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1. Актуальність вибраної теми дисертації 

Сьогодні важливим завданням оптимізації медичної допомоги передчасно 

народженим новонародженим дітям, які потребують дихальної підтримки (ДП), 

є уникнення або скорочення тривалості застосування штучної вентиляції легень 

(ШВЛ). Це пов'язано з тим, що використання цього методу лікування, хоча і 

підвищує виживання найбільш незрілих недоношених дітей, проте, часто 

поєднується з важкими ускладненнями і віддаленою хронічною захворюваністю. 

За літературними даними найпоширенішою причиною, що визначає 

потребу дихальної підтримки передчасно народжених дітей, є респіраторний 

дистрес-синдром (РДС), спричинений незрілістю легенів і дефіцитом 

сурфактанту. Його частота є обернено пропорційною терміну гестації, а важкість 

перебігу залежить від ступеня ураження легень. Для цього захворювання 

характерно прогресуючі зменшення легеневого об'єму, внутрішньолегеневе 

шунтування крові, погіршення газообміну й ураження легеневої тканини. 

Незрілі легені більш уразливі до ураження різними чинниками, зокрема, дією 

механічних сил під час штучної вентиляції легень (ШВЛ). Оскільки застосування 

ШВЛ підвищує ризик вторинного ураження легень, важливо уникати цього 

втручання, правильно визначаючи показання, і, наскільки можливо, скорочувати 

тривалість його застосування. Сучасним пріоритетом надання медичної 

допомоги значно недоношеним новонародженим є зменшення не лише 

смертності, а і хронічної захворюваності, а також частоти інших ускладнень. 

Тому останніми роками невпинно зростає використання у цієї категорії пацієнтів 

методів неінвазивної дихальної підтримки (НДП), із застосуванням яких 

пов'язують зменшення ризику баротравми, яка є одним з провідних механізмів 

вентилятор- асоційованого ураження легень. 

Водночас, не відомо, який метод НДП є більш безпечним. Клінічні дані 

щодо переваг застосування неінвазивної вентиляції (HB) порівняно зі 

створенням постійного позитивного тиску у дихальних шляхах (CPAP) у значно 

недоношених новонароджених з дихальними розладами є суперечливими, що 

визначає потребу додаткових досліджень, а також вивчення ефективності 

методів НДП, досвід використання яких поки що є обмеженим. 

Викладена вище ситуація підтверджує актуальність дисертаційного 

дослідження Меньшикової Анни Олексіївни " Неінвазійна дихальна підтримка 

глибоко недоношених новонароджених з дихальними розладами : механізми дії і 
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клінічне застосування", основною метою якого є підвищити  

ефективність дихальної підтримки значно недоношених новонароджених з 

дихальними розладами шляхом оптимізації клінічного застосування її 

неінвазивних методів на підставі вивчення окремих механізмів їх захисної дії на 

незрілі легені. 

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри педіатрії 

Львівського національного медичного університету: "Оптимізація методів 

прогнозування, профілактики і лікування найбільш поширених захворювань і 

функціональних порушень у дітей" (№ держреєстрації 0113U000209), яка 

виконувалась кафедрою педіатрії Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького протягом 2012-2016 рр. Здобувач є 

співвиконавцем даної теми. Тему дисертації затверджено Проблемною комісією 

"Педіатрія" АМН і МОЗ України (протокол засідання № 01-4/355 від 29.06.11 р.). 

3. Новизна дослідження та одержаних результатів. У роботі отримано 

нові дані про механізми захисної дії неінвазивної штучної вентиляції на легені 

значно недоношених новонароджених. Зокрема, встановлено достовірне 

зменшення рівня ІЛ-6 під час застосування цього методу НДП. Доведено, що 

вищі рівні ІЛ-6 в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя вірогідно пов'язані з 

розвитком БЛД або ризиком смерті. Визначено участь запальних процесів в 

ранній постнатальний період у формуванні хронічного ураження легень в 

популяції передчасно народжених дітей, які були екстубовані протягом перших 

трьох діб життя. 

