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    Актуальність. Системна запальна відповідь - системна неспецифічна 

реакція організму на вплив різних подразників або патологічних агентів, що 

проявляється  активацією всіх медіаторних систем і патобіохімічних каскадів, 

відповідальних за запалення. 

    Синдром системної запальної відповіді (ССЗВ) є типовим патологічним 

процесом і характерний для всіх небезпечних для життя станів, що протікають 

з максимальною напругою компенсаторних механізмів організму. 

Системна запальна відповідь, яка розвинулась на фоні критичного стану, є 

перехідною стадією патологічного процесу або кордоном, який розмежовує 

здоров'я  і хворобу. При терапії, що своєчасно розпочата,  СЗВ регресує та 

настає одужання, проте в іншому випадку відбувається подальший розвиток 

основного захворювання і зростання проявів поліорганної 

недостатності. Тому з позицій прогнозування,  реалізації та тяжкості перебігу 

патологічного процесу, особлива увага приділяється діагностиці системної 

запальної відповіді (СЗВ). 

     В останні роки зберігається висока захворюваність новонароджених 

окремими патологічними станами, серед яких лідируючу позицію займає 

внутрішньоутробне інфікування та гіпоксичні стани, які спричиняють високий 

ризик інвалідизації. В структурі дитячої інвалідності 35-45% уражень 

центральної нервової системи  є наслідками перинатальної патології, при 

цьому велика її частина  зв'язується з перенесеної асфіксією. В даний час існує 

реальна трудність єдиного підходу до діагностики та оцінки наслідків 

неврологічних відхилень перинатального походження. Діагностика та 

відновлення порушень гомеостазу динамічних систем мозку, що виникає 

внаслідок гіпоксії плода і асфіксії новонародженого, являють собою одну з 

найактуальніших проблем неонатології, педіатрії та неврології. Розвиток 

асфіксії у новонароджених супроводжується універсальним механізмом 

реагування з боку імунної системи у вигляді підвищеної продукції медіаторів 

запалення, зниження рівня протизапальних цитокінів та вмісту кінцевих 

стабільних метаболітів оксиду азоту в пуповинній крові. 



     Зміни, що  при цьому виникли, ведуть до розвитку системної запальної 

відповіді, яка характеризується викидом медіаторів запалення (інтерлейкінів, 

фактору некрозу пухлини -α, інтерферонів) та супроводжується рядом 

клінічних симптомів. 

     Знання клініко-лабораторних особливостей перебігу системної запальної 

реакції дозволить визначити тяжкість ішемії на ранніх термінах, що допоможе 

запобігти пошкодженню клітин нервової тканини, обмежити вогнище 

ураження та поліпшити неврологічний результат завдяки застосуванню 

ранньої інтенсивної терапії, весь потенціал якої спрямований на збереження 

нейропластичности та посилення процесів репарації. 

     Доведено, що новонароджений не володіє якою-небудь підвищеною 

опірністю по відношенню до гіпоксії в порівнянні з дорослими. І якщо її 

ступінь виходить за межі допустимих меж та допомога надана  несвоєчасно, 

сумарний ефект гіпоксії та гіперкапнії виявляється не менш небезпечним, ніж 

у дорослих. Нівелювання  дії гіпоксії, що ушкоджує на багато систем 

організму, залежить від ефективності роботи стрес-лімітуючих систем, 

найважливішою з яких є імунна система. 

     Таким чином, актуальним завданням сучасної неонатології є виявлення 

ранніх та специфічних діагностичних маркерів СЗВ при інтранатальній 

гіпоксії, розробка нових інформативних, статистично значущих критеріїв 

прогнозу перебігу раннього періоду адаптації та пошук факторів, що 

дозволять визначити обсяги терапії у новонароджених, які народилися в 

асфіксії. До теперішнього часу чіткі загальновизнані критерії СЗВ у 

новонароджених дітей відсутні і роль медіаторів запалення у них вивчена 

недостатньо. Все це і визначає актуальність  дисертаційної роботи Овчаренко 

С.С. 

