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Актуальність обраної теми дисертації.

Особливе місце в структурі репродуктивних втрат посідають гестаційні 

ускладнення, серед яких плацентарна дисфункція, невиношування, синдром 

затримки розвитку та дистрес плода. Результати проведених на рубежі 

тисячоліть епідеміологічних та клінічних досліджень підтвердили припущення 

про значущу роль хронічного стресу в патогенезі ускладнень вагітності, перш 

за все, спорадичних та рекурентних втрат вагітності. За даними великої 

кількості експериментальних досліджень переконливо обґрунтовано існування 

потужних антирепродуктивних ефектів стресу. Наукові роботи зарубіжних та 

вітчизняних науковців також довели роль стресу в патогенезі передчасної 

пологової діяльності, прееклампсії, затримки розвитку плода та 

антифосфоліпідного синдрому. Проте в контексті проблеми стрес-індукованої 

плацентарної дисфункції залишається багато невирішених питань, зокрема 

відсутні чіткі критерії її діагностики, а також системні підходи до лікування та 

профілактики. Проте питання стрес-індукованої плацентарної дисфункції 

потребує поглибленого вивчення, особливо з аспекті створення програм 

прегравідарної підготовки жінок цього контингенту як перспективного 

напрямку зменшення репродуктивних втрат та негативних перинагальних



наслідків.

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

Дисертаційна робота виконувалась, як фрагмент комплексної науково- 

дослідної роботи кафедри акушерства та гінекології ім. І. Д. Ланового ДВНЗ 

«Івано-Франківський національний медичний університет» - «Клініко- 

патогенетичні шляхи зниження частоти порушень репродуктивного здоров’я 

та перинатальних ускладнень жінок Прикарпаття» (державної реєстрації № 

0114U004747, терміни виконання 2014-2018 pp.), де дисертант є

співвиконавцем.

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше із застосуванням 

розробленого комплексу високовалідних психометричних інструментів, а 

також клінічних, лабораторних та інструментальних методів доведено 

провідну роль хронічного психоемоційного стресу в розвитку плацентарної 

дисфункції та пов’язаних з нею ускладнень вагітності. Встановлено 

супресивний вплив гормонів стрес-реалізуючої системи (високих рівнів 

кортизолу та пролактину), а також симпатикотонії та периферичного 

ангіоспазму на гіпоталамо-гіпофізарно-яєчникову регуляцію.

Уперше проведено ретроспективну оцінку поширеності, структури 

психологічного компоненту гестаційної домінанти, визначено доцільність 

використання даної методики на преконцепційному етапі для формування 

групи ризику та визначено особливості перебігу вагітності, пологів та 

перинатального періоду із врахуванням особистого сприйняття вагітності 

жінкою. Визначено, що до клініко-соціальних та психологічних чинників, які 

обумовлюють стан психосоціальної дезадаптації у жінок обстеженого 

контингенту, належать високі рівні сприйнятого і професійного стресу та 

особистісної тривожності, низький рівень соціальної та родинної підтримки.

Уперше у пацієнток з обтяженим репродуктивним анамнезом вже на 

прегравідарному етапі визначено особистісні характеристики схильності до 

високого рівня сприйняття стресу, обґрунтовано доцільність та розроблено 

методику визначення рівнів сприйнятого та професійного стресу, соціальної



підтримки та особистішої тривожності на етапі прегравідарного 

консультування.

За результатами проведеного дослідження встановлені особливості 

варіабельності серцевого ритму, характерні для порушення регуляції 

вегетативної нервової системи, сформоване уявлення про роль адаптаційних і 

дезадаптаційних механізмів у формуванні ускладненого перебігу вагітності.

Показана діагностична цінність результатів дослідження вегетативної 

нервової системи та біоелектричної активності мозку, що дозволяє 

рекомендувати включення в стандарти пренатального спостереження 

вагітних дослідження варіабельності серцевого ритму з метою моніторингу 

перебігу вагітності, прогнозування ускладнень та попередження 

перинатальних втрат.

Підтверджено важливу роль психологічної корекції неадаптивних 

особистіших рис, змін стратегій стресдолаючої поведінки, підвищення 

соціальної та родинної підтримки, а також модифікації способу життя в 

процесі корекції та профілактики стрес-індукованих розладів репродуктивного 

здоров’я.

Теоретичне та практичне значення результатів дослідження.