Вперше визначено сироваткові рівні ІЛ-6 (на 1-3 і 14 доби життя), які 

дозволяють прогнозувати ризик виникнення БЛД. Встановлено, що рівень ІЛ-6 > 

100 пг/мл на 1-3 добу життя у значно недоношених немовлят, інтубованих після 

народження, незалежно і достовірно збільшує ймовірність виникнення БЛД за 

клінічним визначенням. Негативна прогностична цінність показника ІЛ- 6 < 100 

пг/мл на 1-3 добу життя і < 35 пг/мл – на 14 добу життя щодо розвитку БЛД за 

фізіологічним визначенням становить 100 %, а за клінічним визначенням - 76,92 

% (95 % довірчий інтервал (ДІ): 62,54-86,94 %) для ІЛ-6 < 100 пг/мл на 1-3 добу 

життя і 72 % (95 % ДІ: 58,2-82,6 %) для ІЛ-6 < 35 пг/мл на 14 добу життя. 

Позитивна прогностична цінність показника ІЛ-6 > 35 пг/мл на 14 добу життя 

щодо розвитку БЛД за клінічним визначенням становить 62,5 % (95 % ДІ: 42,85- 

78,75 %). 

Водночас, не виявлено клінічних переваг застосування неінвазивної 

назальної вентиляції порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у 

дихальних шляхах, а також неінвазивної високочастотної вентиляції порівняно зі 

стандартною неінвазивною вентиляцією як методів вторинної дихальної 

підтримки значно недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла. 

Доведено, що за наявності РДС застосування методів НДП після 

народження зменшує тривалість наступної ШВЛ. Вперше визначено чинники 

ризику, які підвищують ймовірність повторної інтубації у сучасній вітчизняній 
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популяції новонароджених дітей з дуже малою масою тіла після  

первинної екстубації. Зокрема, встановлено, що наявність важкого РДС і 

виникнення артеріальної гіпотензії або метаболічного ацидозу протягом перших 

трьох діб життя достовірно і незалежно підвищують ризик повторної інтубації. 

Натомість, антенатальна стероїдопрофілактика значно знижує цей ризик. 

4. Теоретичне значення результатів дослідження 

Таким чином у дослідженні встановлено менший прозапальний вплив HB 

порівняно із CPAP на легені глибоконедоношених новонароджених, який 

полягав у достовірному зменшенні рівня ІЛ-6 під час застосування цього методу 

НДП. Доведено, що вищі рівні IJ1-6 в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя 

вірогідно пов'язані з розвитком БЛД. Визначено рівні ІЛ-6, які можна 

використовувати для прогнозування виникнення БЛД на 1-3 та 14 доби життя. 

Водночас, при порівнянні різних методів НДП після екстубації недоношених 

немовлят протягом перших трьох діб життя не було встановлено очевидних 

клінічних переваг жодного з методів. Проаналізовано особливості клінічного 

перебігу РДС у недоношених новонароджених з масою тіла при народженні < 

1500 г та терміном гестації < 32 тиж залежно від потреби інтубації та ШВЛ в 

перші хвилини життя. Встановлено чинники ризику невдалої екстубації 

глибоконедоношених новонароджених. Визначено найважливіші складові 

ефективної стратегії вторинної НДП. 

5. Практичне значення роботи. Встановлено переваги застосування, 

визначено показання, опрацьовано й апробовано методику асинхронної 

неінвазивної вентиляції після екстубації недоношених новонароджених з дуже 

малою масою тіла. Відповідні рекомендації представлено в інформаційному 

листі № 160-2016 «Застосування неінвазивної вентиляції як методу вторинної 

дихальної підтримки недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла». 

Доведено важливість застосування цього методу неінвазивної дихальної 

підтримки для скорочення тривалості ШВЛ у передчасно народжених дітей з 

РДС. 

Визначено чинники ризику невдалої екстубації недоношених 

новонароджених з дуже малою масою тіла. 

Встановлено рівні ІЛ-6, які можна використовувати для прогнозування 

виникнення БЛД на 1-3 та 14 доби життя. 

Отже, аналіз проведених у дисертації досліджень дозволяє стверджувати, 

що одержані дані мають суттєве наукове та практичне значення. 

6. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень дисертації і 

рекомендацій, сформульованих в дисертації. 

Достовірність і наукових положень дисертації забезпечені в першу чергу 

достатнім обсягом клінічних спостережень. 

Для досягнення мети і виконання завдань дослідження робота 

виконувалась у 3 напрямках. Перший з них передбачав порівняння клінічної 

ефективності асинхронної неінвазивної вентиляції легень (HB) і створення 
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постійного позитивного тиску у дихальних шляхах (CPAP) після  

первинної екстубації трахеї у значно недоношених новонароджених з РДС. 