 

Наукова новизна і практична значущість роботи. 

 

     Розглядаючи патофізіологію перинатальної асфіксії необхідно акцентувати 

увагу на такий стан, як ішемія - реперфузія,  яка є результуючим фактором, що 

сприяє кардіореспіраторній дисфункції при народженні. Крім того,   ішемія – 

реперфузія, що  пошкоджує після перенесеної асфіксії може привести до 

аномальних імунологічних реакцій в різних органах, як наслідок надмірного 

запалення. Ці запальні реакції, по всій видимості, пов'язані, головним чином, 

з активацією в мікросудинних ендотеліальних клітинах і лейкоцитах 

підвищений синтез та викид в кров різних цитокінів, які модулюють запалення 

і пошкодження тканин після перинатальної асфіксії. Таким чином, уточнення 



біохімічної картини системного запалення після перенесеної важкої асфіксії є 

одна з важливих наукових досягнень розглянутої дисертації. 

     Вже на початку свого дослідження автор прагнув дати відповідь на 

питання: чи є прояви СЗВ у новонароджених, які перенесли важку асфіксію 

при народженні? При цьому вивчалися як клінічні, так і біохімічні фактори, 

що характеризують системне запалення. Дисертантом упевнював такі 

прозапальні цитокіни, як: ІЛ-6, ІЛ-1β, ФНП-α, а також протизапальний цитокін 

ІЛ-4, який підтримує зростання B-клітин. Інтерлейкін-4 (IL-4) - лімфокін, який 

надає найбільш сильний ефект на регуляцію утворювання інших цитокінів за 

допомогою участі в численних біологічних процесах, таких як імунна 

відповідь та запальні реакції. Тому, в даній роботі кількісне  визначення рівня 

ІЛ-4 має важливе значення при оцінці імунного статусу організму немовляти. 

     Підвищення таких прозапальних інтерлейкінів, як IL-1β, IL-6 та фактора 

некрозу пухлини-альфа після перенесеної важкої перинатальної асфіксії буде 

свідчити про системну реакції на гіпоксію - ішемію, а на противагу цьому, 

збільшення IL-4 на 28% вказує на спробу цього протизапального інтерлейкіну 

зменшити надмірне запалення. До того ж IL-4 обмежує синтез макрофагами 

прозапальних IL-1β, -6, -8, -12, TNF-α та створення високоактивних 

метаболітів кисню, азоту. 

У своїй роботі автор припускає, що підвищення рівня протизапального 

цитокіну ІЛ-4 свідчить про його посилене вироблення у відповідь на 

запалення, наслідком якого є порушення функціональної активності 

ендотелію у вигляді зменшення утворення оксиду азоту та тромбоцитопенії. 

Овчаренко С.С. показав, що  збільшення ІЛ-4 приводило до стабільності 

показників ІЛ-6, ІЛ-1β, ФНП-α і виживанню новонароджених. На відміну від 

цього, у хворих з летальним результатом відзначався підйом рівнів, як 

прозапальних, так і протизапальних цитокінів, проте до 7-ї доби ІЛ-4 

достовірно знижувався. Однак слід враховувати і високу загрозу 

перинатального інфікування: запальні захворювання жінок під час вагітності, 

тривалий безводний період та ін., що становить досить великий відсоток у 

обстежених дітей. І, як показано в таблиці 2.5., мікробний спектр  у дітей, які 

були під наглядом, був великим. 

Цікавим є той факт, що автор у своїй роботі показав різний вираз 

системного запалення і  його прояви в залежності від результату захворювання 

(у новонароджених, що вижили чи померли). Так у немовлят з успішним 

результатом їх захворювання рівні ІЛ-4 та ІЛ-6 на 3-ю добу  були нижче, ніж 

в групі хворих з летальним результатом. До того ж рівні прозапальних 

цитокінів при не успішному наслідку мали динаміку підвищення, при цьому 

протизапальний цитокін (ІЛ-4) знижувався. 

https://translate.google.com/translate?hl=uk&prev=_t&sl=ru&tl=uk&u=http://humbio.ru/humbio/immunology/imm-gal/000099be.htm


     Таким чином, в дисертації не тільки уточнена біохімічна картина системної 

запальної відповіді у новонароджених, які перенесли важку асфіксію при 

народженні, але і проведена диферціація вираження його розвитку при 

різному наслідку захворювання. 

