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Актуальність теми дисертаційної роботи. Основними задачами 

сучасного акушерства є забезпечити фізіологічний перебіг вагітності та 

пологів у здорових жінок та попередити і знизити материнські та 

перинатальні ускладнення у вагітних з патологічним перебігом гестаційного 

періоду. За останні 30 років у світі відзначено прогресуюче зростання 

багатопліддя, не в останню чергу завдяки поширенню допоміжних 

репродуктивних технологій (ДРТ) та відсотку вагітностей у жінок віком 

понад 35 років. Так, у США, в 2003 році частота багатоплідних вагітностей 

перевищила 3%. Подібна тенденція в цей час спостерігається й в Україні. 

Загальновідомо, що за кількістю гестаційних ускладнень, частотою 

патологічного перебігу пологів, післяпологового періоду та перинатальним 

наслідкам розродження багатоплідна вагітність відноситься до гестації 

високого ступеню акушерського та перинатального ризику. В цьому аспекті, 

особливої уваги заслуговує існуючий високий показник перинатальної 

смертності, що при вагітності двійнею є в 5-7 разів вищим, ніж при 

однопліднійгестації та, за даними різних авторів, в залежності від ступеню 

багатопліддя і регіону світу становить від 40‰ до 200‰. Таким чином, хоча 

пологи декількома плодами складають лише 1,5-2% від загальної кількості 

пологів, вони “забезпечують” від 9 до 12% сукупних перинатальних втрат. 



Отже, зазначене збільшення частоти багатоплідності впливає на акушерські 

та перинатальні показники, висуваючи проблему багатоплідної вагітності в 

ряд найбільш актуальних питань сучасного акушерства та перинатології. 

Разом з цим, патогенез перинатальної патології при багатоплідній 

гестації не може вважатись повністю дослідженим. Й досі відсутні чіткі 

дані про особливості формування та функціональний стан 

фетоплацентарного комплексу залежно від причин, характеру і 

ступенюбагатопліддя. Так саме, нажаль, недостатньо розроблені методи 

оцінки стану плода, моніторингу за його внутрішньоутробним розвитком 

та прогнозування подальших перинатальних наслідків у вагітних із 

різними формами багатопліддя. Крім того, протягом тривалого часу в 

Україні були відсутні чіткі рекомендації щодо ведення гестації у таких 

жінок, а також диференційований алгоритм лікувально-профілактичних 

заходів, спрямований на зменшення існуючих високих рівней 

перинатальної захворюваності та смертності з урахуванням основних 

варіантів та ступеню багатопліддя. 

Отже, дисертаційне дослідження Ткаченко А.В.є своєчасним і 

присвячене актуальній для сучасногоа кушерства проблемі – зниженню 

частоти акушерських і перинатальних ускладнень при вагітності двійнею 

на підставі вивчення клінічних особливостей перебігу гестації та 

адаптаційних механізмів з боку матері та плодів, шляхом розробки та 

впровадження науково обґрунтованих алгоритмів ведення вагітності та 

пологів. 

Дисертаційна робота є самостійним науковим дослідженням та 

виконана згідно плану науково-дослідної роботи кафедри акушерства та 

гінекології № 1 Національного університету охорони здоров’я імені П. Л. 

Шупика «Профілактика, діагностика, лікування та реабілітація порушень 

репродуктивної функції у жінок та дівчат на основі інноваційних 

технологій» (державний реєстраційний номер 0112U002357, термін 

виконання – 2012-2020 рр.)  



Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів 

досліджень. Уперше автору вдалося проаналізувати епідеміологічні аспекти 

багатопліддя в Україні та столичному регіоні за останні 20 років. Дисертант 

дослідив особливості прегравідарного фону, клінічного перебігу вагітності, 

пологів та післяпологового періодів у жінок з двійнями на сучасному етапі 

та вивчив частоту, структуру та терміни виникнення акушерських і 

перинатальних ускладнень у вагітних з двійнями. 

