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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. 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 (Боднарь Е.В., 2016; Жабченко І.А., 2018; Nast I., 

2013; Brunton P.J., 2013). 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  

(Вдовиченко Ю.П., 2014; Гнатко О.П., 2015; Филиппова Г.Г., 2015; Сюсюка В.Г., 

2016; Анчева І.А., 2016). Частота плацентарної дисфункції, незважаючи на деякі 

відмінності діагностичних критеріїв у різних регіонах світу, коливається у межах 

22-45 % від усіх вагітностей (Гугушвили Н.А. и соавт. 2014; Черняк М.М., 2015; 

Ковальцова М.В. и соавт. 2017; Chauhan S.P. et al 2014; Unterscheider  J. et al 2015). 

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 (Филиппова Г.Г., 2002; Шмілик Н.А., 2016; 

Жук С.І., 2017; Вдовиченко Ю.П., 2017; Molyneaux E. et al., 2016). 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) (Флейшман А.Н., 2012; 

Говсеєв Д.О., 2016; Воробей Л.І., 2018; Камінський В.В., 2018; Brusse I.A. et al., 

2011). 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 (Ким Е.В., 2016; Marinescu I.P., 2014; Lewis A.J., 2014; Babbar S., 

2015; Bronson S.L., 2016). 

Хоча проблеми пренатального розвитку ще недостатньо вивчені, однак 

існують спроби організації пренатального виховання та проведення 

психопрофілактичної роботи, зокрема, зустрічаються нечисленні роботи, 

присвячені вивченню шляхів підвищення адаптаційно-захисних реакцій у вагітних з 

плацентарною дисфункією, починаючи з прегравідарного етапу (Игнатко И.В. и 

соавт. 2016; Жук С.І., 2016; Корчинська О.О., 2017; Glover V. et al., 2015), що диктує 

необхідність розширення досліджень у цій галузі і є чітким обґрунтуванням 
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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 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.  
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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). 

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 
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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 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, 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 
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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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали та методи дослідження. Дослідження виконувалося 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 для оцінки ефективності запропонованої програми 

преконцепційної підготовки та превентивних діагностичних та лікувальних заходів. 

На першому етапі (за результатами ретроспектичного дослідження) було 

проведено анкетування 840 жінок двічі під час вагітності – у терміни 12-16 та 28-32 

тижні вагітності, з них 220 – на преконцепційному етапі. Критерієм включення 

слугувала вагітність жінки або підготовка до майбутньої вагітності, відсутність 

тяжкої соматичної патології та психічних розладів. Критерієм виключення були 

абсолютні протипоказання до вагітності, наявність тяжкої соматичної патології, 

вроджених вад статевих органів, психічні захворювання та відмова вагітної від 

участі в дослідженні.  Виконання цього етапу дослідження дозволило оцінити 

частоту і структуру ПКГД, встановити перевагу того чи іншого типу та його 

взаємозв’язок із перебігом та наслідками вагітності, а також з’ясувати причини 
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негативного ставлення до вагітності та можливість  його корекції, а також 

сформувати групи, що вимагають різної тактики проведення допологової 

психопрофілактики.  

На наступному етапі при антенатальному супроводі вдалося провести більш 

детальну оцінку особливостей акушерського та соматичного анамнезу, перебігу 

вагітності та її наслідків у 150 пацієнток, які були розподілені з урахуванням типу 

ПКГД на такі групи: 20 пацієнток із неускладненим перебігом гестації та 

оптимальним типом (ОТ), які склали контрольну групу, та чотири групи 

спостереження: перша група – пацієнтки із гіпогестогнозичним типом (ГТ) – 30 

жінок, друга група – пацієнтки із ейфоричним типом (ЕТ) – 40 вагітних, третя група 

– 35 пацієнток із тривожним типом (ТТ) та четверта група – 25 пацієнток із 

депресивним типом (ДТ) ПКГД.  

