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I. Актуальність теми 
 
 Практично 50 років тому Patrik J.E. і співавт. (1976) навели дані серії 

експериментів, під час яких автори викликали асфіксію і надалі забезпечували 

реанімаційні заходи доношеним плодам вівці і резус макак. Ці дослідження привели 

до визначення щохвилинної послідовності патофізіологічних змін при асфіксії 

новонароджених. Уяви про асфіксію новонароджених з того часу в значній мірі 

отримали подальший розвиток. Проте відповідно до даних ВООЗ приблизно 4 млн. 

новонароджених щорічно у всьому світі гине через цей патологічний стан (Black R.E. 

і співавт., 2008), навіть незважаючи на розуміння великої чутливості плода і 

новонародженого в перінатальний період до впливу різних чинників, збільшення 

кількості підготовленого персоналу і розширення обсягу теоретичних знань, які 

знаходять відображення в різних рекомендаціях та настановах. При цьому більшу 

частину таких летальних наслідків можна попередити (Jain L., 2016). Якщо навіть 

дитина залишається жити, після асфіксії велика ймовірність виникнення 

неврологічних розладів, включаючи дитячий церебральний параліч і затримку 

ментального розвитку. Їх вірогідність в значному ступені збільшується у 

недоношених новонароджених (Goldenberg R.L. і співав., 2016). Все це обумовлює 

актуальність та інтерес до дисертаційної роботи Овчаренка Сергія Сергійовича 

«Діагностика та особливості інтенсивної терапії системної запальної відповіді у 

новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію при народженні», в якій 

переслідувалася мета підвищення ефективності діагностики і лікування системної 

офіційного опонента на дисертацію Овчаренка Сергія 
Сергійовича «Діагностика та особливості інтенсивної 
терапії системної запальної відповіді у 
новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію при 
народженні», поданої в спеціалізовану вчену раду Д 
64.600.02 при Харківському національному медичному 
університеті МОЗ України на здобуття наукового 
ступеню кандидата медичних наук за спеціальністю 
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запальної відповіді у новонароджених, що перенесли тяжку асфіксію при народженні 

шляхом проведення біохімічних досліджень показників запалення та введення в 

комплекс інтенсивної терапії цим хворим депротеїнізованого гемодіалізату з крові 

молочних телят.  

 

 

II. Зв'язок теми дисертації з державними чи галузевими науковими 

програмами 

 

 Дисертаційна робота Овчаренка С.С. «Діагностика та особливості інтенсивної 

терапії системної запальної відповіді у новонароджених, які перенесли тяжку 

асфіксію при народженні» виконана в межах науково-дослідної роботи Харківського 

національного медичного університету МОЗ України «Вивчення впливу еферентних 

факторів та протимікробних препаратів на різні морфологічні форми 

мікроорганізмів з урахуванням біоритмів їх існування при гнійно-септичних 

ускладненнях у дітей» (№ держреєстрації 0111U006854).  

 

 

III. Новизна дослідження та одержаних результатів 

 

 Головним є те, що в дисертаційному дослідженні Овчаренка С.С. отримали 

подальший розвиток уяви про роль системи запальної відповіді у патогенезі асфіксії 

новонароджених. При цьому: 

 1. Комплексно проаналізований взаємозв’язок прозапальних цитокінів 

(інтерлейкін-1β, інтерлейкін-6, фактор некрозу пухлин-α), протизапальних 

(інтерлейкін-4), стану ендотелію судин за даними нітритів, рівня ендогенної 

інтоксикації за вмістом середньомолекулярних пептидів і цистатину С.  

