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1. Актуальність 

Проблема передчасних пологів та медичної допомоги 

глибоконедоношеним дітям є надзвичайно важливою серед основних 

напрямків перинатології, неонатології та педіатрії. Питома вага передчасних 

пологів та народження глибоконедоношених дітей не мають тенденції до 

зниження в світі та в Україні. Передчасно народжені діти потребують 

особливої високотехнологічної медичної допомоги з застосуванням нових 

сучасних методів та підходів. В 2007 році Україна законодавчо перейшла на 

критерії реєстрації перинатального періоду відповідно до рекомендацій 

ВООЗ. Впровадження сучасних перинатальних технологій інтенсивної 

терапії та виходжування передчасно народжених дітей дозволяє зберегти 

життя немовлят, водночас актуальним є забезпечення якості подальшого 

життя та розвитку дитини.  

Дихальні розлади у новонароджених є основною причиною 

неонатальної смертності та захворюваності. Проблема інтенсивної терапії та 

виходжування передчасно народжених дітей набуває подальшої актуальності 

у зв’язку з новими технологіями медичної допомоги, зокрема неінвазивної 

дихальної підтримки. Неінвазійні методи респіраторної підтримки 

розробляються з метою зменшення несприятливих наслідків, пов’язаних з 

вентиляцією через ендотрахеальну трубку. Раннє створення постійного 

позитивного тиску в дихальних шляхах дає можливість запобігти 
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проведенню ендотрахеальної інтубації та скороченню тривалості 

респіраторної підтримки, що дає можливість зменшити медичне 

навантаження на дитину та сприяти постнатальному фізіологічному 

розвитку. 

Таким чином, дисертаційна робота Меньшикової Анни Олексіївни, яка 

присвячена питанням підвищення ефективності інтенсивної терапії 

передчасно народжених дітей з дихальними розладами, актуальна, має 

важливе наукове та практичне значення для покращення прогнозу розвитку 

та стану здоров’я передчасно народжених дітей. 

Мета дослідження полягала в підвищенні ефективності дихальної 

підтримки глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами 

шляхом оптимізації клінічного застосування її неінвазійних методів на 

підставі вивчення окремих механізмів їх захисної дії на незрілі легені.  

 Серед завдань дослідження зазначено вивчення сучасних особливостей 

клінічного перебігу респіраторного дистрес-синдрому у глибоко-

недоношених дітей, оцінку клінічної ефективності асинхронної неінвазійної 

вентиляції після екстубації глибоконедоношених новонароджених порівняно 

зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, оцінку 

клінічну ефективності асинхронної неінвазійної вентиляції після екстубації 

глибоконедоношених новонароджених порівняно з високочастотною 

неінвазійною вентиляцією, дослідження зв’язку між різними методами 

неінвазійної дихальної підтримки і рівнями ІЛ-6 й ІЛ-8 у 

глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами, визначення 

основних чинників ризику, які пов’язані з застосовуванням інвазійної 

дихальної підтримки у глибоконедоношених немовлят. Також завданням 

дослідження була розробка протоколу клінічного застосування неінвазійної 

назальної вентиляції у глибоконедоношених новонароджених з дихальними 

розладами. 

2. Зв’язок теми дисертації з державними та галузевими науковими 

програмами 
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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 протягом 2012-2016 рр. Здобувач є 

співвиконавцем даної теми.  

3. Наукова новизна одержаних результатів дослідження  

Доведена захисна дія неінвазійної штучної вентиляції на легені 

глибоконедоношених новонароджених. Результати проведених досліджень 

дозволили встановити нові дані про механізми захисної дії неінвазійної 

штучної вентиляції на легені глибоконедоношених новонароджених. 

Встановлено достовірне зменшення рівня ІЛ-6 при застосуванні 

неінвазійної дихальної підтримки. Доведено, що вищі рівні ІЛ-6 в 

сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя вірогідно пов’язані з розвитком 

бронхолегеневої дисплазії (БЛД) або ризиком смерті. Встановлено 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.  

Для прогнозування ризику виникнення БЛД вперше визначено сироваткові 

рівні ІЛ-6 (на 1-3 і 14 доби життя). Встановлено, що рівень ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл на 

1-3 добу життя у глибоконедоношених немовлят, інтубованих після 

народження, незалежно і достовірно збільшує ймовірність виникнення БЛД за 

клінічним визначенням.  

4. Теоретичне значення результатів дослідження  

Доведено переваги та необхідність застосування неінвазійної дихальної 

підтримки у передчасно народжених дітей, що дозволяє зменшити ризик 

формування бронхолегеневої дисплазії внаслідок штучної вентиляції легень. 