Уперше дисертант встановив взаємозв’язок між 

конституціональними особливостями вагітних жінок, їх катамнестичними 

даними і перинатальними наслідками в залежності від форми багатопліддя 

та з'ясував особливості адаптаційних механізмів з боку матері та плодів 

при двоплідній вагітності. Здійснення перинатального моніторингу плодів 

та дослідження стану новонароджених від матерів з двійнями дозволило 

автору доповнити теоретичні уявлення, патогенетично обґрунтувати 

виникнення акушерських і перинатальних ускладнень і розробити критерії 

прогнозування перинатальних наслідків двопліднихгестацій при різних 

формах плацентації. 

Автором встановленні раціональні терміни і методи розродження 

вагітних з двійнями в залежності від особливостей плацентації, перебігу 

гестації та стану плодів. Розроблено та впровадженно комплекс 

диференційованих лікувально-профілактичних заходів у жінок з двійнями 

та доведена його ефективність щодо зниження частоти та ступеню 

важкості найбільш поширених акушерських і перинатальних ускладнень. 

Проведені дослідження створили теоретичну базу для розробки 

патогенетично обґрунтованого, алгоритму ведення двоплідної гестації та 

практичні рекомендації, щодо перинатальної охорони плодів. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблена схема 

обстеження вагітних з багатопліддям, удосконалено методи діагностики, 

терапії та профілактики акушерських і перинатальних ускладненнь. 

Запропонований комплексний підхід щодо прогнозування, профілактики 



та раннього виявлення порушень у фетоплацентарній системі  за 

допомогою сучасних технологій обстеження та ведення вагітних з різним 

типом плацентації.  

Розроблена система оцінки показників ангіогенних, біохімічних, 

імунологічних факторів, що дозволяють здійснювати  моніторинг стану 

фетоплацентарної системи у вагітних з багатопліддям. Запропоновані 

критерії ранньої діагностики та профілактики синдрому міжблизнюкового 

перетікання (СМП) у вагітних з монохоріальною діамніотичною двійнею. 

Дані наукового дослідження автора є теоретичною основою 

розробки і практичною складовою Наказу МОЗ від 08 квітня 2015 року 

№205 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 06 травня 2015 року 

за №501/26946) «Порядок надання медичної допомоги жінкам з 

багатоплідною вагітністю», який широко впроваджено в практичне 

акушерство в Україні. Дисертант є співавтором монографій та навчальних 

посібників по багатоплідній вагітності (вітчизняних та закордонних).  

Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації. Детальне ознайомлення із 

текстом дисертації Ткаченка А.В, дає підстави стверджувати, що підхід 

здобувача до обраної теми та поставлених завдань наукового пошуку 

відзначається фундаментальністю та ґрунтовністю дослідження. Дане 

дослідження виконане на достатньо високому та сучасному науково-

методичному рівні. Всі наукові положення, висновки, практичні 

рекомендації, сформульовані в дисертаційній роботі,базуються на 

результатах, що були отримані в процесі виконання роботи, достатньо 

аргументовані і адекватні поставленій меті та задачам дослідження, 

випливають із фактичного матеріалу і мають теоретичне і практичне 

значення. 

Методологічно вірний підхід до вирішення поставлених задач, 

використання сучасних високоінформативних методів дослідження у 

поєднанні із достатньою кількістю клінічних спостережень забезпечили 



достовірність отриманих автором наукових результатів. Використані 

методи та обсяг дослідження, статистична обробка одержаних результатів 

є достовірними для їх оцінки, а також для узагальнень висновків і 

основних положень, викладених у роботі. 

Видання, включенні до списку використаної літератури свідчать про 

ґрунтовне опрацювання теми, її наукову зрілість. Застосування сучасних 

комп’ютерних технологій для обробки результатів дослідження із 

використанням пакету прикладних статистичних програм забезпечують 

високу ступінь вірогідності основних наукових положень, висновків та 

практичних рекомендацій і говорять про їх достовірність та 

репрезентативність. 

