вище наведене визначає актуальність та своєчасність роботи 

Якимчук Н.В., метою якої є зменшення частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок з плацентарною дисфункцією на основі 

вивчення функціонального стану фетоплацентарного комплексу та психо

емоційних особливостей організму шляхом модифікації діагностичного 

алгоритму та впровадження диференційованого підходу до проведення 

лікувально-профілактичних заходів.

Мета роботи чітко сформульована, окреслені основні завдання, а саме: 

оцінка поширеності та структури психологічного компоненту гестаційної 

домінанти; дослідження особливостей перебігу вагітності, пологів та 

неонатального періоду при різних її варіантах; дослідження механізмів 

регуляції нейрогуморальної та вегетативної нервової системи, а також 

біоелектричної активності мозку; оцінку основних показників гормонального 

гомеостазу та порушення білок- та гормоносинтезуючої функції плаценти; 

розробка диференційованого комплексу прегравідарної підготовки із 

використанням методів психокорорекції та нейропротекторної анксиолітичної 

терапії.

Усі завдання доцільні, науково обґрунтовані і повністю вирішені у 

процесі виконання роботи. Цьому значною мірою сприяла розробка автором 

п’яти програм психокорекції, які включали дихальну гімнастику та арт- 

терапію, тілесно-орієнтовану терапію, музикотерапію, ізотерапію, казко-
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терапію, мандолатерапію та роботи з пластичними матеріалами, використання 

психологічних підходів, які реалізовані у ролевій грі та особистісно- 

орієнтованому консультуванні.

У зв’язку з цим кандидатська дисертація Якимчук Н.В., що присвячена 

вивченню плацентарної дисфункції із урахуванням психоемоційного стану в 

патогенезі акушерських і перинатальних ускладнень та розробці методів їх 

зниження є актуальною і важливою для медичної науки і практичної охорони 

здоров’я.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу 

виконано в рамках наукової тематики кафедри акушерства та гінекології імені 

І.Д. Ланового 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 pp.), де дисертант є 

співвиконавцем.

Наукова новизна і теоретична значимість роботи. У даній науковій 

роботі проведено скринінг-дослідження та встановлено частоту та структуру 

різнихтипівпсихологічного компоненту гестаційної домінанти у жінок з 

обтяженим репродуктивним анамнезом. Вперше встановлено, що характер 

гестаційної домінанти та її психологічна складова визначають структуру 

гестаційних ускладнень та динаміку їх перебігу.

Вперше проведена порівняльна характеристика психоособистісних 

характеристик та особливостей психологічного статусу вагітних з 

плацентарною дисфункцією та здорових вагітних. Виявлено, що у вагітних з 

обтяженим репродуктивним анамнезом, визначається більш високий рівень 

ситуативної тривожності та несприятливі типи психологічного компоненту 

гестаційної домінанти (ПКГД).

Більш глибоко вивчено дезадаптивні механізми функціонування різних 

ланок вегетативної регуляції та біоелектричної активності мозку та 

співставленопрогресивнудинамікуплацентарноїдисфункціїїзвиявленимипоруш



еннями. Модифікована і розроблена модель психотерапії вагітних жінок з 

різними типами сприйняття вагітності.

На підставі отриманих даних обґрунтовано необхідність профілактики 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною 

дисфункцією в залежності від психоемоційного стану, а саме типу 

психологічного компоненту гестаційної домінанти.

Пункти наукової новизни відображають основні розділи проведених 

досліджень, є новими і відповідають поставленим завданням.

Практичне значення результатів дослідження. Встановлено, що 

комплексне диференційоване використання методів психокорекції у поєднанні 

із медикаментозним пакетом нейропротекторів та фолатотерапії на етапі 

прегравідарної 'підготовки та впродовж вагітності достовірно підвищує 

ефективність корекції шляхом нормалізації показників психологічного 

профілю особистості, електроенцефалограми, параметрів вегетативного та 

гормонального гомеостазу, що супроводжується більш швидким та стійким 

покращенням перебігу вагітності та стану плода.