Результати проведеного дослідження дозволили доповнити 

патогенетичну концепцію розвитку плацентарної дисфункції та оцінити роль 

стрес індукованих чинників та особистісного сприйняття вагітності жінкою 

у ґенезі негативних перинатальних наслідків. Використані в дослідженні 

методи психологічної корекції не вимагають спеціальних умов і дорогого 

устаткування, що дозволяє широко застосовувати дані методики в 

лікувальних закладах. 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. 

Переважання симпатичного тонусу у вагітних із плацентарною дисфункцією



свідчить про дисбаланс у системі нейровегетативної регуляції та може бути 

діагностичною і прогностичною ознакою розвитку плацентарної дисфункції 

та гестаційних ускладнень.

Запропоновано патогенетично обґрунтований комплекс прегравідарної 

підготовки жінок, які перебувають в умовах психосоціальної дезадаптації, що 

включає в себе заходи немедикаментозної антистресової терапії, засоби м’якої 

дофамінергічної дії, препарати з анксіолітичним, антиоксидантним, 

антигіпоксичним ефектом, доведено його клінічну ефективність.

Розроблено комплекс немедикаментозних та диференційованих 

медикаментозних заходів прегравідарної підготовки жінок зі стрес- 

індукованим невиношуванням та плацентарною дисфункцією, апробація 

якого показала високу клінічну ефективність.

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і практичних рекомендацій, сформульованих у дисертаційній 

роботі.

Детальне ознайомлення із текстом дисертації Якимчук Н.В. дає підстави 

стверджувати, що підхід дисертантки до обраної теми та поставлених завдань 

наукового пошуку відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю 

дослідження, дана дисертаційна робота виконана на достатньо високому та 

сучасному науково-методичному рівні. Всі наукові положення, висновки та 

практичні рекомендації, що сформульовані в дисертаційній роботі, 

базуються на результатах, які були отримані у процесі виконання роботи, 

достатньо аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам 

дослідження, випливають із фактичного матеріалу і мають теоретичне і 

практичне значення.

Необхідно відзначити обґрунтованість наведених дисертанткою висновків, 

які базуються на грамотному використанні як загальнонаукових, клініко- 

лабораторних методів, так і спеціальних інструментальних методик та цілої 

групи морфологічних методів, зокрема імунологічного дослідження 

цитокінового дисбалансу та рівня трансформуючого фактору росту.



Слід відзначити досить широку емпіричну базу дисертаційної роботи, 

яку склали результати низки кількісних та якісних досліджень із проведенням 

глибокого вторинного аналізу та статистичної обробки отриманих результатів.

Методично вірний підхід до вирішення поставлених задач, здобута 

друга спеціальність -  «психологія» та володіння дисертантом сучасних 

психологічних технік дозволили розробити диференційовану програму 

психокорекції, а використання сучасних високоінформативних методів 

дослідження у поєднанні із достатньою кількістю клінічних спостережень 

забезпечили достовірність отриманих автором наукових результатів.

Використані методи та обсяг досліджень, статистична обробка 

одержаних результатів є достовірними для вірогідної їх оцінки, а також для 

узагальнень висновків і основних положень, що викладені у роботі.

Застосування сучасних комп’ютерних технологій для обробки результатів 

дослідження із використанням пакету прикладних статистичних програм 

забезпечують високу ступінь вірогідності і трактування основних наукових 

положень, висновків та практичних рекомендацій і говорять про їх 

достовірність та репрезентативність.

Недостатньо повна розробка вітчизняною наукою проблематики спонукала 

дисертантку звернутися до численних іншомовних джерел. Видання, включені 

до списку використаної літератури, насамперед зарубіжної, свідчать про 

ґрунтовне опрацювання теми і високий рівень наукової підготовки автора, її 

наукову зрілість.

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. 

2012р.); 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 XXI століття: реалії та перспективи» (Київ, 2018).

За темою дисертації опубліковано 10 наукових робіт, із яких 7 - у  

наукових фахових виданнях, 2 -  в іноземних періодичних виданнях 

(Білорусія, Індія), з них 1 -  у матеріалах конференції; 3 -  тези науково- 

практичної конференції, 5 робіт опубліковано одноосібно.

У дисертації не виявлено запозичених матеріалів дисертаційних 

досліджень інших авторів.

Оцінка змісту дисертації, її завершеності в цілому та ідентичності
•  а  «_» • • •змісту автореферату и основних положень дисертації.