Оцінка у процесі моніторингу вагітності даних дослідження функціонального 

стану фето-плацентарного комплексу, а також адаптаційних механізмів регуляції 

вегетативної нервової системи (ВНС) та  біоелектричної активності мозку зумовила 

оптимізацію діагностичного алгоритму та диференційований підхід до програми 

покрокових превентивних заходів. Розробка, впровадження та оцінка ефективності 

запропонованих програм психологічної та медикаментозної корекції проведені 

шляхом розподілу методом випадкової вибірки 130 жінок на дві групи відповідно 

до типів ПКГД: основна група, в яку 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 програму підготовки до 

вагітності та пологів із використанням психокорегуючих технік відповідно до типу 

ПКГД. Група порівняння складалася із 65 пацієнток (15 жінок із ГТ, 20 пацієнток із 

ЕТ, 17 пацієнток з ТТ та 13 пацієнток із ДТ ПКГД), які велися згідно зі стандартами 

(наказ МОЗ України № № 417). Була запропонована лікувально-профілактична 

програма преконцепційної підготовки, модифікована техніками психологічної 

корекції, з урахуванням диференційованого підходу для кожної групи з різними 

типами ПКГД, серед яких перевага надавалася дихальній гімнастиці та арт-терапії, 

зокрема таким видам: тілесно-орієнтованій терапії, музичній терапії, ізотерапії, 

казкотерапії, мандалотерапії та роботі із пластичними матеріалами. Для пацієнток 

ТТ та ДТ було використано психологічні підходи, реалізовані в рольовій грі, та 

особистісно-орієнтоване консультування. Медикаметозний пакет для основної 

групи на етапі прегравідарної підготовки включав застосування фітопрепаратів із 

м’якою дофамінергічною дією, що дозволило корегувати функціональну 

гіперпролактинемію – сухий екстракт плодів прутняка звичайного нативного сухого 

перорально протягом трьох – шести місяців, із припиненням прийому у циклі 

планування вагітності.  

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

програми включали препарат вітаміну D3 у комплексі із метаболічною терапією, 
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спрямованою на усунення оксидативного стресу, покращення мікроциркуляції та 

гемодинаміки, а також, забезпечуючи ангіопротекторний вплив – L-аргініну 

аспартат протягом трьох місяців та вітамінно-мінеральний комплекс із лікувальним 

вмістом фолатів. Окрім того, пацієнткам із ТТ та ДТ ПКГД рекомендували, 

нейроадаптивну терапію (мебікар та препарат магнію з вітаміном В6). 

Під час вагітності рекомендовано продовжити метаболічну терапію із 

застосуванням полівітамінного препарату із підвищеним вмістом фолієвої кислоти 

та магнію до 12 тижнів вагітності та корекцію ендотеліальної дисфункції із 

використанням донатору оксиду азоту у 11-13 та 26-28 тижнів гестації. Протягом 

першого триместру вагітності, у разі підтвердженої недостатності лютеїнової фази 

на преконцепційному етапі, рекомендовано гормональну підтримку 

дігрогестероном продовжити до 18 тижнів гестації. До комплексу превентивних 

заходів (перш за все прееклампсії вагітних) цій групі пацієнток рекомендовано 

також включати препарати кальцію, починаючи з 20 тижня вагітності, а також 

застосування малих доз ацетилсаліцилової кислоти від 12 до 36 тижня вагітності.  

На етапі преконцепційної підготовки для тестування було обрано експрес-

методики, що дозволяють кількісно оцінити психологічний статус пацієнтки на 

момент обстеження, а саме дослідити уявлення жінки, яка планує вагітність, 

використовуючи адаптовану анкету-опитувальник на основі модифікованої 

методики «Тест ставлень вагітної» (ТСВ-f)  І. В. Добрякова; 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. На етапі спостереження за перебігом вагітності психоемоційний стан 

