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В1ДГУК
на дисертацшну роботу Лобойка Костянтина Миколайовича на тему:

"Профшактика стресових гастродуоденальних виразок у хворих в
коматозному стан!", подану до спещал1зовано1 вченоУ ради Д 64.600.02
у Харк1вському нащональному медичному ушверситет! МОЗ УкраТни
на здобуття паукового ступени кандидата медичних наук за
спещальшстю 14.01.30 - анестезюлопя та штенсивна терашя

Актуальшсть теми.
Гостре порушення мозкового кровооб!гу (ГПМК) залишаеться

одшею з основних причин смертност! та !нвал!д!защ1. Пащенти, як!
перенесли !шем!чний шсульт (II), схильн! до ускладнень, як! розвиваються
в перш! дн! та тижн! захворювання. Медичи! ускладнення гострого II е
загальними ! часто призводять до несприятливих юпшчних насл!дк!в (уап
ёег №огр Н.В., КарреИе ЬЛ., 1998).

За даними 1п§етап А. е{ а! (2011), бшышсть ускладнень виникають
протягом перших 4 дшв II, при цьому, тяжкють !нсульту ! тривал!сть
госп!тал!зац!'1 е найб!льш важливими факторами ризику. Класифжащя
медичних ускладнень шсульту представлена Ьап§Ьогпе Р. е! а! (2000), де
в!дображаються так! ускладнення як невролопчн!, !нфекц!йн!, пов'язан! з
обмеженням рухливост!, тромбоемболтчн!, розвиток больового синдрому,
шлунково-кишков! кровотеч! (ШКК), запори, серцева недостатшсть,
аритм!Г, артрит, сонне апное та нутритивна недостатн!сть.

Пащенти у стан! коми е одшею з категорш високого ризику
виникнення стресових виразок, тому потребують профилактики цього
ускладнення. Важливими факторами, як! сприяють розвитку виразкових
уражень ШКТ, е виражешсть стрес-реакцп, кислотн!сть шлункового вм!сту
та !нф!кування НеНсоЬас1;ег ру!оп.

Переважна б!льш!сть пац!ент!в з шсультом надходять до л!карн! в
стан! пом!рно! чи виражено'1 дег!дратац!У, яка несприятливо впливае на
перфузшэ мозку (Впа11а А. Е1 а1, 2000) ! в!дм!чаеться недостатне
харчування, що несприятливо впливае на насл!дки лжування (Маг1!пеаи .1,
е1 а1, 2005). Тому вс! пащенти з шсультом повинн! бути оц!нен! стосовно
наявност! симптом!в недостатнього харчування та фактор!в ризику його
розвитку (Нос1§1<:!п8оп В. Е1 а1, 2003). А ранн!й початок ентералыюго
харчування, що проводиться у коматозних пац!ент!в через зонд е одним з
найкращих метод!в проф!лактики стресових виразок у критично хворих
пац!ент!в (В1азег А.Я., е1 а!., 2016).

Зпдно м!жнародних рекомендацш (Аси1е иррег §а»1;го!п1;е51!па1
Ыееё!п§ раШ\уау, 2015) для ургентних хворих в палат! !нтенсивно! терагпТ
обгрунтовуеться необх!дн!сть первинноТ проф!лактики шлунково-кишковоУ
кровотеч! з верхшх в!дд!л!в ШКТ призначенням !нг!б!тор!в протонноУ
помпи або Н2~рецептор!в.



Серед ризиюв застосування препарат!в групи блокатор!в Н2-
пстамшових рецептор!в (ГР) та блокатор!в протонноУ помпи (БПП)
наводять шдвищений ризик розвитку нозоком!ально'У пневмошУ та
кардюваскулярних ускладнень. Зниження кислотност! шлункового вмюту
гид д!ею цих антисекреторних препарат!в сприяють колошзащ'У шлунку та
глотки кишковою мжрофлорою (Кга§ М. е1 а!., 2015). 3 шшого боку, у
пац!ент!в у коматозному стан! юнуе високий ризик асшращТ шлункового
вмюту до дихальних шлях!в. При розвитку асп!рац!У тяжкють ураження
дихальних пищав буде залежати в!д кшькост! та кислотност! шлункового
вмюту.