Дисертаційна робота викладена на 210 сторінках комп’ютерного тексту 

(основний обсяг складають 168 сторінок). Складається зі вступу, огляду 

літератури, матеріалів та методів дослідження; 5 розділів 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 

42 таблицями та 27 рисунками.

У вступі чітко обґрунтовано актуальність проблеми, науково коректно 

сформульовано мету, яка корелює із темою та конкретизується у завданнях, 

окреслено об’єкт та предмет роботи, висвітлена новизна і практична 

значимість роботи, відомості про апробацію та публікацію матеріалів 

дисертації.

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, автор глибоко 

проаналізувала переваги та обмеження цілого спектру сучасних наукових 

підходів до оцінки психоемоційного статусу та сприйняття вагітною її стану, 

а також роль у ґенезі гестаційних ускладнень стрес-індукованих чинників, 

сконцентрувала свою увагу на основних дискутабельних та суперечливих 

моментах даної проблеми, обгрунтувала та довела відмінності існуючих



діагностичних алгоритмів та лікувально-профілактичних підходів, їх 

позитивні сторони та невирішені завдання. Проведене дисертанткою 

дослідження літературних джерел демонструє її високу ерудицію та 

обізнаність у проблемі, показує вміння аналізувати складні, а часом і 

суперечливі дані. Це дозволило автору представити методологічно правильно 

оформлений огляд літератури, який містить заключне резюме, яке 

підкреслює актуальність обраної теми та дає напрямок проведенню власних 

досліджень.

Розділ 2 “Матеріали та методи дослідження” написано за класичним 

принципом. Дисертантка вдало обґрунтовувала вибір методології для 

власного дослідження проблеми, проводить чітке обґрунтування 

запропонованих методик та технік психологічної корекції, вказує на 

необхідність їх застосування, розпочинаючи із преконцепційного етапу. 

Здобувач обстежила достатню кількість пацієнток, а глибина та кількість 

використаних сучасних лабораторних, інструментальних та статистичних 

методів відповідають вимогам, що стосуються такого роду робіт. Окремі 

підрозділи відведено критеріям формування груп, запропонованим 

лікувально-профілактичним програмам, а також аналізу використаних 

методик дослідження, результати яких представлені у наступних розділах 

роботи. Автор чітко та логічно описує запропонований нею підхід до дизайну 

дослідження, етапність його проведення та багаторівневий аналіз 

досліджуваної проблеми. Розділ завершується відомостями про методи 

статистичної обробки, що були задіяні для узагальнення отриманих 

цифрових результатів.

Розділ 3, присвячений ретроспективному аналізу медичних карт 

пацієнток з клінікою плацентарної дисфункції, в якому проведена оцінка 

поширеності та структури різних типів психологічного компоненту 

гестаційної домінанти; розділ структурований, проілюстрований рисунками 

та таблицями, дозволяє у повному об’ємі провести порівняльну оцінку 

особливостей спадкового, соматичного та гінекологічного анамнезу, перебігу



патології, провідних клінічних симптомів. Розділ є емпірично спрямований, 

вибудований на результатах ряду клінічних, психологічних тестів і 

опитувальників та інструментальних досліджень, для опрацювання яких, 

виходячи із обраної методології, дисертантка застосовує якісний аналіз 

даних.

Особливо цінними є пошуки автора у розробці концептуальної схеми 

аналізу провідних чинників у групі пацієнток із обтяженим репродуктивним 

анамнезом та різними типами психологічного компоненту гестаційної 

домінанти (ГЖГД), де у контексті цього виділено систему предикторів, що 

дозволяє більш обґрунтовано підійти до формування групи ризику і корекції 

алгоритму моніторингу та медичного супроводу такої пацієнтки, дають 

можливість не тільки доповнити та оптимізувати діагностичний алгоритм, 

але і обґрунтувати диференційований підхід до психокорекції та 

медикаментозної терапії.

У розділ 4 представлена характеристика клінічних груп, сформованих 

із врахуванням особистісного сприйняття вагітності жінкою, де 

продемонстровано залежність зростання частки гестаційних ускладнень від 

виявлення тривожного та депресивного типу ПКГД.

Глибоким та грунтовним є представлений автором підрозділ, що 

демонструє результати оцінки психологічного статусу пацієнток, отриманих 

при аналізі великої кількості анкет та опитувальників, а також використанні 

запропонованих автором комбінацій психологічних технік.