 2. Зафіксована при асфіксії новонароджених відповідь системи запальної 

реакції у вигляді збільшення рівня протизапального цитокіну інтерлейкіну-4 з 

одночасною тромбоцитопенією і збільшенням рівня нітритів, накопиченням 

маркерів ендогенної інтоксикації. 
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 3. Визначено, що подальший перебіг у взаємозв’язку системи запальної 

відповіді, маркерів стану ендотелію судин та рівня ендогенної інтоксикації 

розрізняється у новонароджених з асфіксією і летальним кінцем і подальшим 

одужанням. А саме, при позитивній динаміці рівень протизапального цитокіну 

залишається підвищеним, тоді як при негативній – збільшена концентрація 

прозапального цитокіну і протизапальних із подальшим різким зменшенням вмісту 

прозапальних (інтерлейкінів 1β і 6). І у дітей з летальним кінцем це ж 

супроводжується поглибленням тромбоцитопенії та гіпоконцентрації оксиду азоту, 

прогресивним підвищенням маркерів ендогенної інтоксикації, що, відповідно до 

позиції автора, спричиняє генералізацію програмної складової запалення. Такі дані 

дозволили дисертанту розширити уяви про патогенез асфіксії новонароджених і 

обґрунтувати свій погляд на взаємозв’язок системної запальної відповіді, маркерів 

стану ендотелію судин і ендогенної інтоксикації при негативному перебігу асфіксії у 

доношених новонароджених.  

 4. Доведений якісний взаємозв’язок між перебігом біохімічних маркерів і 

клінічною симптоматикою. 

 5. Запропоновано для оцінки тяжкості синдрому системної відповіді у 

доношених новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію, використовувати 

комплекс біохімічних досліджень, включаючи цитокіни інтерлейкіни 4, 6, 

тромбоцити, нітрити, рівень середньомолекулярних пептидів. При цьому 

запропоновано розглядати стійку тромбоцитопенію, гіпоконцентрацію оксиду азоту 

на фоні підвищеної прозапальних цитокінів і середніх  молекул як ознаку 

несприятливого перебігу захворювання 

 

IV. Теоретичне значення результатів дослідження 

 

 Теоретичне значення результатів дослідження полягає у обгрунтуванні вище 

зазначених закономірностей взаємозв’язку системної запальної відповіді, стану 

ендотелію судин і ендогенної інтоксикації при асфіксії доношених новонароджених. 

При цьому доведено, що при асфіксії активізується системна запальна відповідь, що 

супроводжується й викидом медіаторів ендотелію судин з подальшою 
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тромбоцитопенію. При несприятливому перебігу виникає дисбаланс між про- і 

протизапальними цитокінами, підвищене утворення останніх через певний проміжок 

часу може виснажуватися і це ж корелює з поглибленням тромбоцитопенії, 

ендогенної інтоксикації та погіршенням клінічної симптоматики. 

 Теоретичне значення полягає також у ілюстрації принципової можливості 

впливати на ці процеси лікарськими засобами, точкою дії яких є певні ланки 

метаболізму.  

 

V. Практичне значення результатів дослідження 
 

 Запропоновано для оцінки тяжкості синдрому системної відповіді у 

доношених новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію, використовувати 

комплекс біохімічних досліджень, включаючи цитокіни інтерлейкіни 4, 6, 

тромбоцити, нітрити, рівень середньомолекулярних пептидів. При цьому 

запропоновано розглядати стійку тромбоцитопенію, гіпоконцентрацію оксиду азоту 

на фоні підвищеної прозапальних цитокінів і середніх  молекул як ознаку 

несприятливого перебігу захворювання. 

 Для корекції зазначених метаболічних відхилень в комплексі інтенсивної 

терапії новонароджених з асфіксією запропоновано застосовувати депротеїнізований 

гемодіалізат з крові молочних телят.   

 

VI. Ступінь обґрунтованості та достовірності положень, висновків і 
рекомендацій, сформульованих у дисертації 

 
 Зроблені автором дослідження базуються на достатньому клінічному матеріалі: 

автором систематизовано результати біохімічних і клінічних досліджень 66 

новонароджених. При цьому визначалися не тільки традиційні клінічні, загально 

клінічні та біохімічні параметри, а малопоширені – прозапальні цитокіни 

(інтерлейкін-1β, інтерлейкін-6, фактор некрозу пухлин-α), протизапальні 

(інтерлейкін-4), маркер ендотелію судин (рівень оксиду азоту), рівень інтоксикації 

(цистатин С).  



 5 

 Для визначення відмінностей між групами з урахуванням дизайну дослідження 

та зафіксованих даних застосовувалися методи непараметричної статистики – 

критерій знаків, Вілкоксона, Колмогорова-Смірнова, Манна-Уітні, Краскела-Уолліса, 

медіанний тест.  

