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Плацентарна дисфункція (ПД) - один із найбільш поширених патологічних 
синдромів в акушерстві, який проявляється невиношуванням вагітності, 
прееклампсією, дистресом плода, антенатальною загибеллю плода і затримкою 
розвитку плода (ЗРП). Частота виникнення ПД у здорових жінок з неускладненим 
перебігом вагітності складає 3 - 4%, а за наявності різної патології її частота 
коливається від 24 до 46%. 

При інфекційній патології вагітних, в тому числі при грипі, виникають 
порушення функцій плаценти, які призводять до розвитку ПД. Частота ПД у вагітних 
з грипом складає 50-60%, що зумовлює актуальність вибраної теми. 

Незважаючи на значний світовий прогрес у галузі акушерства, ще й досі 
залишається актуальним питання щодо діагностики та оптимізації лікувально-
профілактичних заходів щодо виникнення такого ускладнення вагітності, як ЗРП. 

Виконана науково-дослідна робота є фрагментом НДР кафедри акушерства, 
гінекології та репродуктології Національної медичної академії післядипломної 
освіти імені П.Л. Шупика «Зниження частоти великих акушерських синдромів при 
вагітності високого ризику з позицій єдиного генезу шляхом впровадження 
патогенетично спрямованого комплексу профілактики та лікування», тема 43/2п № 
державної реєстрації 0118Ш01138 (термін виконання 2018-2020рр.). 

Дане наукове дослідження дозволило уточнити частоту та структуру ПД у 
вагітних жінок з грипом на теперішній час. 

За результатами даних дослідження визначено фактори ризику розвитку ПД 
у вагітних жінок на фоні грипу. 



Доведено необхідність дослідження психоемоційного стану, а саме оцінку 
рівня тривоги, рівнів гормонів стресу та магнію, як фактору ризику виникнення ПД 
у вагітних жінок з грипом. 

Доведено значимість порушень плацентації та гормональної функції 
плаценти, а саме зниження рівнів плацентарного лактогену, естріолу, прогестерону 
та плацентарного фактору росту в виникненні плацентарної дисфункції та 
формуванні ПД. 

Визначена роль дефіциту та недостатності вітаміну Д в виникненні ПД у 
вагітних жінок з грипом. 

Вивчено характер змін прокоагулянтної ланки системи гемостазу при ПД у 
вагітних жінок з грипом. 

Доповнені та уточнені дані щодо ролі порушень вагінальної мікрофлори у 
виникненні ПД. 

Розроблений діагностичний та лікувально-профілактичний алгоритм для 
профілактики плацетарної дисфункції. 

Дане наукове дослідження дозволило обґрунтувати розроблений 
діагностичний та лікувально-профілактичний алгоритм, який дозволяє визначити 
фактори ризику та знизити частоту виникнення ПД. 

Для лікарів жіночої консультації розроблений алгоритм обстеження жінок 
для визначення факторів ризику виникнення ПД та призначення лікувально-
профілактичного комплексу для даної категорії вагітних. 

Усі положення, висновки, рекомендації, що містяться в дисертації, науково 
обґрунтовані, достовірні, логічно витікають із результатів досліджень. Робота 
виконана на сучасному науково-методичному рівні із застосуванням принципів 
доказової медицини. Методики, використані автором в дослідженні, актуальні. 
Наукові положення, висновки, рекомендації, які сформульовані в дисертації 
одержані на достатньому фактичному матеріалі. Представлені в роботі таблиці та 
малюнки інформативні. Висновки конкретні і повністю підтверджуються 
результатами дослідження. Висловлені в роботі наукові положення та рекомендації 
науково обґрунтовані. 

Дисертація написана українською, літературною мовою, грамотно. Всі 
розділи дисертації написані логічно, із дотриманням наукового стилю написання. 

Дисертаційна робота Деркач Андрія Дмитровича «Оптимізація тактики 
ведення вагітності та пологів при синдромі плацентарної дисфункції на фоні грипу», 
Подана на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі знань 22 Охорона 
здоров'я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство та 
гінекологія»), присвячена актуальній проблемі сучасного акушерства, є закінченим 
науковим дослідженням, містить нові положення і нові науково обґрунтовані 
результати, що, в цілому, розв'язують важливе науково-практичне завдання -
оптимізації якості надання медичної допомоги вагітним з грипом з метою зниження 



частоти виникнення ПД шляхом визначення факторів ризику, удосконалення тактики 
ведення вагітності шляхом впровадження алгоритму діагностичних та лікувально-
профілактичних заходів. 

Виходячи з актуальності теми, за об'ємом та рівнем досліджень, наукової 
новизни результатів, теоретичної та практичної цінності отриманих даних, 
об'єктивності та обґрунтованості висновків, дисертаційна робота Деркач Андрія 
Дмитровича «Оптимізація тактики ведення вагітності та пологів при синдромі 
плацентарної дисфункції на фоні грипу» повністю відповідає вимогам п.10 Порядку 
проведення експерименту з присудження ступеню доктора філософії в галузі знань 
22 Охорона здоров'я за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація «Акушерство та 
гінекологія»,), затвердженого постановою КМУ від 06.03.2019 №167 та вимогам до 
оформлення дисертації, затверджених наказом МОН України від 12.01.2017 №40, та 
її автор Деркач Андрій Дмитрович повністю заслуговує присвоєння наукового 
ступеню доктора філософії за спеціальністю 222 Медицина (спеціалізація 
«Акушерство та гінекологія»). 
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