Дослідження були виконані у відповідності до принципів 

Гельсінської Декларації, сучасних біоетичних норм щодо безпеки для 

здоров’я пацієнток, отримання інформованої згоди та конфіденційності 

особистих та медичних даних, що засвідчено протоколом комісії з питань 

етики наукових досліджень, експериментальних розробок і наукових творів 

НМАПО імені П. Л. Шупика. 

У дисертації Ткаченка Андрія Володимировича не виявлено 

запозичених матеріалів дисертаційних досліджень інших авторів. 

Оцінка структури та змісту роботи, її завершеності, висновків та 

рекомендацій. Дисертація побудована за традиційною схемою, відповідає 

вимогам до докторських дисертацій, тому зауважень до її оформлення 

немає. Робота складається з вступу, огляду літератури, розділу матеріалів 

та методів дослідження, 8 розділів власних досліджень, аналізу та 

узагальнення результатів досліджень, висновків, практичних рекомендацій 

та списку використаних джерел.  

У вступі автором  аргументована актуальність теми наукової роботи, 

сформульовано мету, 9 завдань дослідження, викладено погляд автора на 



наукову новизну та практичну значимість роботи, особистий внесок 

дисертанта, апробацію матеріалів дисертації, публікації тощо. 

У розділі, присвяченому огляду літературних джерел, 75% з них 

складають роботи останніх 5 років. На основі літературних даних 

представлено висновки по найбільш важливим, у тому числі, невирішеним 

питанням даної проблеми, що створює достатню теоретичну базу для 

власного дослідження. Проведений здобувачем огляд літературних джерел 

демонструє його високу ерудицію та обізнаність у проблемі, показує 

вміння аналізувати складні, часом суперечливі дані. Висновки по даному 

розділу свідчать про необхідність оптимізації антенатального супроводу у 

даної категорії жінок.  

У розділі  «Матеріали і методи дослідження» представлено 

клінічну характеристику обстежених груп пацієнток, описано критерії 

включення та виключення при наборі досліджуваних груп, подано 

програму обстеження вагітних жінок, детальний опис методів дослідження 

та запропонованої програми. Методики повністю відповідають 

поставленій меті роботи та вимогам до досліджень зі спеціальності 

акушерство та гінекологія, є сучасними та доцільними. Розділ 

завершується відомостями про методи статистичної оброки, що були 

задіяні для аналізу та узагальнення отриманих цифрових результатів. 

Власні дослідження описані в шести розділах, структура їх 

відповідає поставленим завданням, що забезпечують досягнення мети 

наукового дослідження. 

Представлений автором, в 3 розділі аналіз статистичних даних МОЗ 

України щодо поширеності багатоплідної вагітності та частоти 

багатоплідних пологів в нашій популяції показав, що існуючі на сьогодні 

форми медичної звітної документації позбавляють організаторів охорони 

здоров’я та науковців можливості більш глибокого аналізу клінічних та 

перинатальних наслідків багатоплідних гестацій, зокрема, рівнів 



материнської та перинатальної смертності, частоти та ступеню важкості 

найбільш поширених форм акушерських ускладнень під час вагітності та 

пологів, структури неонатальної захворюваності та відтермінованих 

наслідків в даній когорті пацієнток. Тому, спираючись на наявний світовий 

досвід і враховуючи специфіку соціально-демографічної ситуації в 

Україні, автор вважає доцільним продовження наукового пошуку з метою 

розробки та доповнення організаційних алгоритмів і клінічних схем 

супроводження гестації та перинатальної охорони плода у жінок із 

багатоплідною вагітністю. 