жінки оцінювали шляхом  дослідження типу ПКГД із допомогою методики «Тест 

ставлень вагітної» – ТСВ-в І. В. Добрякова та  з використанням експериментально-

психологічних методів, а саме: оцінки у балах особистісної та реактивної 

тривожності за тестом Спілберга, адаптованим Ю. Л. Ханіним; оцінки у балах рівня 

депресії за тестом Бека. До діагностичного алгоритму включали cтaндaртне 

гінекологічне обcтеження, оцінку індексу маси тіла (ІМТ), лaборaторні дані, 

ультразвукове дослідження (УЗД) та доплерометрію. Гормональний дисбаланс 

оцінювали за рівнем у периферичній крові гормонів: фолікулостимулюючого 

гормону (ФСГ), лютеїнізуючого гормону (ЛГ), пролактину, кортизолу, естрадіолу, 

прогестерону, тестостерону методом імуноферметного аналізу стандартними 

наборами реагентів фірми TOSOH Bioscience на автоматичному аналізаторі «TOSOH 

AIA-900» (Японія). УЗД оргaнів мaлого тaзу здійснювали нa aпaрaті «Voluson 730 

Pro» (Австрія). Статистичну обробку даних проводили за допомогою програми 

Microsoft Excel та пакету «STATISTICA for Windows®- 6,0».  

Результати дослідження та їх обговорення. У результаті проведеної роботи 

встановлено, що вік жінок коливався від 18 до 45 років, із найбільш питомою вагою 

від 18 до 29 років (598 (71,19 %)), що дозволило припустити достатню 
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поінформованість та обізнаність жінок раннього репродуктивного віку щодо 

психопрофілактичної підготовки до вагітності та пологів, стурбованість відносно її 

наслідків, бажання залучити до процесу  антенатального супроводу вагітності 

чоловіка чи членів сім’ї.  Водночас, ризик формування ПД спостерігався частіше у 

жінок віком від 30 років (46,92 %). При аналізі соціального статусу з’ясовано, що 

частіше ПД спостерігалась у працюючих жінок, які займали керівні та відповідальні 

службові посади, що не виключає стресіндукованого чинника зайнятості, важливим 

фактором був рівень освіти (пацієнти з вищою освітою – 89,23 %). Характеристика 

особливостей соматичного анамнезу дозволила відзначити достовірно більшу 

частку вегето-судинної дистонії по гіпертонічному типу, патології щитовидної 

залози –  у 2,4 раза частіше, надмірної ваги тіла – у 3,0 рази частіше у порівнянні зі 

здоровими пацієнтками (p<0,05). Серед гінекологічних захворювань та 

особливостей репродуктивного здоров’я слід виокремити порушення 

менструального циклу (41,9 %), високий рівень урогенітальних мікст-інфекцій 

(39,17 %), внутрішньоматкових втручань та штучне переривання вагітності        

(29,4 %), запальних процесів статевих органів (43,8 %) та обтяжений 

репродуктивний анамнез (звикле невиношування (21,9 %), безпліддя (37,14 %)).  

У результаті наукового пошуку встановлено, що найбільш критичними є 

періоди перебудови гормонального та метаболічного статусу, які супроводжуються 

реакціями з боку всіх 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. Адекватна адаптація організму вагітної 

жінки є вирішальним механізмом нормального перебігу гестації впродовж усього 

періоду виношування дитини, що зумовило проведення психометричної оцінки 

особистості у пацієнток уже на преконцепційному етапі, перш за все дослідження 

типів ПКГД. У групі пацієнток із порушеним репродуктивним здоров’ям 

оптимальний тип ПКГД  спостерігався практично у половини жінок (388 – 46,19 %), 

що корелювало із сприятливим перебігом майбутньої вагітності та пологів; 

несприятливі типи ПКГД склали 452 спостереження (53,81 %), серед них 

тривожний тип – у 59,96 % спостережень, гіпогестогнозичний тип – у 21,90 % 

випадках, депресивний та ейфоричний тип – в однакових частках – 8,41 % та 9,73 % 

спостережень відповідно. Для пацієнток, у яких у ході моніторингу діагностували 

безпліддя із використанням допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), 

синдром втрати плода та невиношування, ПД та супроводжуючі її ускладнення, а 

також ранні репродуктивні втрати, характерним було переважання несприятливих 

типів ПКГД. Найбільш вагома частка ТТ мала місце у пацієнток із синдромом 

втрати плода та тривалолікованим безпліддям (47,0 % та 48,72 % відповідно), 

значною була частка ЕТ у жінок із ранніми репродуктивними втратами та ПД  

(23,91 % та 19,6 % відповідно), відсоток ДТ найбільш вагомим був у пацієнток з 
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безпліддям (14,72 %).  Оптимальний тип спостерігався від 14,13 до 16,19 % 

спостережень. 