Науково обґрунтовано доцільність диференційованого підходу до 

використання методів психокорекції. Використання модифікованої диферен

ційованої програми преконцепційної підготовки дозволило зменшити 

медикаментозне навантаження у жінок, знизити частоту тяжких форм 

прееклампсії, передчасних пологів та негативних неонатальних наслідків, що 

суттєво економить фінансові затрати.

В результаті проведення досліджень запропоновано впровадження 

моделі психотерапії та медикаментозний комплекс для застосування 

психотерапевтами і клініцистами у жіночих консультаціях та центрах 

планування сім’ї.

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і
•  о  і  • • •  • •рекомендацій, сформульованих у дисертації, та повнота їх викладу в 

опублікованих працях. Наукові положення, висновки, рекомендації, 

базуються на результатах, що були отримані в процесі виконання роботи,
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достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам дослідження, 

вирішені за допомогою сучасних методів дослідження, ґрунтуються на 

достатньому фактичному матеріалі, логічно витікають із власних даних, що 

відповідає вимогам до дисертаційних робіт і говорить про їх достовірність та 

репрезентативність.

Результати наукових досліджень базуються на вивченні частоти різних 

типів психологічного компоненту гестаційної домінанти та чинників, що 

впливають на показники репродуктивних втрат та перинатальної патології 

шляхом аналітичної оцінки медичної документації 840 пацієнток з порушеним 

репродуктивним здоров’ям. Більш детальна оцінка особливостей акушер

ського та соматичного анамнезу, перебігу вагітності та її наслідків була 

проведена у 150 пацієнток із урахуванням типу ПКГД. Всім пацієнткам було 

проведено комплексні клініко-лабораторні, інструментальні, функціональні та 

психометричні обстеження. Розроблено персоніфіковані програми психо

корекції та модифіковано лікувально-профілактичні заходи на преконцепцій- 

ному етапі із врахуванням типів психологічного компоненту гестаційної 

домінанти.

Джерела вітчизняної та іноземної літератури за змістом відповідають 

темі дисертації.

Структура наукової роботи. Дисертаційна робота викладена на 204 

сторінках комп’ютерного тексту (основний обсяг складають 168 сторінок) та 

складається із вступу, огляду літератури, матеріалів та методів дослідження; 4 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаної літератури, який 

містить ЗПджерел, із яких 208 кирилицею, 103 -  латиницею. Матеріали 

дисертації ілюстровано 42 таблицями та 27 рисунками.

Назва дисертації відповідає її змісту, мета і завдання конкретні, логічно 

аргументовані. Усі наукові положення та рекомендації чітко сформульовані, 

підтверджені отриманими результатами. Усі дослідження проведені у 

достатньому об’ємі з використанням загальноклінічних, імуноферментних,
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функціональних, інструментальних, психометричних та статистичних методів 

дослідження. Поставлені завдання дослідження вирішені, проаналізовані на 

сучасному науковому рівні методом статистичної обробки даних.

У вступі обґрунтована актуальність роботи, визначені її мета та 

завдання, наукова новизна і практичне значення отриманих результатів, рівень 

обговорення та впровадження.

Розділ перший присвячений огляду літератури. В ньому висвітлено 

поняття гестаційної домінанти та її типи, взаємозв’язок психічного стану 

вагітної із гестаційними та перинатальними ускладненнями; проаналізовано 

сучасні уявлення про порушення вегетативної нервової системи та 

дисфункцію мозкових структур у жінок з ускладненим перебігом вагітності та 

маркерами хронічного стресу,висвітлено порушення вегетативної нервової 

системи та дисфункцію мозкових структур у жінок з ускладненим перебігом 

вагітності та маркерами хронічного стресу; сучасні підходи до корекції 

психоемоційних та психосоматичних порушень під час вагітності. В повному 

об’ємі подано характеристику літературних джерел, які розглядають цю 

проблему. Розділ написаний зі знанням сучасних літературних джерел, легко 

читається і відповідає темі дисертації. В кінці розділу дисертантом проведений 

підсумок.