У відкрите рандомізоване дослідження було залучено 80 значно 

недоношених новонароджених дітей. Перед екстубацією дітей рандомізовано 

розподіляли у дві групи: асинхронної HB - 40 дітей і CPAP - 40 дітей. 

Завданням другого напрямку роботи було вивчення клінічної ефективності 

високочастотної неінвазивної вентиляції (ВНВ) після екстубації значно 

недоношених новонароджених порівняно з асинхронною HB. У цю частину 

дослідження були залучені 24 значно недоношених дитини з РДС. Відповідно до 

завдань дослідження для вивчення окремих механізмів захисної дії неінвазивних 

методів дихальної підтримки на незрілі легені у частини дітей у сформованих 

групах порівнювали рівні інтерлейкінів-(ІЛ)-6 та -8 у сироватці крові. Було 

обстежено 19 дітей із групи неінвазивної вентиляції та 18 дітей у групі CPAP. 

Додатково до групи ШВЛ увійшли 10 послідовно залучених дітей, яких 

вентилювали довше трьох діб. Рівні інтерлейкінів в сироватці крові визначали 

відразу після залучення у дослідження і в динаміці, на 14-ту добу життя 

твердофазним імуноферментним методом. 

Третій напрямок роботи передбачав вивчення сучасних особливостей 

клінічного перебігу РДС у значно недоношених новонароджених дітей. У 

проспективне когортне дослідження було залучено 92 немовлят з масою тіла при 

народженні < 1500 г і гестаційним віком < 32 тиж, без природжених вад розвитку 

і віком на момент госпіталізації до 48 год. Частину з цих дітей (п=41) не 

інтубували після народження (перебували на CPAP або отримували вільний 

потік кисню), але вони вимагали ендотрахеальної ШВЛ в динаміці. Решта 

новонароджених (п=51) потребували інтубації трахеї у комплексі заходів 

первинної реанімаційної допомоги і відразу були переведені на апаратну ШВЛ. 

7. Повнота викладеного матеріалу дисертації в опублікованих працях 

За темою дисертації опубліковано 9 праць, із них 5 статей у фахових 

виданнях, рекомендованих для публікації результатів дисертаційних робіт, 4 - у  

матеріалах конференцій та конгресів. 

Результати дослідження впроваджено у роботу відділення інтенсивної 

терапії новонароджених Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, 

Волинського обласного дитячого територіального медичного об'єднання, 

Житомирської  обласної  клінічної лікарні, Харківської обласної клінічної 

лікарні – центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф 

(Харківський  регіональний  перинатальний центр), Херсонської дитячої 

обласної клінічної лікарні. Матеріали роботи використовуються в навчальному 

процесі на кафедрі педіатрії №2 Львівського національного медичного 

університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького. 

8. Недоліки дисертації щодо її змісту і оформлення 

Дисертація написана грамотно українською мовою. Як показують 

результати проведених досліджень автор повністю висвітлює суть роботи, а 

саме, вивчає ефективність застосування різних протоколів і підвищує 

ефективність дихальної підтримки значно недоношених новонароджених з 
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дихальними розладами шляхом оптимізації клінічного  

застосування її неінвазивних методів на підставі вивчення окремих механізмів їх 

захисної дії на незрілі легені. 

Для цього були вивчені особливості клінічного перебігу РДС у 

глибоконедоношених новонароджених дітей; оцінено клінічну ефективність 

асинхронної HB після екстубації глибоконедоношених новонароджених 

порівняно зі CPAP та клінічну ефективність асинхронної HB після екстубації 

глибоконедоношених новонароджених порівняно з ВНВ; досліджено окремі 

механізми захисної дії неінвазивних методів ДП на незрілі легені; визначено 

основні чинники ризику, пов'язані з потребою застосовувати інвазивну ДП у 

глибоконедоношених немовлят. Розроблено протокол клінічного застосування 

HB у значно недоношених новонароджених з дихальними розладами. 

Хотілось би зупинитись на деяких моментах дисертації. 