Оцінка характеру перебігу вагітності та пологів з урахуванням сприятливого 

чи деструктивного типу гестаційної домінанти продемонструвала найбільші 

відмінності у частоті ранніх репродуктивних втрат (17,92 % проти 6,7 %), 

передчасних пологів (31,42 % проти 9,54 %), резистентності до лікування 

прееклампсії – у 2,7 раза частіше. Діагноз ПД був встановлений у 2,0 рази частіше 

(45,13 % проти 21,91 % відповідно), дистрес плода під час вагітності та плід, малий 

до терміну гестації, – у третині спостережень, зростання частки проявів гіпоксично-

ішемічного ураження ЦНС – у 2,3 раза проти даних у групі з оптимальним типом 

ПКГД та порушення періоду адаптації новонароджених – у половині випадків 

(р<0,05).  

Таким чином, отримані результати оцінки структури типів ПКГД свідчать про 

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, та гестаційними 

ускладненнями, що його супроводужують (прееклампсія (38,50 % проти 14,17 %) та 

затримкка розвитку плода і дистрес плода – у третині спостережень), перш за все у  

групі із ТТ, що, відповідно до статистичних обрахунків відносного ризику 

(відношення шансів) підвищує ризик та прогресування ПД у 7,27 раза  (OR=7,27; 95 

% СІ: (4,66-11,35)) та вимагає психологічної допомоги вже на преконцепційному 

етапі.  

Крім того, 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)), невдалі спроби використання програми ДРТ – у 9,77 раза  

(OR=9,77; 95 % СІ: (5,23-22,36)), наявність в анамнезі звиклого невиношування  – у 

6,98 раза (OR=6,98; 95 % СІ: (3,36-17,71)).   

Більш детальна оцінка особливостей перебігу вагітності та її наслідків з 

урахуванням типу ПКГД  дозволила з’ясувати наступне. При оцінці росто-вагових 

показників у групах із несприятливим типом ПКГД відзначено знижений ІМТ у 2,2 

раза частіше, надмірна вага спостерігалася у 2,6 раза частіше (р<0,05). Серед 

порушень МЦ  структурна значущість притаманна ановуляторним розладам – у 

26,92 % випадків та недостатності лютеїнової фази – у 29,23 %, що, очевидно, і 

стало основною причиною безпліддя в цієї категорії пацієнток (54,61 %). 

Ускладнений акушерський анамнез у них характеризувався високою часткою 

внутрішньоматкових втручань, мимовільних викиднів та недоношування в анамнезі 

(20,83 %), ранніх та пізніх репродуктивних втрат - у 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 ПКГД.  
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Узагальнення значень частот основних симптомокомплексів у жінок 

дослідних груп та їх представлення дозволило вказати на домінування 

психоемоційних (у двох третин спостережень), вегето-судинних (у 3,3 раза більше) 

та психосоматичних проявів тяжкого та помірного ступеня саме у жінок із 

тривожним та депресивним типом ПКГД.  

Були виявлені суттєві розлади психоемоційного стану обстежених уже на 

преконцепційному етапі, передусім у пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД, де параметри 

суттєво погіршувалися у разі настання та прогресування вагітності. Підвищення 

ситуативної тривожності практично у половини пацієнток третьої та четвертої груп 

та високі показники рівнів особистісної тривожності у вказаної категорії пацієнток, 

які можна розцінювати як емоційну реакцію на стресову ситуацію очікування 

бажаної вагітності, були помічені на етапі критичних періодів плацентації. 

Підтверджена залежність типів ПКГД від рівня особистісної тривожності: при 

низькому рівні особистісної тривоги переважали сприятливі типи ПКГД, при 

високому рівні – частіше встановлено деструктивні варіанти.  