Другий розділ присвячений методам дослідження, які описані досить 

широко. Слід відмітити, що дисертантом використано сучасні методики 

досліджень. Проведений динамічний контроль клінічних обстежень, інстру

ментальних (ультразвукове дослідження, доплерометрія), імуноферментних, 

психометричних (дослідження уявлень жінки, яка планує вагітність, 

дослідження типу психологічного компоненту гестаційної домінанти, 

дослідження типу самосприйняття вагітності, дослідження психоемоцінйого 

статусу за тестами Спілберга в модифікації Ханіна Ю.Л, визначення типу 

особистості, визначення акцентуацій характеру,визначення рівня невротизації 

та психопатизації, оцінка рівня депресії, визначення механізмів 

психологічного захисту, оцінка особливостей вегетативної нервової системи,
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розрахунок вегетативного індексу Кердо, стан вегетативної нервової системи і 

діагностики симптомів дисфункції вегетативної нервової системи). 

Інформативність застосованих методів, статистична обробка цифрового 

матеріалу зумовлюють певність щодо отриманих даних та новизни ряду 

положень.

У третьому розділі дисертантом проведено аналітичну оцінку медичної 

документації 840 пацієнток, які спостерігалися та отримували дородову 

підготовку у центрі свідомого батьківства «Дівія». В даному розділі подано 

дані клініко-анамнестичних особливостей, оцінку значимості провідних 

факторів і прогнозування ризику плацентарної дисфункції, виявлено 

домінування несприятливих типів ПКГД, які є наслідком дії великої кількості 

патологічних причин. Перебіг вагітності та пологів жінок залежить від типів 

ПКГД, а також має тісний зв’язок із порушенням плацентації, гестаційними 

ускладненнями та прогресуванням дезадаптації матково-плацентарного 

кровообігу, що вимагає психологічної допомоги вже на преконцепційному 

етапі.

В четвертому розділі подано особливості акушерсько-гінекологічного 

анамнезу, соматичного статусу, перебігу вагітності та її наслідків у жінок з 

різними типами психологічного компоненту гестаційної домінанти. Проведена 

психометрична характеристика та оцінка особистості вагітних із дослідження 

рівня алекситимії, невротизації, психопатизації, видів акцентуації характеру 

при їх наявності, механізмів психологічного захисту. Показано особливості 

щодо впливу окремих типів психологічного компоненту гестаційної домінанти 

на формування патологічного перебігу гетаційного процесу, виявлено провідні 

чинники патологічного перебігу вагітності, які сприяють формуванню 

несприятливих типів ПКГД. Обґрунтовано необхідність розробки програми 

профілактично-лікувальних мір щодо попередження стрес індукованого 

впливу на перебіг вагітності та репродуктивну функцію. В окремому 

підрозділі подано особливості нейровегетативного статусу у вагітних з 

різними типами психологічного компоненту гестаційної домінанти. Проведено
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вивчення даних електроенцефалографії, зорових викликаних потенціалів та 

варіабельності серцевого ритму у цих пацієнток. Встановлені особливості 

нейровегетативної регуляції, виявлені зміни біоелектрогенезу головного мозку 

у жінок з тривожним та депресивним типом ПКГД. Аналізуючи варіабельність 

серцевого ритму, сформоване уявлення про роль адаптаційних і 

дезадаптаційних процесів у вегетативній нервовій системі матері при 

фізіологічній і ускладненій вагітності. Показана діагностична цінність 

результатів дослідження вегетативної нервової системи, що дозволяє 

рекомендувати включення в стандарти пренатального спостереження вагітних 

дослідження варіабельності серцевого ритму з метою моніторингу перебігу 

вагітності, прогнозування ускладнень та попередження перинатальних втрат.