Таким чином, надання медичноУ допомоги пащентам у гострому
перюд! гострого !шем!чного 1нсульту на засадах доказовоУ медицини
попереджае розвиток ускладнень, знижуе 1нвал1дизац1ю та смертн!сть.
Тому, на сьогодн! актуальним е стратифжащя пац1ент1в за ступенем ризику
розвитку постшсулътних ускладнень (Неззе К. е1 а1, 2014) та проведения Ух
профшактики.

Робота виконана зпдно з планом науково-дослщних роб!т
Харк1вського национального медичного уьпверситету «Проф1лактика стрес-
шдукованих уражень орган!в». Державний реестрац!йний № 0113Ш02284.

Наукова новизна отриманих результат!в.
На п1дстав! вих!дного значения та динамжи 1нтрагастрального рН-

мошторингу вивчений стан кислотност! шлункового вмюту у пац1ент1в у
коматозному стан! внаслщок гострого порушення мозкового кровооб!гу, на
пщстав! чого удосконалена методика профшактики стресових уражень
шлунково-кишкового тракту.

Доведено, що при вих!дному р!вш середньодобового значения
1нтрагастрального рН>2,5 пащенти не потребують застосування
медикаментозноУ профшактики стресових виразок, та ранне ентеральне
годування забезпечуе безпечний р!вень штрагастрального рН в!д 3,0 до 4,0.
Доведено, що у пащештв з вихгдним р!внем середньодобового
1нтрагастрального рН<2,5, блокатори Н-2-пстам1нових рецептор!в
забезпечують середньодобовий рН шлункового вм!сту на р!вш 4,54-3,85, а
блокатори протонноУ помпи - 5,90-5,37.

Доповнено науков! дан! про реал1защю стрес-реакц1У у пащешлв у
стан! коми внаслщок гострого порушення мозкового кровооб!гу, а саме
доведено, що р!вень стресових гормональних порушень бшьш виражений у
пащеюлв, як! згодом померли, пор!вняно з тими,хто вижив, та глибина
коми при надходженш до стац]онару мае зворотну корелящю з р!внем
кортизолем!!.

В робот! доведено, що р!вень стресовоУ г!пергл!кем!У вище у як!
згодом померли, пор!вняно з тими, що виживають, р!зниця середньо-
добовоУ гл!кем!У м!ж трупами становила на першу добу - 3,0 ммоль/л, на
третю добу — 1,8 ммоль/л та на п'яту добу — 1,7 ммоль/л.



Розроблений метод профшактики стресових виразок шлунково-
кишкового тракту у пац!ент!в у коматозному стан! внаслщок гострого
порушення мозкового кровооб!гу, який в!др!зняеться !ндив!дуал!зованим
пщходом на грунт! результат!в штрагастрального рН-мон!торингу.

Уточнен! науков! дан! про прогностичну ц!нн!сть показниюв
гемодинам!ки, а саме, що пац!енти в коматозному стан! внаслщок гострого
порушення мозкового кровооб!гу з летальним прогнозом мають б!льш
високий р!вень артер!ального тиску та частоти серцевих скорочень за
перш! три доби лжування, пор!вняно з пац!ентами, як! виживають.

Доповнен! науков! дан! щодо !нцидентност! стресових
гастродуоденальних ерозш, а саме, встановлено, що кл!н!чно незначн!
прояви стресових ерозш при патолого-анатом!чному досл!дженн! мають
мюце у 9,7% пац!ент!в у коматозному стан! на тл! !шем!чного !нсульту з
летальним прогнозом.

Практичне значения дисертацшнсн роботи.
Практичне значения роботи полягае у тому, що проведен! пауков!