Розділ 1 (Аналітичний огляд літератури). В огляді літератури дисертант 

дуже ретельно описує патогенез, клініку та причини, які обумовлюють 

виникнення респіраторного дистрес-синдрому у значно недоношених 

новонароджених дітей. Визначає на основі літературних даних, які ураження 

легень у недоношених новонароджених спостерігаються і біохімічні маркери 

цих уражень. Дуже ретельно вивчає вплив різних методів дихальної підтримки 

та механізм дії цих методів на легені недоношених новонароджених так 

порівнює їх клінічну ефективність. 

Розділ 2. (Матеріали і методи дослідження). В розділі описуються 

загальна організація дослідження. Визначаються критерії ефективності 

неінвазивної вентиляції (HB) і створення постійного позитивного тиску (CPAP) 

та вивчення клінічної ефективності високочастотної неінвазивної вентиляції 

(ВНВ). Крім цього, вивчені сучасні особливості клінічного перебігу РДС. Для 

цього дисертант використовує сучасні стандартні клінічні, інструментальні і 

лабораторні та спеціальні методи дослідження. Для вивчення механізмів 

захисної дії неінвазивних методів ДП на незрілі легені у частини дітей у 

сформованих групах порівнювали рівні IJI-6 й -8 у сироватці крові на 1-3 і на 14 

доби життя твердофазним імуноферментним методом. При цьому, дотримується 

всіх вимог біоетики. 

Розділ 3. В цьому розділі дисертант порівнює клінічну ефективність 

різних методів неінвазивної дихальної підтримки після екстубації значно 

недоношених новонароджених. У роботі не було виявлено клінічних переваг 

застосування HB порівняно зі CPAP, а також ВНВ порівняно зі стандартною HB 

як методів вторинної НДП глибоконедоношених новонароджених. 

Розділ 4. Присвячений системним маркерам запалення у недоношених 

дітей з дуже малою масою тіла при народжені від вторинної неінвазивної 

дихальної підтримки. Встановлено достовірне зменшення рівня IJI-6 під час 

застосування методу НДП і зменшується потреба екзогенного сурфактанту. 

Доведено, що вищі рівні IJI-6 в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя вірогідно 

пов'язані з розвитком БЛД або ризиком смерті. Визначено участь запальних 

процесів в ранній постнатальний період у формуванні хронічного ураження 
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легень в популяції передчасно народжених дітей, які були екстубовані протягом 

перших трьох діб життя. 

Розділ 5. Дисертант визначає особливості перебігу респіраторного 

дистрес-синдрому у недоношених новонароджених залежно від виду дихальної 

підтримки. Встановлено, що немовлят з БЛД, яку діагностували за фізіологічним 

визначенням, відрізняли вірогідно вищі рівні ІЛ-6 в перші 3 дні життя, а на 14 

добу життя системні концентрації цього 1Л були достовірно вищими у дітей, в 

яких пізніше формувалась хронічна хвороба легень незалежно від її важкості. 

Новонароджені з вищими сироватковими концентраціями ІЛ-6 в перші 3 дні 

життя та на 14 добу життя частіше помирали або виживали з БЛД. 

Розділ 6. Обговорюються чинники ризику невдалої екстубації у 

недоношених новонароджених Визначено чинники ризику, які підвищують 

ймовірність повторної інтубації у сучасній вітчизняній популяції 

новонароджених дітей з дуже малою масою тіла. За даними пошукача наявність 

РДС 3-4 стадії, розвиток артеріальної гіпотензії протягом перших трьох діб 

життя вірогідно підвищували ризик невдалої екстубації. Натомість, 

антенатальна стероїдопрофілактика значно знижує цей ризик Ці дані визначають 

важливість антенатальної стероїдопрофілактики й адекватної первинної 

стабілізації стану для покращення результатів виходжування недоношених дітей 

з дуже малою масою тіла при народженні. Профілактику повторного 

застосування ШВЛ слід здійснювати з урахуванням встановлених вірогідних 

чинників ризику невдалої екстубації. Відповідні заходи потрібно спрямовувати 

на профілактику розвитку важких стадій й ефективне лікування РДС. а також 

запобігання таким ускладненням, як артеріальна гіпотензія і метаболічний 

ацидоз, шляхом ефективного лікування їх причин. 

Розділ 7. Присвячений аналізу і узагальненню результатів дослідження. 

Встановлено, що оптимальне застосування ДП значно недоношених немовлят 

після народження передбачає уникнення інтубації трахеї і відповідно - ШВЛ. 