     Овчаренко С.С. було також відзначено, що знижений рівень оксиду азоту 

та помірна тромбоцитопенія в групі новонароджених з летальним кінцем 

зберігалася і на сьому добу захворювання, тобто  зміни в системі 

ендотеліоцитів у хворих, що померли, були більш вираженими, ніж у 

новонароджених, які вижили після перенесеної важкої асфіксій при 

народженні. 

     У своїй роботі автор в комплексі інтенсивної терапії новонароджених 

застосував депротеінізований гемодіалізат з крові молочних телят з метою 

нормалізації функції ендотелію при системній запальній реакції. Включення 

цього препарату в протокол лікування важкого постасфіктичного стану 

призвело до  зниженню нітритів на 34% та зростанню на 37% рівня 

тромбоцитів. А також було відзначена відсутність наростання ендогенної 

інтоксикації, поліпшення неврологічної картини та дихальної функції легень. 

Що стосується практичної значущості дисертації, то отримані 

результати дозволять розширити теоретичні знання лікарів - неонатологів та 

інтенсивної терапії в розумінні щодо реакцій організму новонародженої 

дитини на перенесену важку асфіксію. Отримані нові знання, про те, що після 

перенесеної перинатальної гіпоксії, у новонародженого розвивається системна 

запальна реакція, яка повинна впливати на вибір проведеної інтенсивної 

терапії. А це буде супроводжуватися скороченням тривалості проведення 

штучної вентиляції легенів  та часу перебування хворих у відділенні 

анестезіології та інтенсивної терапії новонароджених. 

 

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

 

Дисертаційна робота є фрагментом науково - дослідницької  роботи 

кафедри дитячої хірургії та дитячої анестезіології Харківського національного 

медичного університету «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. Автор є безпосереднім виконавцем 

досліджень по вивченню показників системної запальної відповіді у 

новонароджених з важкими формами гіпоксично  -ішемічним ураження 

головного мозку. 

 



Оцінка змісту та оформлення дисертації. Повнота викладання в 

публікаціях. 

 

Матеріали дисертаційної роботи представлені на 128 сторінках 

машинописного тексту та включають в себе вступ, огляд літератури, 3-и 

розділи власних досліджень, список літератури (186 джерел).  Робота 

ілюстрована 26 таблицями та 10 малюнками. 

Результати дослідження опубліковані в 11 наукових працях, 6 з них - у 

спеціалізованих виданнях, які атестовані Міністерством освіти і науки, молоді 

та спорту України (з них 1 стаття одноосібна), одна в іноземному виданні. До 

того ж  одна стаття в інших виданнях, 4 тези доповідей в матеріалах 

міжнародних та  вітчизняних з'їздів і конгресів. Отримано 1 патент України на 

корисну модель,  

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень дисертації та їх 

достовірність висновків.  

 

     Виходячи з мети та завдання роботи, дисертантом розроблена відповідна 

програма дослідження з використанням системного підходу та 

обґрунтуванням обсягів досліджень. Автором сформовано дизайн та групи 

порівняння, що забезпечувало можливість отримання достатньо повної та 

достовірної інформації. 

     Клінічний матеріал представлений 66 новонародженими, 50 із яких, 

перенесли важку асфіксію при народженні. 16 дітей склали контрольну групу 

та були умовно здоровими. 

     Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань автор 

використовував сучасні методи обстеження та моніторинг хворого. Лікування 

новонарождних, які увійшли в дисертацію, проводилося відповідно до 

клінічних протоколів, затверджених Міністерством охорони здоров'я 

України. Включення депротеінізованого гемодіалізата з крові молочних телят, 

що дозволений у новонароджених,  доповнювало терапію перенесеної гіпоксії. 