Таким чином, уже на преконцепційному етапі у цієї категорії жінок мaє міcце 

більш вaгомa пcихотривожнa cитуaція, коли у більшості пaцієнток спостерігається 

помірно вирaжений тa cередній cтупінь тривоги (53,85 %), a тaкож зроcтaння чacтки 

тяжких проявів особистісної тривожності та депресивних розладів у пацієнток із ТТ 

та ДТ ПКГД.  

Слід зауважити, що нервова система, у першу чергу її вегетативний відділ, є 

головними регуляторами інтегративних реакцій організму, саме тому в здорових 

жінок у динаміці вагітності, за даними показників вегетативної регуляції та 

психоемоційного статусу, спостерігається достатнє вегетативне забезпечення 

діяльності та високий рівень адаптаційно-компенсаторних можливостей. Тоді як 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 діагностованою ПД під час вагітності. Так, за даними 

cуб’єктивної шкали, у 86,7 % анкет встановлена сума балів від 16 та більше поряд із 

наявністю у них суб’єктивних ознак синдрому вегетативної дистонії. Розподіл 

жінок за типом вихідного вегетативного тонусу демонструє перевагу змішаного 

типу та симпатичної регуляції саме у пацієнток з порушеним психоемоційним 

статусом (група пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД – 55,0 % та 28,3 % відповідно) та 

нормотонії у жінок контрольної групи (75,0 %), після проведення функціональних 

проб та стрес-тесту у більшості пацієнток (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). У динаміці 

вагітності у жінок з ТТ та ДТ ПКГД переважає змішаний варіант вихідного 

вегетативного тонусу (від 55,0 % до 43,3 %), вагомою є частка симпатикотонії (від 

28,33 % до 25,0 %), спостерігається тенденція до ваготонії у ІІІ триместрі вагітності 
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(до 26,7 %), а також асимпатикотонічний (31,7 %) і гіпердіастолічний (23,3 %) 

варіанти вегетативного забезпечення діяльності.  

Отримані дані дозволяють висловити припущення, що діагностовані 

особливості психоемоційного стану обумовлені не тільки станом вагітності і 

пов’язаною з ним перебудовою гормонального та вегетативного фону, але й 

порушенням вегетативної регуляції.  

Представлені у ході дослідження електроенцефалограми (ЕЕГ) пацієнток з ТТ 

та ДТ демонструють відсутність грубих та вогнищевих змін біоелектричної 

активності мозку, однак у переважній більшості дозволяють відзначити зміни 

фонових та реактивних типів ЕЕГ, які мали дифузний характер, ознаки нестійкості 

функціонального стану мозку, із підвищенням активуючих впливів з боку 

ретикулярної формації та порушенням балансу активаційних-дезактиваційних 

процесів, що відображає пригнічення неспецифічних систем мозку та зниження 

функціональних резервів і адаптивності у цих пацієнтів. 

При візуальній оцінці ЕЕГ встановлено кілька типів реактивних паттернів 

біоелектричної активності, найбільша частка представлена стовбуровим типом у 

третини обстежених пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД (35,0 %) та в жодному випадку не 

реєструвалася у жінок контрольної групи. Нормальний і таламічний тип ЕЕГ 

реєструвався в однакових частках (23,3 %), гіпоталамічний тип  представлений у 

18,3 % випадків, також слід відзначити переважання середнього ступеня 

вираженості порушень біоелектричної активності мозку в 55,0 % спостережень. 

Виявлені зміни біоелектрогенезу головного мозку в цієї категорії пацієнток  

свідчать про залучення різних структур головного мозку із суттєвими явищами 

іритації (загостренням альфа-ритму та високим індексом швидких ритмів, 

спалахами гострих хвиль при навантаженні), що порушує адекватну підтримку 

мозкового гомеостазу, епохами сповільнення ритму та значним виявом 

недостатньої реакції активації, дисфункції стовбурових структур у понад 86,7 % 

пацієнток та порушенням балансу активаційних-дезактиваційних процесів, що 

відбивають формування патологічної системи та стан постійної емоційної напруги.  