Окремий підрозділ присвячений викладенню результатів оцінки 

механізмів регуляції вегетативної нервової системи та біоелектричної 

активності мозкової тканини. Отримані результати вказують, що у жінок із 

обтяженим акушерським анамнезом відзначається порушення нейро- 

вегетативної регуляції з переважанням активності симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи. Завдяки аналізу варіабельності серцевого 

ритму сформоване уявлення про роль адаптаційних і дезадаптаційних 

процесів у вегетативній нервовій системі матері при фізіологічній і



ускладненій вагітності.

У розділі 5 у порівняльному аспекті представлено основні відмінності, 

що характеризують порушення гормонального статусу ФПК у жінок із 

різними типами сприйняття вагітності.

Цікавими є дані щодо порушення гормонального балансу жінок на 

преконцепційному етапі, що дозволяє виділити для використання в 

практичній медицині цілий ряд критеріїв діагностики та маркерів 

моніторингу на преконцепційному етапі підготовки ефективності готовності 

до вагітності, що поряд із наявністю провідних чинників ризику є 

додатковим визначальним фактором.

Окремий підрозділ присвячено дослідженню рівня плацентарних білків 

та гормонів плаценти, в якому здобувачем проведено поглиблене вивчення 

функціональної здатності плаценти із врахуванням емоційного статусу жінок, 

обтяженого гінекологічного анамнезу (аборти, мимовільні викидні, 

інструментальні втручання у порожнину матки, трубно-перитонеальний 

чинник безпліддя), рівня провідних маркерів, що характеризують дані 

сторони патогенезу, що дозволило знайти клініко-лабораторне 

підтвердження порушенням механізмів плацентації та розвитку 

плацентарної дисфункції.

Функціональний стан фето-плацентарного комплексу за даними 

інструментальних методів дослідження (плацентографія, гемодинамічні 

показники, біофізичний профіль) представлено в підрозділі з врахуванням 

психоемоційного компоненту гомеостазу жінки.

За результатами представленого наукового пошуку вкотре 

підтверджено необхідність детального збору анамнезу для чіткого 

формування груп ризику і вчасної діагностики в достатньому обсязі.

Розділ 6 присвячено оцінці ефективності запропонованої програми 

психокорекції та медикаментозного лікування у динаміці вагітності, що 

дозволило автору продемонструвати, що диференційований підхід до 

формування груп ризику, ретельна оцінка запропонованих прогностичних



маркерів, оптимізована преконцепційна підготовка та персоніфікована 

медикаментозна корекція створюють передумови для значимої ефективності 

впливу на виявлені психологічні зміни та дозволяють індивідуалізувати 

підхід до медикаментозної корекції. Впроваджена програма лікувально- 

профілактичних заходів дозволила знизити частоту недоношування та 

гестаційних ускладнень вдвічі у 80% спостережень.

Цілісне враження про обсяг проведених досліджень продемонстроване 

автором у розділі, який присвячено аналізу результатів обстежень та їх 

обговоренню. Автор досить вдало проводить аналіз отриманих результатів у 

вигляді порівняння основних етапів наукового пошуку.

Заключний розділ проведених досліджень написано в класичному стилі 

із використанням останніх даних вітчизняної та зарубіжної літератури, що 

має безсумнівний теоретичний та практичний інтерес, вдало використано 

значну кількість аналітичного матеріалу. Позитивно вирізняє дану роботу те, 

що автором проведено комплексне дослідження та вперше застосований 

системний підхід до вивчення психологічних чинників, гормональних 

факторів та даних метаболічного дисбалансу. Викладення власних 

результатів дослідження представлено розглядом питань ефективності 

загальноприйнятих методів супроводу таких пацієнтів із клініко- 

лабораторною оцінкою запропонованої тактики ведення.

Використаний об’єм першоджерел свідчить про глибокий аналіз даних 

літератури та детальний підбір матеріалів для обґрунтування доцільності та 

актуальності проведеного дослідження. Виходячи із аналізу основної частини 

дисертації, можемо дійти висновку, що мета дисертаційної роботи в ході 

виконання дослідження була досягнута, а дисертація є завершеною науковою 

кваліфікаційною працею. Завершується робота досить розгорнутими 

висновками та практичними рекомендаціями, які повністю відображають 

матеріали дисертації, випливають із її змісту, є логічними, змістовними, 

ґрунтуються на отриманих автором фактах, мають теоретичне та практичне 

значення і слугують віддзеркаленням основних результатів дисертаційного



дослідження.