Встановлено нові дані щодо механізму захисної дії неінвазійної штучної 

вентиляції на легені глибоконедоношених новонароджених. 

Важливою сучасною стратегією профілактики і лікування РДС у 
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передчасно народжених дітей є раннє створення постійного позитивного 

тиску у дихальних шляхах. Доведено, що своєчасне використання 

неінвазійної дихальної підтримки (НДП) зменшує потребу застосовувати 

екзогенний сурфактант й інвазивну ШВЛ. Застосування неінвазійної 

вентиляції легень супроводжується достовірним зниженням вмісту 

інтерлейкіну-(ІЛ)-6 у крові недоношених новонароджених, що зменшує 

ризик ураження легень. 

5. Практичне значення результатів дослідження 

Розроблено рекомендації щодо застосування 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». Застосування цього методу неінвазійної дихальної підтримки дає 

можливість скорочення тривалості ШВЛ у передчасно народжених дітей з 

РДС., що має важливе значення для подальшого розвитку дитини. 

За результатами дисертаційного дослідження підтверджено переваги 

ранньої екстубації новонароджених дітей з дуже малою масою тіла. 

Важливе практичне значення має встановлення рівнів ІЛ-6, які можна 

використовувати для прогнозування виникнення БЛД. 

6. Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформульованих у дисертації 

В дисертаційній роботі Меньшикової А.О. представлено результати 

інтенсивної терапії, клінічного спостереження та лабораторного обстеження 

102 передчасно народжених немовлят масою тіла ≤ 1500 г і терміном гестації  

≤ 32 тижнів, які перебували у відділенні інтенсивної терапії новонароджених 

Львівської обласної дитячої лікарні.  

Для досягнення мети були вивчені особливості клінічного перебігу 

РДС у глибоконедоношених новонароджених дітей; проведено оцінку 

клінічної ефективності неінвазивної дихальної підтримки; досліджено окремі 
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механізми захисної дії неінвазивних методів дихальної підтримки  на незрілі 

легені; визначено основні чинники ризику, пов'язані з потребою 

застосовувати інвазивну ДП у глибоконедоношених немовлят. Розроблено 

протокол клінічного застосування неінвазивної вентиляції легень у значно 

недоношених новонароджених з дихальними розладами.  

У вступі здобувач обґрунтовує актуальність проблеми респіраторних 

розладів у глибоконедоношених дітей, наводить аналіз факторів ризику та 

причин респіраторного дистрес-синдрому у дітей, аналізує сучасні наукові 

дані щодо ефективності нових методів дихальної підтримки у передчасно 

народжених дітей. Підкреслюється актуальність сучасних неінвазивних 

методів дихальної підтримки для зниження ризику формування хронічних 

захворювань легень, зокрема бронхолегеневої дисплазії. 

Автор дисертаційної роботи чітко формулює мету та завдання  

дослідження, демонструє наукову новизну і практичну значущість отриманих 

результатів.  

Розділ І «Неінвазійна дихальна підтримка у лікуванні дихальних 

розладів у недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла 

(аналітичний огляд літератури)». 

В аналітичному огляді літературних джерел проаналізовано сучасні 

дані щодо факторів ризику, клінічного перебігу та лікування дихальних 

розладів у глибоконедоношених новонароджених дітей.  

Зазначено, що найважливішими чинниками ризику розладів дихання у 

глибоконедоношених новонароджених є морфо-функціональна незрілість, 

несприятливий перебіг перинатального та неонатального періодів, 

внутрішньоутробна та перинатальна інфекція, неефективна медична 

допомога при народженні, тривала традиційна штучна вентиляція легень та 

інше. Проаналізовані літературні дані щодо ефективності сучасних методів 

респіраторної підтримки у передчасно народжених дітей. Так зазначено, що 

сурфактантна терапія, нові апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ) та нові 

технології вентиляції значно покращили результати лікування у  
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новонароджених з розладами дихання. Але у значної частини дітей з 

терміном гестації < 30 тижнів, залишається високою частота бронхолегеневої 

дисплазії, яка погіршує якість подальшого життя немовлят. Протягом 

останніх 10-15 років антенатальне застосування кортикостероїдів, 

покращення практики ШВЛ і зменшення її тривалості завдяки частішому 

використанню методів неінвазійної дихальної підтримки (НДП), а також 

удосконалення методів введення сурфактанту сприяли збільшенню частоти 

виживання дітей з дуже малою масою тіла при народженні, водночас 

формування хронічних захворювань легень та ЦНС у цих немовлят 

залишається актуальною та невирішеною проблемою.  