Проведені дослідження пацієнток з тривожно-депресивними проявами 

дозволили встановити уже на преконцепційному етапі гормональний дисбаланс із 

депресією синтезу ФСГ та естрадіолу, підвищеними концентраціями ЛГ у 

фолікулярній фазі та у периовуляторному періоді, гіпопрогестеронемією у 

лютеїновій фазі (у 2,6 раза) та на тлі підвищення концентрацій гормонів стрес-

реалізуючої системи: зростання рівня кортизолу (у 1,5 раза), функціональною 

гіперпролактинемією (у 2,2 раза), помірною гіперандрогенією (у 2,0 рази) та 

аномальними формами реактивності системи гіпоталамус–гіпофіз–надниркових 

залоз, що підтверджує клінічну гіпотезу про супресивний вплив хронічного стресу на 

функцію гіпоталамо–гіпофізарно–яєчникової системи. Спостерігаються ознаки  

посилення напруження зі сторони гормональних регуляторних систем у пацієнток з 
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ейфоричним та депресивним типом, де  рівень напруги є більш вираженим і 

підтверджується підвищенням синтезу тиреотропного гормону (у 1,8 раза). Саме у 

пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД нами встановлена підвищена секреція ЛГ (у 2,8 раза) на 

фоні вже вихідної функціональної гіперпролактинемії (в 2,2 раза), відносна 

гіпоестрогенія (в 1,5 раза) та абсолютна недостатність прогестерону (в 2,6 раза), що 

асоціюється із високим відсотком ановуляції та дисхронозу ендометрію (51,7 %).  

На підставі отриманих даних можна припустити розвиток на етапі плацентації 

порушень синтезу плацентарних гормонів із проявами прогестеронової 

недостатності, що корелює з коливаннями маркерів біохімічного скринінгу та зі 

зниженням концентрації плацентарного лактогену (r=+0.67), найбільш вираженими 

у динаміці другої половини вагітності. Отримані результати впродовж моніторингу 

вагітності демонструють у цих пацієнток прогресуюче зниження  рівня  

плацентарного  лактогену – у 2,3 раза,  прогестерону – у 1,8 раза та збільшення  

рівня  РАРР-білка при одночасній депресії синтезу вільного естріолу (у 1,7 раза).  

Результати функціональних методів дослідження стану ФПК 

продемонстрували напередодні розродження зростання у 1,4 раза частки затримки 

росту плода (ЗРП) (до 15,4 %);  порушень  серцевого  ритму у 1,7 раза (до 20,8 %);  

порушень  дихальної  активності (у 2,6 раза, до 22,3 %), найбільше представлено у 

пацієнток із ТТ та ДТ ПКГД, рухова активність плода (12,3 %) і зміни з боку тонусу 

(12,3 %) були без достовірних відмінностей. У групі вагітних із різними типами 

ПКГД уже в терміни 30-34 тижні з’являлися  гемодинамічні зміни у системі мати-

плацента-плід, а саме:  І А стадію спостерігали у 2,8 %, І Б стадії – у  4,7 % та ІІ 

стадію у 7,5 % жінок, причому у пацієнток з ТТ та ДТ ПКГД порушення матково-

плацентарного кровотоку І-ІІ ступеня в терміни 30-34 тижні реєструвалося у 2,7 

раза, а у 35-40 тижнів гестації – у 2,3 раза частіше, ніж у пацієнток з ГТ та ЕТ 

ПКГД. Слід зазначити погіршення гемодинамічних показників у терміни 35-40 

тижнів вагітності, що проявляється у зростанні відсотка проявів ІБ стадії  – у 19,8 % 

випадків, ІІ стадії – у 10,4 %  та критичних показників, які вимагали активної 

акушерської тактики, – у 6,6 % спостережень.   

Результати досліджень дозволили розробити персоніфіковану програму 

психокорекції та модифікувати лікувально-профілактичні заходи на 

преконцепційному етапі з урахуванням типів ПКГД та оцінити її ефективність у 

двох групах – основній та групі порівняння, де було обрано різні підходи до 

прегравідарної підготовки та моніторингу вагітності. Зазначено зниження частки 

загрози мимовільного викидня у 2,4 раза, ретрохоріальних гематом – у 1,7 раза, 

репродуктивних втрат та передчасних пологів - у 1,8 раза рідше (р<0,05). 