дослщження дозволили розробити та запровадити у практику
диференцшований п!дх!д до вибору методу профшактики стресових
виразок шлунково-кишкового тракту у пац!ент!в у стан! коми внаслщок
гострого порушения мозкового кровооб!гу, який в!др!зняеться
!ндив!дуал!зованим п!дходом на Грунт! результат!в !нтрагастрального рН-
мон!торингу.

Впровадження в юпшчну практику результат!в дослщження дозволяе
пщвищити безпеку пац!ент!в як! перенесли !шем!чний !нсульт, идо
дозволило знизити к!льк!сть ускладнень у вщдшеннях !нтенсивно'Г тератУ
(В1Т) КЗ «Харювська обласна кл!н!чна л!карня - Центр екстреноУ медичноУ
допомоги та медицини катастроф», КЗ «Харювська мюька лшарня швидкоУ
та невщкладноУ медичноУ допомоги !мен! проф. О.1. Мещанинова»,
ХарювськоУ кл!шчно'У л!карн! на зал!зничному транспорт! № 1, ДержавноУ
установи «Тнститут загальноУ та нев!дкладноУ х!рург!У !мен! В.Т. Зайцева
НАМНУ»( м. Харюв), КЗ «Харювська обласна кл!н!чна нарколопчна
л!карня», В!йськово-медичного кл!н!чного центру Захщного рег!ону( м.
Льв!в). Отримано Патент УкраУни на корисну модель ИА 91357 I] ООШ
33/48 ««Спос!б проф!лактики стресових виразок та виразкових кровотеч у
хворих в коматозному стан!»».

Матер!али дослщження та отриман! результати дисертац!У в повному
обсяз! представлен! на конгресах, наукових конференщях рег!оналыюго та
нац!онального р!вн!в - «Актуальн! питания анестез!олог!У ! штенсивно'У
терап!У» (2012 р., м. Бердянськ), VI нацюнальному конгрес! анестез!олог!в
УкраУни (2013 р., м. Льв!в), VI Британо-УкраУнському Симпозиум! «Нов!тн!
тенденц!У в сучасшй анестез!олог!У та !нтенсивн!й тератУ акцент на
проблемах безпеки пащента та мон!торингу» (2014 р. м. КиУв), IX Британо-



Украшському Симпоз!ум!,присвяченому 60~р!ччю кафедри анеетез!ологп
та штенсивно! терапп НМАПО !мен! П.Л. Шупика (2017 р.)

Структура та обсяг дисертацй'. Дисертащя виконана на 160
сторшках машинописного тексту 1 складаеться з! вступу, огляду
л!тератури, опису матер!ал!в и метод!в, 4 роздшв власних дослщжень,
анал!зу та узагальнення результат!в, висновюв, практичних рекомендацш,
списку л!тератури, що м!стить 204 джерела, з них 38 - кирилицею 1 166
латиницею. Дисертащя шюстрована 29 таблицями та 39 рисунками.

Стушнь обгрунтованост! наукових положень, висновк!в 1
рекомендацш, сформульованих у дисертацй.

Автором використовувались сучасн! методи дослщження комплексу
показниюв, включаючи юншчш, лабораторш, шструментальш методи у
100 пац!ент!в, патологоанатом!чного досл1дження (41 небальзамованого
трупу), що дозволили оцшити ступень тяжкост! стану хворих з гострим
порушенням мозкового кровооб!гу на тл! проведения комплексу
штенсивно'Г терап!Г.

При виконанш роботи забезпечена еднгсть вим!рювань.
Достов1ршсть результат!в дослщження п!дтверджена шляхом обробки
стандартними статистичними методами за допомогою статистичного
пакету М8 ОШсе Ехсе! (М1сгозой Согрогайоп, У8А) та 8ТАТ18Т1СА 8.0
(81а1;8ой 1пс., 178А). Для пор!вняльно1 ощнки показник!в використано
методи математично'1 статистики параметричн! 1 непараметричш.