Автор аналізує основні причини ураження легень у передчасно 

народжених дітей, серед яких провідне значення мають антенатальні 

порушення, інвазійна штучна вентиляція легень, запалення. Виділяють 

біохімічні маркери ураження легень, визначені у різних біологічних рідинах 

організму (крові, трахеальному аспіраті, видихуваному повітрі, сечі тощо), 

які впливають на розвиток ураження безпосередньо (специфічні цитокіни) 

або опосередковано (через генетичний, білковий, метаболічний, 

мікробіологічний профіль). Зазначено, що запальне ушкодження легень є 

комплексним процесом, в якому беруть участь активовані клітини запалення 

(нейтрофіли і макрофаги), прозапальні цитокіни, фактори транскрипції і 

росту.  

Розділ ІІ «Дизайн, матеріали і методи дослідження». 

Дослідження проводилось протягом 2010-2015 рр. на базі відділень 

інтенсивної терапії недоношених новонароджених дітей Львівської обласної 

клінічної лікарні із залученням 102 передчасно народжених немовлят масою 

тіла ≤ 1500 г і терміном гестації  ≤ 32 тиж. Діти спостерігались до досягнення 

скорегованого віку 36 тижнів, смерті або виписки додому. Проведено 

вивчення клінічної ефективності методів неінвазійної дихальної підтримки 

(НДП) після екстубації значно недоношених новонароджених.  

Досліджено порівняльну ефективність неінвазійної вентиляції і СРАР. 
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Для вивчення клінічної ефективності асинхронної неінвазивної назальної 

вентиляції (НВ) після екстубації значно недоношених новонароджених  

порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних шляхах 

(СРАР) у відкрите рандомізоване дослідження було залучено 80 передчасно 

народжених дітей з РДС. Критеріями включення у дослідження були термін 

гестації ≤ 32 тиж, маса тіла при народженні ≤ 1500 г, встановлений діагноз 

РДС, попереднє лікування за допомогою ШВЛ й екстубація трахеї не пізніше 

третього дня життя.  

Перед екстубацією дітей рандомізовано розподіляли у дві групи: 

асинхронної НВ – 40 дітей і СРАР – 40 дітей.  

Вперше в Україні проведено вивчення клінічної ефективності 

високочастотної неінвазивної вентиляції (ВНВ) після екстубації 

недоношених дітей порівняно з асинхронною неінвазійною вентиляцією. Під 

спостереженням перебували 24 передчасно народжених дитини з РДС 

терміном гестації ≤ 32 тиж, масою тіла при народженні ≤ 1500 г; попереднє 

лікування проводилось за допомогою ШВЛ, екстубація не пізніше сьомого 

дня життя.  

Важливим окремим напрямком дослідження було вивчення сучасних 

особливостей клінічного перебігу РДС у 92 значно недоношених 

новонароджених дітей з масою тіла при народженні ≤ 1500 г і гестаційним 

віком ≤ 32 тиж, без природжених вад розвитку і віком на момент 

госпіталізації до 48 год. Для вивчення механізмів захисної дії неінвазійних 

методів дихальної підтримки на незрілі легені у 19 дітей із групи неінвазійної 

вентиляції, 18 новонароджених у групі СРАР й у 10 немовлят у групі ШВЛ 

порівнювали концентрації інтерлейкінів-6 та -8 у сироватці крові на 1-3 і в 

динаміці, на 14 добу життя.  

Розділ ІІІ «Порівняння клінічної ефективності різних методів 

неінвазійної дихальної підтримки  після екстубації значно недоношених 

новонароджених». 

Наведено результати клінічного спостереження за станом 80 значно 



8 

недоношених дітей з масою тіла при народженні ≤ 1500 г, терміном гестації ≤ 

32 тиж і встановленим діагнозом респіраторного дистрес-синдрому (РДС). 

Перед екстубацією дітей рандомізовано розподіляли у дві групи: асинхронної 

НВ – 40 дітей і СРАР – 40 дітей. Визначений режим дихальної підтримки 

застосовували за протоколом мінімум 48 год. Сформовані групи не 

відрізнялись за масою тіла і гестаційним віком при народженні; частотою 

антенатального призначення стероїдів, народження за допомогою 

кесарського розтину, інтубації трахеї у комплексі заходів первинної 

допомоги; віком і важкістю стану на момент залучення у дослідження, 

частотою РДС 3-4 стадії; а також тривалістю початкового періоду ШВЛ та 

віком на момент первинної екстубації. Сурфактантну терапію частіше 

застосовували у групі дітей з неінвазійною вентиляцією. 