Використання запропонованої лікувальної програми в основній групі дозволило 

знизити прояви ПД, передусім частки прееклампсії – у 1,6 раза, а також її небажані 

перинатальні наслідки: ЗРП – у 2,0 рази та дистрес плоду – у 2,8 раза (р<0,05).  

Оцінка динаміки показників психо-емоційного статусу засвідчила, що 
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запропонована  програма обумовила зниження рівня ситуативної тривожності у  

78,5 % спостережень, що в 1,5 раза більше проти даних групи порівняння, 

наближення до референтних меж рівня пролактину та кортизолу практично в 

половині спостережень (49,2 %), нормалізацію рівня прогестерону та збереження 

тенденцій до подальшого його зростання, адаптувавши зміни ендометрію до 

процесу адекватної плацентації. У кінцевому результаті це сприяло зменшенню 

частки порушення матково-плацентарно-плодового кровоплину ІІ-ІІІ ступеня, що 

дозволило у 2,5 раза знизити необхідність активної акушерської тактики (р<0,05).  

Крім того, в основній групі до третього триместру вагітності виявлено 

зменшення частки ТТ та ДТ ПКГД внаслідок зростання частки змішаних та 

комбінованих типів ПКГД, а також відзначено клінічну ефективність щодо 

відновлення менструального циклу на преконцепційному етапі (у 67,69 % жінок) та 

забезпечення сприятливого перебігу наступної вагітності (у 78,5 %) зі зменшенням 

частки таких ускладнень, 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 дозволили знизити частку ПД та 

пов’язаних із нею гестаційних ускладнень у жінок із різними типами ПКГД, що 

стало достатньо адекватною альтернативою до існуючих програм преконцепційної 

підготовки та моніторингу вагітності.  

 

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 
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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 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.   
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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  (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.  

 

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 
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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 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 
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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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науково-практичної конференції з міжнародною участю «Інноваційні технології в 

акушерстві та гінекології: від науки до практики»; 2018. Лист. 29-30; Івано-

Франківськ. Яремче; 2018. С. 47-48. 

 

АНОТАЦІЯ 

 

Якимчук Н.В. Профілактика акушерських та перинатальних ускладнень 

у жінок із плацентарною дисфункцією з урахуванням психоемоційного стану. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук (доктора 

філософії) за спеціальністю 14.01.01 – акушерство та гінекологія. Державний вищий 

навчальний заклад «Івано-Франківський національний медичний університет» МОЗ 

України, Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена проблемі зменшення частоти акушерських та 

перинатальних ускладнень у жінок із плацентарною дисфункцією та різними 

типами психологічного компонента гестаційної домінанти. Проведено вивчення 

функціонального стану фетоплацентарного комплексу та психоемоційних 

особливостей організму, модифіковано діагностичний алгоритм та впроваджено 

диференційований підхід до програми преконцепційної підготовки. Наведено 

результати дослідження структури та частоти різних типів психологічного 

компонента гестаційної домінанти, їх взаємозв’язок із гестаційними ускладненнями, 

проведено оцінку гормонального дисбалансу та адаптаційних механізмів 

фетоплацентарного комплексу впродовж вагітності у 130 жінок із несприятливими 

щодо перебігу гестації типами психологічного компонента гестаційної домінанти 

(тривожний, депресивний, ейфоричний та гіпогестогнозичний). Розроблено та 

впроваджено на етапі преконцепційної підготовки діагностичний алгоритм і 

персоніфіковану програму психокорегуючих технік і медикаментозних середників, 
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що сприяло зниженню вдвічі частки гестаційних ускладнень.  

Ключові слова: плацентарна дисфункція, перебіг вагітності, психологічний 

компонент гестаційної домінанти, фетоплацентарний комплекс, прегравідарна 

підготовка, психологічна корекція, нейропротекторна терапія.  

 

АННОТАЦИЯ 

 

Якимчук Н.В. Профилактика акушерских и перинатальных осложнений 

у женщин с плацентарной дисфункцией с учетом психоэмоционального 

состояния. - Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

(доктора философии) по специальности 14.01.01 - акушерство и гинекология. 