Ус! положения та висновки дисертацй - ч!тко аргументован!, лопчно
випливають 1з результат!в проведених дослщжень.

Оцшка зм!сту та оформления дисертацй'. У встут автор формулюе
актуальн!сть 1 мету роботи, ставить основш завдання дослщження.

Перший роздш «Методи профшактики гастродуоденальних
стресових виразок у пащент!в у коматозному стан!» м!стить огляд
л1тератури, де наведен! основн! положения вщповщно л!тературним даним
з питань сучасних медико-соц!альних проблем хворих з гострим
порушенням мозкового кровооб!гу, патоф!зюлопчних зм!н на тл!
1шем1чного шсульту, причин розвитку гастродуоденальних стресових
виразок, основними методами д!агностики та напрямками Ух проф!лактики.

У 2 роздш1 «Об'ект, обсяг 1 методи дослщження наведена юптчна
характеристика 100 хворих, як! пройшли л!кування з приводу гострого
порушення мозкового кровооб!гу. Описан! клшжо-лабораторш,
!нструментальн! методи досл!дження пац!ент!в, патологоанатомтчн!
дослщження слизово'1 оболонки гастродуоденально'1 дшянки померлих звих
з !шем!чним !нсультом.

Автором описан! принципи розподдлу 100 пац!ент!в, як! в!дпов!дали
критер!ям включения в досл!дження, на групи зпдно методу проведения
проф!лактики стресових нгастродуоденальних виразок на тдстав! даних



р!вня середньодобового штрагастрального рН-мошторингу за першу добу
перебування а В1Т. Проведений анал!3 пащетлв за прогнозом та
результатом тесту на Не11соЬас1;ег рШогу.

В казан! сучасш методи статистичного анал!зу результатов.
У 3 роздЫ «Динамжа стрес-маркер!в у пащент!в в коматозному

сташ на тл! гострого порушення мозкового кровооб!гу» проведений анал!з
плазмового р!вня пролактину, кортизолу та глюкози сироватки кров!.
Доведено, що пащенти в коматозному стан! внаслщок гострого порушення
мозкового кровооб!гу демонструють виражену стрес-реакщю з
порушенням циркадного ритму пролактину та кортизолу. Виявлено, бшьш
виражений р!вень стресових гормональних порушень був у пащент1в з
несприятливим переб!гом хвороби. Визначено, що у хворих з 1шем1чним
шсультом глибина коми при госшташзани мала зворотну корелящю з
р!внем кортизолеми. Доведено, що шдекс стрес-стшкостт, визначений за
стввщношенням р!вня пролактину до р!вня кортизолу, був нижчим в груш
в хворих з 1шем1чним шсультом у яких за шкалою ком Глазго було 5-6
бал!в, пор!вняно з пац!ентами, у яких реестрували 7-8 бал!в за ШКГ .
Визначено, що глибина коми при надходжешп до стацюнару не
корелювала з р!внем стресово! ппергл1кем!1, але у пащешлв як! згодом
померли р!вень глюкози кров! був вищим.

У 4 роздш! «Гемодинам1чн1 показники пац1ент!в у коматозному
стан! на тл! гострого порушення мозкового кровообтгу» проаналтзован!
динам!ка артер!ального тиску (АТ), частоти серцевих скорочень (ЧСС)
протягом тижня перебування у В1Т. Проведений пор!вняльний анал1з
показник!в системно']' гемодинам!ки в залежност! в!д глибини коми та
прогнозу хвороби.

У 5 роздпп «Анализ результат!в 1нтрагастрального рН-мон1торингу у
пац1ент1в в коматозному стан! на тл! гострого порушення мозкового
кровооб!гу» наведен! показники 1нтрагастрального рН та Ух всеб!чний
анал!з в залежност! вщ прогнозу захворювання, результату тесту на
Не11соЬас1;ег рШогу та методу профшактики стресових гастродуоденальних
виразок.