За результатами проведених досліджень не виявлено клінічних переваг 

високочастотної неінвазійної вентиляції як методу вторинної дихальної 

підтримки значно недоношених новонароджених порівняно з апаратною 

неінвазійною вентиляцією. Не виявлено відмінностей між двома групами 

дітей за частотою повторних інтубацій протягом перших 72 годин життя та 

загальної тривалості дихальної підтримки, що є критеріями ефективності 

респіраторної підтримки. Киснева залежність у скорегованому віці 36 тижнів 

була удвічі нижчою у дітей, які після екстубації перебували на стандартній 

неінвазійній вентиляції. Не виявлено відмінностей і за рівнем смертності 

новонароджених та частотою супутніх захворювань. 

Розділ ІV «Системні маркери запалення у недоношених дітей з 

дуже малою масою тіла при народженні залежно від методу вторинної 

неінвазійної дихальної підтримки». 

З метою дослідження окремих механізмів захисної дії неінвазійних 

методів дихальної підтримки на незрілі легені проведено порівняння 

системних рівнів ІЛ-6 та -8 на 1-3 та 14 доби життя у недоношених 

новонароджених, які були заінтубовані після народження та в подальшому 

протягом перших 3-х діб життя переведені на різні види неінвазійної 
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дихальної підтримки, та у дітей, яких лікували за допомогою ШВЛ довше 3 

днів. Під спостереженням перебували 47 значно недоношених дітей з РДС, в 

яких порівнювали клінічну ефективність НВ і СРАР як методів вторинної 

неінвазійної дихальної підтримки (НДП). У 19 дітей із групи НВ (підгрупа 

НВ) і 18 немовлят із групи СРАР (підгрупа СРАР) досліджували динаміку 

концентрацій  ІЛ-6 та -8 у сироватці крові. Аналогічним чином обстежували 

10 послідовно залучених дітей, яких вентилювали довше трьох діб (група 

ШВЛ). 

Рівні інтерлейкінів в сироватці крові визначали на 1-3 і в динаміці, на 

14 добу життя. Встановлено наявність достовірної позитивної асоціації між 

сироватковим рівнем ІЛ-6 на 14 добу життя і захворюваністю на БЛД.  

Виявлено, що сироваткова концентрація ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл, визначена на 1-3 

добу життя, незалежно збільшує ймовірність розвитку БЛД за клінічним 

визначенням. Так само ризик виникнення БЛД зростав зі збільшенням ІО в 

перші 3 доби життя. Це підтверджує зв’язок між раннім ураженням легень та 

розвитком хронічної патології легень в подальшому. 

На 14 добу життя вміст ІЛ-6 й ІЛ-8 у сироватці крові зменшився в усіх 

групах, хоча в новонароджених, які перебували на ШВЛ і СРАР, все ще 

залишався підвищеним. Лише у групі НВ рівень ІЛ-6 статистично достовірно 

знизився до середнього рівня (медіана) 9,27 пг/мл. Враховуючи те, що саме 

підвищений рівень ІЛ-6 в перші 3 дні та на 14 добу життя корелює із 

сумарною частотою БЛД або смерті.  

 Доведено, що неінвазійна вентиляція легень порівняно з СРАР є більш 

безпечним видом дихальної підтримки значно недоношених 

новонароджених. 

Розділ V «Особливості перебігу респіраторного дистрес-синдрому у 

недоношених новонароджених залежно від виду дихальної підтримки». 

Представлено результати вивчення особливостей клінічного перебігу 

респіраторного дистрес-синдрому у 92 значно недоношених дітей. 

Діагноз РДС встановлювали за  стандартними критеріями, а саме 
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наявності ознак дихального дистресу, який виникав одразу або невдовзі після 

народження, і потреби призначити кисень, щоб підтримати рівень PаO2 > 50 

мм рт. ст., типовими рентгенографічними змінами.  

Діти, яких не інтубували відразу після народження (знаходились на 

СРАР або отримували вільний потік кисню), але які вимагали стандартної 

ШВЛ в динаміці, склали основну групу дослідження (41 дитина). 

Новонароджені, які потребували інтубації трахеї у комплексі заходів 

первинної реанімаційної допомоги і відразу були переведені на апаратну 

ШВЛ, увійшли до групи порівняння (51 дитина). 