Государственное высшее учебное заведение «Ивано-Франковский национальный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Украины, Ивано-

Франковск, 2019. 

Диссертация посвящена проблеме уменьшения частоты акушерских и 

перинатальных осложнений у женщин с плацентарной дисфункцией на основании 

изучения функционального состояния фетоплацентарного комплекса и 

психоэмоциональных особенностей организма  путем модификации 

диагностического алгоритма и внедрения дифференцированного подхода к 

проведению лечебно-профилактических мероприятий. Приведены результаты 

исследования структуры и частоты различных типов психологического компонента 

гестационной доминанты, их взаимосвязи с гестационными осложнениями, 

осуществлена оценка гормонального дисбаланса у пациенток с различным типом 

восприятия беременности, оценка гормонопродуцирующей функции плаценты и 

адаптационных механизмов фетоплацентарного комплекса в течение беременности в 

150 женщин с оптимальным типом и неблагоприятными к течению гестации типами 

психологического компонента гестационной доминанты (тревожный, депрессивный, 

эйфорический и гипогестогнозический). Разработан и внедрен на этапе 

преконцепционной подготовки диагностический алгоритм и дифференцированная 

программа психокорректирующих техник с учётом пяти типов психологического 

компонента гестационной доминанты. В медикаментозном пакете рекомендуется 

использовать сочетание гормональной коррекции лютеиновой фазы менструального 

цикла и стрессиндуцированной гиперплолактинемии с применением препаратов на 

растительной основе, витаминов группы D, нейроадапторов (мебикар и препараты 

магния) и средств с анксиолитическими, антиоксидантными и антигипоксическими 

свойствами (тивортин). 

Оценка эффективности предложенной программы продемонстрировала 

нормализацию психологического статуса: уменьшение доли тревожного и 

депрессивного типов психологического компонента гестационной доминанты к 
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третьему триместру беременности в основной группе за счет роста доли смешанных 

и комбинированных типов психологического компонента гестационной доминанты, 

а также клиническую эффективность по восстановлению менструального цикла (в 

67,69 % женщин), обеспечение благоприятного течения беременности (в 78,5 %) и 

уменьшение доли таких осложнений, как репродуктивные потери, плацентарная 

дисфункция и преэклампсия – в 2,0 раза, преждевременные роды – в 1,7 раза и 

негативные перинатальные последствия - 2,1 раза. 

Ключевые слова: плацентарная дисфункция, течение беременности, 

психологический компонент гестационной доминанты, функциональное состояние 

фетоплацентарный комплекс, прегравидарная подготовка, психологическая 

коррекция, нейропротекторная терапия. 

 

SUMMARY 

 

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

women with placental dysfunction considering the psycho-emotional state.– 

Qualifying scientific work on the rights of manuscript. 

Dissertation for the degree of a candidate of medical sciences (Doctor of 

Philosophy) in specialty 14.01.01 – Obstetrics and Gynaecology. State Higher 

Educational Institution "Ivano-Frankivsk National Medical University", Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

The dissertation is devoted to the problem of reducing the frequency of obstetric 

and perinatal complications in women with placental dysfunction and various types of 

psychological component of gestational dominant. The study of the functional state of the 

fetoplacental complex and psycho-emotional features of the organism was carried out, a 

diagnostic algorithm was modified and a differentiated approach to the preconception 

planning program was implemented. The results of the study of the structure and 

frequency of various types of the psychological component of the gestational dominant, 

their interrelation with gestational complications were presented; the estimation of 

hormonal imbalance and adaptive mechanisms of the fetoplacental complex during 

pregnancy in 130 women with unfavourable gestational types of psychological component 

of gestational dominant (anxious, depressed, euphoric and hypogestognostic) was carried 

out. The diagnostic algorithm and personified program of psycho-regulating techniques 

and medication drugs were developed and implemented at the stage of preconception 

planning, which contributed to a decrease by half of the gestational complications 

proportion. 

Key words: placental dysfunction, pregnancy course, psychological component 

of gestational dominant, fetoplacental complex, preconception planning, psychological 

correction, neuroprotective therapy. 
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