У тексті автореферату відображено основні положення, зміст, 

результати та висновки здійсненого Якимчук Н.В. дисертаційного 

дослідження. Ознайомлення із текстом автореферату дисертації дає підстави 

стверджувати, що за структурою та змістом він відповідає вимогам, що 

ставляться до даного роду робіт. Зміст автореферату та основні положення 

дисертації є ідентичними.
т т  •  •  • • •  ^  •  •Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті.

Основні положення та висновки дисертаційної роботи викладено у 10 

наукових працях, із яких 6 - у  фахових виданнях України, 2 - у  іноземних 

журналах, 2 тези науково-практичних конференцій. Таке представлення 

результатів наукової роботи є достатнім. У наукових працях, опублікованих у 

співавторстві, участь Якимчук Н.В. є визначальною і полягає у проведенні 

літературного пошуку, статистичній обробці і аналізі отриманих результатів, 

формулюванні висновків та особистому виконанні та аналізі психологічних 

технік. Кількість публікацій, обсяг, якість, повнота висвітлення результатів 

та розкриття змісту дисертації відповідає вимогам до даного роду робіт. У 

публікаціях знайшли відображення всі основні положення дисертаційної 

роботи.

Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення.

Позитивно оцінюючи здобутки дисертантки, вважаємо за необхідне 

зазначити наступні дискусійні положення та зауваження до поданої 

дисертаційної роботи:

є деякі зауваження щодо оформлення наукової частини дисертаційної 

роботи, зокрема до табличного представлення кількісної інформації, окремі із 

них варто було б подати у вигляді діаграм;

зустрічаються описки та невдалі стилістичні вирази;

доцільним було б запропонований діагностичний алгоритм та 

диференційовану програму медикаментозних профілактичних засобів



представити у вигляді алгоритму.

Вказані зауваження та побажання не зменшують значимість наукової

праці.

У ході аналізу представлених наукових положень виник ряд запитань, 

на які хотілося б отримати відповідь:

1. Які методики були використані на преконцепційному етапі для 

формування груп ризик, так як психологічний компонент гестаційної 

домінанти чітко пов’язаний із самим фактом вагітності.

2. Які захворювання щитовидної залози у вас були у дослідженнях 

встановлені? Як ви пов’язуєте такий високий відсоток у цих жінок з станов 

психоемоційного статусу? Чи змінювалися показник під час вагітності?

Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці. На наш погляд, результати дисертаційного 

дослідження характеризуються теоретичною та практичною значущістю. 

Науково обгрунтовані висновки і практичні рекомендації можуть бути 

використані для подальшого теоретичного та емпіричного дослідження 

проблеми, у клінічній практиці медичних установ та при розробці 

рекомендацій, у навчальному процесі, а саме у викладанні курсу акушерства, 

гінекології та репродуктологїї у вищих навчальних закладах. Результати 

дисертаційного дослідження можуть бути використані у діяльності 

репродуктивних клінік, центрів планування сім’ї та жіночих консультацій

міських та обласних родопомічних закладів.
*  •  •  • • •Відповідність дисертації 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 доктора медичних наук, 

професора Геник Н.І. Отримані результати наукового дослідження, 

представлені наукові положення та практичні рекомендації дозволяють на



сучасному методичному рівні вирішити важливе наукове завдання 

акушерства -зменшити частоту акушерських та перинатальних ускладнень у 

жінок з плацентарною дисфункцією шляхом оптимізації діагностичного 

алгоритму, підвищення ефективності лікувально-профілактичних заходів та 

поліпшення результативності преконцепційних програм у жінок з різними 

типами психологічного компоненту гестаційної домінанти на основі 

вивчення клініко-інструментальних, гормональних, метаболічних та 

психологічних особливостей та використання індивідуалізованих корегуюих 

програм.

За актуальністю, науковою новизною, теоретичною та практичною 

значимістю дисертаційна робота Якимчук Наталії Вікторівни 

«ПРОФІЛАКТИКА АКУШЕРСЬКИХ ТА ПЕРИНАТАЛЬНИХ 

УСКЛАДНЕНЬ У ЖІНОК ІЗ ПЛАЦЕНТАРНОЮ ДИСФУНКЦІЄЮ З 

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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