 

VII. Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях, 
авторефераті 

 
 За темою дисертації опубліковано 11 наукових праць, 6 з них – у фахових 

виданнях, отримано 1 патент України на корисну модель, 4 тез доповідей у 

матеріалах міжнародних і вітчизняних з’їздів і конгресів. Дисертант неодноразово 

доповідав результати дослідження на наукових форумах. Зміст автореферату 

ідентичний основним положенням дисертації. 

 

VIII. Недоліки дисертації та автореферату щодо їх змісту та оформлення 
 

 Орфографічна та граматична неперфектність не є першорядними.  

 З одного боку, кількість досліджених пацієнтів на фоні застосування 

непараметричних тестів, що дозволяють отримати стійкий результат при невеликій 

кількості спостережень, є достатньою для вірогідних висновків. З іншого боку, 

асфіксія – патологія, що достатньо часто зустрічається, тому для збільшення 

статистичної закономірності кількість досліджених можна було б розширити. 

 Основний обсяг досліджень сьогодні виконується в першу чергу в економічно 

розвинутих країнах. Для узагальнення і зіставлення отриманих даних більш 

обґрунтованим було б використовувати дані відомих українських дослідників і країн 

Євросоюзу та Північної Америки.   

 Дискусійне питання. Відомим і в певній мірі класичним є дослідження ролі 

гіперглікемії та інтенсивної терапії інсуліном Van den Berghe G. і співавт., 2001. Воно 

виконано у відділенні інтенсивної терапії хірургічного профілю для дорослих. 

Загалом дана оцінка 1548 пацієнтам. У 765 з них застосовувалася тактика інтенсивної 

терапії інсуліном з утриманням концентрації глюкози в крові від 4,6 до 6,1 ммоль/л. 

У інших 783 пацієнтів інсулін вводився при концентрації глюкози в крові більше за 



 6 

11,9 ммоль/л, при цьому її рівень утримувався в межах 10,0–11,1 ммоль/л. Інтенсивна 

терапія інсуліном супроводжувалася зменшенням кількості летальних випадків при 

тривалості знаходження у відділенні інтенсивної терапії понад 5 діб на 55% (Р = 

0,005), внутрішньогоспітальної летальності – на 34% (Р = 0,01) та інших ускладнень. 

Це дослідження є ілюстрацією, що через корекцію метаболізму можна впливати на 

наслідки інтенсивної терапії. В той же час багато із загально відомих препаратів, 

точкою дії яких є метаболізм, в тому числі депротеїнізований гемодіалізат з крові 

молочних телят, не впливають на клінічні наслідки інтенсивної терапії набряку 

головного мозку різної етіології. Автор доводить інше. Як це узгодити із 

загальноприйнятими позиціями.  

 

 
IX. Рекомендації щодо використання результатів дисертаційного дослідження 

в практиці 

 
 Результати дисертаційного дослідження Овчаренка С.С. «Діагностика та 

особливості інтенсивної терапії системної запальної відповіді у новонароджених, які 

перенесли тяжку асфіксію при народженні» можуть бути використані у відділеннях 

анестезіології, інтенсивної терапії для дітей та новонароджених, неонатології та 

педіатрії. Впровадження отриманих результатів в практику буде сприяти оптимізації 

лікування новонароджених у критичному стані.  

 
X. Відповідність дисертації вимогам, які пред’являються до наукового ступеню 

кандидата медичних наук 
 

 Дисертаційна робота Овчаренка Сергія Сергійовича «Діагностика та 

особливості інтенсивної терапії системної запальної відповіді у новонароджених, які 

перенесли тяжку асфіксію при народженні», виконана під керівництвом д.мед.н., 

професора Межирової Ніни Матвіївни, що представлена на здобуття наукового 

ступеня кандидата медичних наук, є актуальним і завершеним науковим 

дослідженням, що вирішує важливу задачу – вдосконалення інтенсивної терапії та 

підвищення її ефективності під час надання допомоги новонародженим з асфіксією 
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