Згідно з отриманими даними, реалізація такого підходу навіть за умови 

погіршення стану новонароджених і виникнення потреби у переведені їх на 

ендотрахеальну ШВЛ протягом першої доби життя не призводить до розвитку 

важчих стадій РДС та не погіршує результати лікування. Водночас, доведено, що 

за наявності РДС застосування методів НДП після народження зменшує 

тривалість наступної ШВЛ і пов'язані з цим ризики. Профілактику повторного 

застосування ШВЛ слід здійснювати з урахуванням встановлених вірогідних 

чинників ризику невдалої екстубації. Відповідні заходи потрібно спрямовувати 

на профілактику розвитку важких стадій й ефективне лікування РДС, а також 

запобігання таким ускладненням, як артеріальна гіпотензія і метаболічний 

ацидоз, шляхом ефективного лікування їх причин.. 

Висновки і практичні рекомендації написані згідно завдань дослідження. 

В процесі рецензування роботи в порядку дискусії хотілось би почути 

відповіді на наступні запитання: 

1. Які варіанти оптимального застосування високочастотної неінвазивної 

вентиляції, як нового методу дихальної підтримки повинні бути у 

глибоко недоношених новонароджених? 
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2. Які особливості температурозберігаючих технологій 

повинні виконуватись при проведені неінвазивної дихальної підтримки 

у глибоко недоношених новонароджених? 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертації в практиці 

На основі проведених досліджень дисертантом було встановлено, що 

неінвазійна дихальна підтримка (НДП) є важливою складовою сучасної стратегії 

медичної допомоги передчасно народженим дітям з респіраторним 

дистрес-синдромом (РДС). 

Після первинної екстубації глибоконедоношених новонароджених 

доцільно переводити на неінвазивну вентиляцію, яка зменшує прозапальні 

реакції у незрілих легенях і є оптимальним методом вторинної дихальної 

підтримки. Застосовуючи HB як метод вторинної ДП після екстубації в перші 

три доби життя дитини, можна уникнути повторних інтубацій та інвазійної ШВЛ 

у 72,5% немовлят, зменшуючи ймовірність формування БЛД (за клінічним 

визначенням) у глибоконедоношених новонароджених з масою тіла < 1500 г, які 

потребували ШВЛ в перші 3 дні життя, до 25%. 

Дуже важливо те, що пошукач на основі власних досліджень рекомендує 

для раннього застосування НДП у глибоконедоношених дітей після народження, 

які в подальшому потребують ШВЛ в перші 3 дні життя і це запобігає розвитку 

важких стадій РДС та скорочує тривалість використання ШВЛ, не впливаючи, 

однак, на загальну тривалість НДП і не зменшуючи частоти бронхолегеневої 

дисплазії (БЛД) та смертності. 

Також дисертант на основі застосування асинхронної неінвазійної 

вентиляції (HB) встановив, що після первинної екстубації глибоконедоношених 

новонароджених в перші 3 дні життя не має очевидних клінічних переваг 

порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних шляхах 

(CPAP). 

Порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних 

шляхах застосування HB після екстубації трахеї супроводжується статистично 

достовірним зниженням рівня інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у крові недоношених 

новонароджених (середній рівень на 14-ту добу життя - 9,27 пг/мл). Враховуючи 

те, що саме підвищений рівень 1Л-6 на 14-ту добу життя корелює із сумарною 

частотою БЛД або смерті (rs=0,33; р<0,05), HB можна вважати безпечнішим 

видом неінвазивної дихальної підтримки глибоконедоношених 

новонароджених, ніж CPAP. 

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам. Дисертація 

оформлена у відповідності з встановленими правилами і викладена українською 

мовою на 181 сторінках комп'ютерного тексту, з яких 135 сторінок займає 

основний текст. Робота складається зі вступу, огляду літератури, розділу 

«Матеріали і методи дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, 

аналізу й обговорення результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку 

літератури і 3 додатків. Список використаних джерел літератури містить 236 

найменувань (12 – кирилицею, 224 – латиницею). Роботу ілюстровано 24 

таблицями, 9 рисунками. 



8

I-{inrcovr 3aKoHorvriplro, aBrop po6nm 7 o6rpyHroBaHHX
eucHoexie ra peKoMeHAye Ao 3acrocyBaHHfl B r<nini.rHifi upar<rHqi 3 npaKTHrrHHX
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