Автор доводить, що динамжа 1нтрагастрального рН у коматозных
пац1ент1в на тл! гострого порушення мозкового кровооб!гу без виразкового
анамнезу е аналопчною в труп! з негативним та позитивним результатом
тесту на НеНсоЪас1;ег ру!оп. Обгрунтовано, що при вих!дному р!вт
середньодобового значения 1нтрагастрального рН>2,5 пащенти не
потребують застосування медикаментозноУ профшактики стресових
виразок, та ранне ентеральне харчування забезпечуе безпечний р!вень
штрагастрального рН в!д 3,0 до 4,0. У пащент1в з вих!дним р!внем
середньодобового 1нтрагастрального рН<2,5, блокатори Н2-пстамшових
рецептор!в забезпечують середньодобовий рН шлункового вм!сту на р!вн!
4,54-3,85, а блокатори протонноУ помпи - 5,90-5,37.



Таким чином, зроблений висновок, що штрагастральний рН-
мошторинг е необхщною складовою в оцшц! ефективност! методов
профшактики стресових виразок у пац!ент!в у коматозному стан!. Ранне
ентеральне харчування забезпечуе оптимальний р!вень рН шлункового
вм!сту. Блокатори протонноТ помни забезпечують бшын виразне
пригшчення кислотност! шлункового вмюту, н!ж блокатори Н2-
пстамшових рецептор!в.

У 6 роздш! «Результата патоморфолопчних дослцщень слизовоТ
оболонки шлунково-кишкового тракту у померлих пац!ент!в з гострим
порушенням мозкового кровооб!гу» показано, що юйшчно незначн! прояви
стресових гастродуоденальних ерозш виникають у 9,7% пац!ент!в у стан!
коми на тл! !шем!чного шсульту як! згодом померли, незалежно в!д методу
профшактики, наявност! Не11соЬас1;ег ру!ог! та р!вня 1нтрагастрального рН.

У 7 роздш! «Анал1з та узагальнення результат!в дослщження»
проведено узагальнення результат!в для обгрунтування та вир1шення
актуально! кл1н1чно1 задач! - оптим!зац!Т метод!в проф!лактики стресових
гастродуоденальних виразок у хворих з тяжким !шем!чним шсультом на
шдстав! вих!дного р!вня !нтрагастрального рН.

На основ! анал!зу отриманих наукових даних дисертанту вдалося
зробити науково обгрунтован! дощльн! висновки, як! повн!стю
в!дпов!дають поставленн! мет! та завданням роботи.

Науков! положения та практичн! рекомендащ'Г автором об'ективно
аргументован!. Достов!рн!сть Ух тдтверджена сучасними методами
статистичноУ обробки.

Повнота викладення наукових положень, висновк!в 1
рекомендац!й у публ!кащях.

Результати дисертащйно!' роботи висв!тлен! в 11 опублшованих
роботах, у тому числ! 6 статей в журналах (з них 2 -- без сп!вавтор!в),
лщензованих ДАК УкраУни для публжацш результатов дисертащйних
роб!т, ус! вони входять до наукометричних баз, 4 тези (з низ 2 без
сп!вавтор!в) в матер!алах з'1зд!в та конференцш, отриманий 1 патент
Украши на корисну модель.

Друкован! прац! повн!стю в!дображують основн! положения
дисертащйноУ роботи. Зм!ст автореферату в!дпов!дае основним
положениям дисертац!йно! роботи.

Таким чином, сл!д вважати, що основн! науков! положения роботи
Лобойко Костянтина Миколайовича е достов!рними.

В порядку дискусп хотшося б отримати вщповщ! на наступи!
запитання:

1. Чи проводилася д!агностика та визначення типу шсульту методом
нейров!зуал!защ1 головного мозку для визначення тактики л!кування
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пащента з гострим порушенням мозкового кровооб!гу, що не
визначено в матер!алах та методах вашего дослцркення.