За результатами досліджень не виявлено істотних відмінностей за 

важкістю перебігу РДС у значно недоношених немовлят залежно від виду 

дихальної підтримки, яку отримували діти після народження. Встановлено, 

що тривалість початкової ШВЛ і загальна тривалість ШВЛ були значно 

меншими в новонароджених, які отримували початкову неінвазійну дихальну 

підтримку. За підсумками багатофакторного математичного аналізу 

встановлено, що більша загальна тривалість ШВЛ підвищувала ризик 

розвитку БЛД.  

У новонароджених, які отримували стандартну ШВЛ, спостерігалась 

тенденція до зростання БЛД за клінічним визначенням. Встановлено, що 

переважна більшість новонароджених діти, які отримували стандартну ШВЛ 

з ендотрахеальною інтубацією, потребували більше однієї повторної 

інтубації. Зазначено, що патологічні процеси у легенях, які зумовлювали 

потребу повторної інтубації після 72 годин життя, могли сприяти розвитку 

БЛД.  

Розділ VІ «Аналіз та узагальнення отриманих результатів 

дослідження». 

Автор детально аналізує отримані результати дослідження, порівнює їх 

з даними інших клінічних досліджень, виконаних за кордоном та в Україні. 

Узагальнення отриманих результатів дослідження дає можливість визначити 

особливості клінічного перебігу респіраторного дистрес–синдрому у значно 
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недоношених дітей, зазначити необхідність регіоналізації перинатальної 

допомоги, довести ефективність та безпечність неінвазійної вентиляції 

легень у дітей з гестаційним віком 32 тижні та менше та масою тіла при 

народженні 1500,0 г та менше. 

Достовірність результатів наукової роботи обґрунтована результатами 

аналізу клінічних та лабораторних показників стану глибоко недоношених 

новонароджених з респіраторним дистрес-синдромом, які були залучені до 

дослідження, детальним аналізом показників ефективності неінвазійної 

вентиляції легень, наявністю достатньої когорти обстежених 

новонароджених, повним комплексним клінічним, лабораторним та 

статистичним дослідженням, яке є достатнім для досягнення мети.  

Наукові положення, висновки і рекомендації отримані автором за 

допомогою сучасної статистичної обробки, є обґрунтованими і достовірними. 

7. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях і 

авторефераті 

Дисертаційна робота викладена українською мовою на 186 сторінках 

комп’ютерного тексту, з яких 128 сторінок займає основний текст.  Робота 

складається з анотації,  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 242 найменувань (18 – 

кирилицею, 224 – латиницею). Роботу ілюстровано 24 таблицями, 9 рисунками. 

Матеріали дисертації опубліковано у 10 наукових працях, із них 5 

статей у фахових виданнях, рекомендованих для публікації результатів 

дисертаційних робіт, 4 – у матеріалах конференцій та конгресів; 1 

інформаційний лист.  

8. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту й 

оформлення 

При роботі з дисертаційним дослідженням та авторефератом  

принципових зауважень не виникло.  
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Робота заслуговує на позитивну оцінку, водночас виникли наступні 

запитання: 

1. Які були основні причини та ризики передчасного народження 

глибоконедоношених дітей, залучених у дослідження? 

2. Відомо, що на ефективність дихальної підтримки і тривалість 

вентиляції впливає енергетичне забезпечення дитини. Як Ви забезпечували 

ентеральне та парентеральне харчування немовлят, залучених до 

дослідження? 

3. Які були основні причини невдалої екстубації у обстежених дітей, 

чи пов’язуєте Ви невдалі спроби екстубації з процесом формування 

бронхолегеневої дисплазії або перебігом неонатального сепсису?  

4. За результатами Ваших досліджень які фактори мають найбільший 

зв’язок з формуванням бронхолегеневої дисплазії у передчасно народжених 

дітей?   

5. Ваше ставлення до вирішення проблеми якості життя та розвитку 

передчасно народжених дітей з гестаційним віком менше 32 тижнів? 

9. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного 

дослідження в практиці 

Результати дисертації можуть бути використані у відділеннях 

інтенсивної терапії новонароджених обласних (міських) дитячих лікарень, 

акушерських та неонатологічних відділеннях перинатальних центрів, 

відділеннях для новонароджених та дітей раннього віку закладів охорони 

здоров'я.  

10. Відповідність дисертації встановленим вимогам  

Дисертаційна робота Меньшикової Анни Олексіївни «Неінвазійна 

дихальна підтримка глибоконедоношених новонароджених з дихальними 

розладами: механізми дії і клінічне застосування», подана на здобуття 

наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.10 - 

педіатрія, є завершеним, самостійним науковим дослідженням, яке вирішує 

актуальне завдання  педіатрії – підвищення ефективності інтенсивної терапії  