У п’ятому розділі подані результати оцінки функціонального стану 

фетоплацентарного комплексу із врахуванням нейро-гормональних та вегето- 

гуморальних взаємозв’язків. Встановлено провідні чинники порушення 

репродуктивного здоров’я, а саме високий рівень стресіндукованих факторів, 

які створюють передумови для формування імплантаційної недостатності 

ендометрію та розвитку плацентарної дисфункції. Виявлено гемодинамічні 

порушення і адаптаційні реакції в біосистемі мати-плацента-плід та 

порушення кровообігу в артеріях пуповини, а також поєднання порушень як в 

матковій артерії, так і в артерії пуповини у вагітних з різними типами ПКГД.

У шостому розділі проведена оцінка ефективності запропонованої 

програми лікувально-профілактичних комплексів із врахуванням типу психо

логічного компоненту гестаційної домінанти. Розроблено 5 персоніфікованих 

програм психокорекції та модифіковано лікувально-профілактичні заходи на 

преконцепційному етапі із врахуванням типів психологічного компоненту 

гестаційної домінанти.

В останньому розділі поданий ретельний аналіз отриманих результатів, 

співставлених із даними літератури, обґрунтування основних положень по 

доцільності і ефективності застосування запропонованої дисертантом
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комплексної допомоги і профілактики акушерських та перинатальних 

ускладнень.

Висновки (8), як і усі положення дисертації, випливають із проведених 

досліджень, є об’єктивними, змістовними, достатньо обґрунтованими, 

оформлені чітко і конкретно, мають наукову новизну і відповідають 

поставленим завданням.

Практичні рекомендації логічно завершують роботу і можуть бути 

застосовані в практичній охороні здоров’я.

Здобувачем проаналізовано 307 літературних джерел, з них більше 50 % 

за останні 5 років. Кількість джерел є достатньою для кандидатської 

дисертації.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. За

матеріалами дисертаційної роботи опубліковано 10 наукових праць у фахових 

наукових виданнях, рекомендованих ДАК України і збірниках науково- 

практичних конференцій, конгресів і з'їздів. Результати дисертації повністю 

висвітлені у друкованих роботах.

В цілому робота написана добре і відповідає вимогам ДАК України. 

Недоліки дисертації, щодо їх змісту та оформлення. Принципових 

недоліків щодо змісту і оформлення дисертації немає. При розгляді роботи 

виникли наступні зауваження:

- у 4 розділі є невдалі стилістичні звороти;

- має місце дубляж окремих таблиць та рисунків.

Наведені недоліки не зменшують значимості проведеного дослідження 

У якості дискусії вважаю за необхідне задати декілька запитань:

- яка роль психоемоційних порушень у ґенезі дистрес синдрому плода ?

- які показники психоемоційного стану найбільш інформативними при ранніх 

ознаках плацентарої дисфункції ?

Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці. 

Результати досліджень можуть бути використані у клінічній практиці 

репродуктивних клінік, центрів планування сім’ї та жіночих консультацій
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міських та обласних пологових будинків, а також у навчальному процесі при 

викладанні курсу акушерства, гінекології та репродуктології у вищих 

навчальних закладах.

Висновки про відповідність роботи встановленим вимогам. 

Дисертація Якимчук Наталії Вікторівни «Профілактика акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією з 

урахуванням психоемоційного стану» є самостійною закінченою науково- 

дослідною роботою, виконаною під керівництвом наукового керівника 

доктора медичних наук, професора Н.І. Геник, яка містить нове вирішення 

актуальної наукової задачі по лікуванню та профілактиці акушерських і 

перинатальних ускладнень, що виникають у жінок із плацентарною 

дисфункцією з різними психоемоційними станами. Результати роботи мають 

суттєве науково-практичне значення для сучасного акушерства.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Якимчук Наталії Вікторівни «Профілактика 

акушерських та перинатальних ускладнень у жінок з плацентарною 

дисфункцією урахуванням психоемоційного стану» повністю відповідає 

вимогам пункту 11 «Порядку присудження наукових ступенів» Постанови 

Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013р. (зі змінами, внесеними 

згідно з Постановами Кабінету Міністрів № 656 від 19.08.2015р. та № 1159 від 

30.12.2015р.) щодо кандидатських дисертацій, а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 

14.01.01 - акушерство і гінекологія.
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