У наступному, 4 розділі, автором представлено другий етап 

ретроспективного дослідження – аналіз перебігу вагітності двійнями, 

пологів та стану новонароджених порівняно з вагітністю одним плодом, 

згідно даних архівних матеріалів Київського обласного центру охорони 

здоров’я матері та дитини та Київського міського центру репродуктивної 

та перинатальної медицини. Результати проведеного клініко-статистичного 

аналізу архівних даних історій пологів та індивідуальних карт 

спостереження за вагітними дозволяють зробити наступні висновки: 

багатоплідна вагітність є фактором високогоризику розвитку гестаційної 

анемії та прееклампсії, передчасних пологів та СЗРП; високий рівень 

акушерських та перинатальних ускладнень призводить до збільшення 

частоти абдомінального розродження та перинатальної смертності. В 

зв’язку з недостатньою ефективністю загальноприйнятих прогностичних 

та лікувально-профілактичних методів необхідно проводити подальші 

наукові дослідження з метою удосконалення існуючих методик. Це 

явилося для нас достатньо переконливим обґрунтуванням актуальності 

обраної наукової проблеми. 

У розділі 5 та 6наведено результати дослідження особливостей 

ехографічних та допплерометричних показників функціонального стану 

плодів, вмісту гормонів і специфічних білків, ангіогенних і антиангіогенних 



факторів росту, маркерів ендотеліальної дисфункції, ПОЛ і АОС, експресії 

активаційних імунологічних маркерів у динаміці вагітності та морфо-

функціональний стан плацент при спонтанній вагітності біхоріальними 

біамніотичними та монохоріальними біамніотичними двійнями. Автор довів 

що, комплексна допплерометрична оцінка матково-плацентарно-плодового 

кровообігу при багатоплідній вагітності є об'єктивним прогностичним 

критерієм розвитку ускладнень вагітності та прогнозування перинатальних 

наслідків. Прогностично несприятливими для розвитку перинатальних 

ускладнень, пов'язаних з розвитком СЗРП, а також дискордантного розвитку 

плодів є раннє (13-14 тижні) виявлення зниження діастолічного компонента 

кровотоку, достовірне збільшення СДВ, ПІ і ІР в артерії пуповини та аорті 

плодів у динаміці в другому та третьому триместрах (р0,05), поєднання 

різкого підвищення периферичного судинного опору із централізацією 

кровообігу за рахунок порушення гемодинаміки в середній мозковій артерії 

плодів, що характерне для розвитку СМП у монохоріальних близнюків. 

Автор патогенетично обґрунтував виникнення акушерських і 

перинатальних ускладнень і розробив критерії прогнозування 

перинатальних наслідків двопліднихгестацій з урахуванням 

конституціональних і катамнестичних даних.Встановив раціональні терміни 

і методи розродження вагітних з двійнями в залежності від особливостей 

плацентації, перебігу гестації та стану плодів. 

Розділ 7 присвячено впровадженню комплексу диференційованих 

лікувально-профілактичних заходів у жінок з двійнями різного генезу та 

оцінці його ефективності щодо зниження частоти та ступеню важкості 

найбільш поширених акушерських і перинатальних ускладнень. 

Результатом цього розділу  стала розробка та впровадження медико-

організаційного алгоритму ведення двоплідної гестації та практичні 

рекомендації, щодо перинатальної охорони плодів у жінок з різними 

формами багатопліддя. 



Розділ 8 “Аналіз та узагальнення результатів” містить матеріали, 

які логічно випливають із контексту проведених досліджень, викладених у 

попередніх розділах і дозволяють оцінити високий науковий рівень 

представленої роботи та її практичне значення. Обговорення отриманих 

результатів здійснено на підставі сучасних даних вітчизняної та зарубіжної 

літератури, а представлені висновки є конкретним керівництвом для 

практичної охорони здоров‘я. 