2. Визначення тяжкост! шсульту проводиться за допомогою Шкали
тяжкост! шсульту (МН88). Чи вивчали Ви корелящю динамики
показниюв 1Ч1Н88 з проведениям раннього ентерального харчування
ХВОрИХ 3 !шем!чНИМ ШСуЛЬТОМ.

3. Яким чином вихщн! значения та динамжа показниюв системно!
гемодинамжи корелювали з показниками насичення кисню кров!.

4. Яку базисну штенсивну тератю (рестраторну тератю, тдтримку
серцево-судинноТ функцп, корекщю АТ, шфузшну тераппо, корекщю
р!вня глюкози та температуря т!ла) 1 специф!чну медикаментозну
терап1ю (антитромбоцитарну, тощо) отримували пащенти труп
досл1дження. Чи вона не в!др1знялася у хворих труп дослщження.

5. Випадки недостатнього харчування спостер!гаються у 50% пац1ент1в з
1шем1чним 1нсультом, тому як Ви проводили мошторинг
нутритивного статусу пащент!в з тяжким 1шем1чним Ансультом, чи
були порушення моторики травного каналу.

6. Як втдомо, проведения раннього ентерального харчування у хворих з
тяжким шсультом перешкоджае дегенеративним змшам 1 порушенню
ц1Л1сност1 травного тракту, забезпечуе задоволення збшьшених,
внаслщок пов'язаного з шсультом пперкатабол1чного стану,
енергетичних потреб орган!зму, а також потреб у рщиш та
електрол!тах. Яка була добова потреба пащент!в груп досл!дження у
р!дин1, калор!ях та поживних речовинах.

7. Чи виявлено кореляцшш зв'язки у пац1ент1в груп спостереження, що
отримували препарати групи блокатор!в Н2-г1стам1нових рецепторАв \в протонноТ помпи щодо розвитку нозоком!ально1 пневмони

та кард!оваскулярних ускладнень.

В1дм1чеш вище зауваження не мають принципового характеру 1 не
впливають на позитивну оцшку роботи.

Висновок про вщповщшсть дисертацн встановленим вимогам
Дисертац1я Лобойка Костянтина Миколайовича на тему:

"Профшактика стресових гастродуоденальних виразок у хворих в
коматозному сташ", виконана тд кер!вництвом д.мед.н., професора
Фесенко Улболган Абдулхамтвни, е самост!йним завершеним науковим
досл1дженням, яке вир!шуе актуальне наукове-практичне завдання
сучасно'Г 1нтенсивно'1 терапи, а саме оптим1зац1'1 методов профшактики
стресових уражень гастродуоденальноТ д!лянки у хворих в коматозному
стан! внаслщок гострого порушення мозкового кровооб!гу. Автором
використаш сучасн! методики, як! дозволили отримати науково
обгрунтован! результати, на яких Грунтуються висновки.
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Таким чином, дисертащйна робота Лобойка Костянтина
Миколайовича "Профшактика стресових гастродуоденальних виразок у
хворих в коматозному стан!", за своею актуальнютю та науковою
новизною, практичною цшшстю, обгрунтовашстю результатам, обсягом та
науковим р1внем дослщження повшстю вщповщае сучасним вимогам до
дисертацш на здобуття наукового ступеню кандидата медичних наук,
регламентованими п. И «Порядку присудження наукових ступешв 1
присвоения вченого звания старшого наукового сшвробптшка» (Постанова
Кабшету мшюттлв Украши №567 в!д 24.07.2013 р. з! змшами, внесеними
зпдно з постановою Кабшету м1шстр1в Украши №656 в!д 18.08.2015 р.), а
и автор заслуговуе присудження наукового ступеня кандидата медичних
наук за спещальтстю 14.01.30 — анестез!олопя та штенсивна терап!я.

Офщшний опонент,
завщувачка кафедри медицини катастроф
га вшськовоТ медицини
ДЗ «Дшпропетровська медична
академ!я МОЗ Украши»,
док гор медичних наук, доцент
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