Висновки дисертації є достовірними, конкретними і витікають із 

завдань та результатів дослідження, мают науково-теоретичне та 

практичне значення. Висновки повністю відображають матеріали 

дисертаційної роботи і ґрунтуються на отриманих автором результатах, 

відповідають меті і завданням дослідження. Поставлені завданнявирішені, 

а розроблені практичні рекомендації дозволяють знизити частоту та 

ступень важкості найбільш поширених акушерських і перинатальних 

ускладнень при вагітності двійнями. 

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях. 

Основні положення дисертації опубліковані у 37 друкованих працях, у 

тому числі 21 статті у виданнях, що входять до переліку, затвердженого 

МОН України, у яких можуть бути опубліковані основні результати 

кваліфікаційних досліджень на здобуття наукового ступеня доктора наук; 6 

публікацій у міжнародних наукових виданнях, серед яких 4 статті в 

наукових журналах, що індексуються в міжнародних наукометричних 

базах Scopus, патенти на винахід за темою дисертаційної роботи– 10 та 8 

галузевих нововведень. 

Автореферат повністю відображає зміст дисертаційної роботи. 

Хотілося б також відмітити, що дисертаційна робота викладена науковою 

українською мовою, автор вдало використовував графічне і табличне 

наведення отриманих даних, що підвищує їх інформативність. 

Недоліки дисертації щодо їх змісту та оформлення. Позитивно 

оцінюючи здобутки дисертанта, виникли деякі зауваження до оформлення 



роботи, які не мають суттєвого значення та не зменшують її цінність, 

зокрема: у роботі зустрічаються поодинокі орфографічні помилки, окремі 

таблиці переобтяжені цифровим матеріалом з різним ступенем 

достовірності. 

Інших принципових зауважень немає. В плані дискусії та уточнення 

окремих положень, висунутих автором, виникли запитання: 

1. Яке Ваше ставлення до використання неінвазивних методів 

пренатальної діагностики у вагітних з двійнями (Non-invasive prenatal 

testing – NIPT), яка достовірність та діагностична цінність таких 

досліджень у порівнянні з традиційними методами? 

2. Роблячи висновок про більшу частоту порушень формування системи 

мати-плацента-плоди у вагітних з двійнями, чи варто очікувати 

порушення плацентації як такої та які особливості формування та 

розташування плацент Ви спостерігали у обстежених Вами жінок? 

3. Які досліджувані Вами показники – гормональні, імунологічні, 

специфічні плацентарні білки, ангіогенніфактори росту, маркери 

ендотеліальної дисфункції чи інші є найбільш інформативними щодо 

прогнозування подальших ускладнень вагітності та перинатальних 

втрат при двійнях? 

 

ВИСНОВОК 

Дисертація Ткаченка Андрія Володимировича «Профілактика 

перинатальних втрат і акушерських ускладнень при вагітності двійнею», 

виконана при  науковому консультуванні чл.-кор. НАМН України, доктора 

медичних наук, професора Камінського В.В. є самостійною закінченою 

науково-дослідною роботою, що містить нове вирішення важливої наукової 

проблеми сучасного акушерства – зниження частоти акушерських і 

перинатальних ускладнень при вагітності двійнею на підставі вивчення 

клінічних особливостей перебігу гестації та адаптаційних механізмів з боку 

матері та плодів шляхом розробки та впровадження науково обґрунтованих 



алгоритмів ведення вагітності та пологів і диференційованого комплексу 

прогностичних і лікувально-профілактичних заходів. 

Дисертація за своєю актуальністю, науковою новизною отриманих 

результатів, їх практичним та теоретичним значенням, ступенем 

обґрунтованості та достовірності наукових положень, сформульованих у 

висновках і практичних рекомендаціях, повнотою викладення матеріалу в 

наукових статтях та апробації на наукових форумах, повністю відповідає 

вимогам пунктів 9 та 10 Порядку присудження наукових ступенів, 

затвердженого Постановами Кабінету Міністрів України №567 від 

24.07.2013 р.  та №656 від 19.08.2015 р., а її автор заслуговує присудження 

наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.01.01 – 

акушерство та гінекологія. 
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