     У своєму дослідженні Овчаренко С.С. застосовував методики, які 

дозволили достовірно отримати дані та зробити представлені висновки. Для 

статистичної обробки результатів дисертації автор використовував пакет 

програм   загального призначення Statistica for Windows версії 6.0. На першому 

етапі розрахунку була застосована дискриптивна (описова) статистика  для 

показників, що вимірювалися у вигляді  кількісної шкали. 

    Для визначення відмінностей між групами застосовувалися методи 

непараметричної статистики. Для пов'язаних вибірок (динаміка лікування) 



використовувалися критерії знаків та критерій Вілкоксона. Для незв'язаних 

вибірок - критерії Колмогорова - Смирнова та Манна - Уїтні. 

     Для дослідження впливу незалежної змінної на залежну застосовувалися 

непараметричні аналоги дисперсійного аналізу - критерій Краскела -Уолліса і 

медіанний тест. 

     Висновки дисертації відповідають поставленим завдання, логічно 

випливають із суті роботи. Отримані практичні рекомендації достатньо 

обґрунтовані та базуються на результатах дослідження. 

 

Зауваження по дисертаційній роботі. 

 

     Зауваження по дисертаційній роботі більше відноситься до її стилістичного 

оформлення. Однак є і питання до трактування отриманих результатів. По-

перше - в літературному огляді було б більше приділити уваги особливостям 

системної запальної відповіді у новонароджених дітей. Відобразити наявні 

літературні дані по особливостям реакції організму немовлят на перенесену 

гостру гіпоксію. У розділі «Загальна характеристика обстежених хворих» 

необхідно було вказати критерії включення та виключення новонароджених з 

спостереження. Показати відсоток дітей з встановленою внутрішньоутробною 

інфекцією. Неврологічний статус народжених дітей оцінюють не шляхом 

простого перерахування наявних симптомів, а за шкалою Sarnat. 

Автор у своїй роботі докладно зупиняється на інтенсивній терапії 

постасфіктичних станів, де також є ряд питань. В даному випадку було б 

доцільно послатися на клінічний протокол, затверджений наказом 

Міністерства охорони здоров'я України. 

У підрозділі «Характеристика функціональних і лабораторних методів 

досліджень», немає необхідності так докладно описувати хід виконання 

методик, так як вони виконувалися по рекомендація певних авторів. 

В своїй роботі автор отримані результати помістив в таблиці, що біли 

сформовані за допомогою дискриптивної (описової) статистики. Подібне 

представлення параметрів наочно  показує їх медіану та середнє значення, 

стандартне відхилення і квартилі, як заходи розсіювання, мінімальне та 

максимальне значення, як показник розмаху вибірки. Однак немає 

відображення достовірності між контрольною та обстеженою  групою. Все це 

описано переважно в тексті дисертації. 

В роботі Овчаренко С.С. в ряді випадків намагається на підставі 

отриманих результатів будувати різні припущення на можливі ефекти та 

реакції з боку судинної системи дитини, стану її ендотелію, 

мікроциркуляції. Думаю, що це автору потрібно робити з великою 



обережністю, так як зміни одного або двох параметрів (тромбоцитів або 

нітрітів) не зовсім буде достовірно відображати бажані зміни в організмі 

немовляти. 

Однак, все вище сказані зауваження є дискусійними та не 

відображаються на науковій та практичній цінності даної роботи. При цьому 

хочу задати автору декілька  питань: 

1. Які клінічні симптоми у новонароджених дітей підтверджували розвиток 

системної запальної відповіді? 

2. Яка кількість дітей було з внутрішньоутробною інфекцією та ступінь її 

тяжкості? 

3. Чим обумовлені прояви  інтоксикації у дітей, які перенесли          

важку  асфіксію  при народженні? 

4. Чому при проведенні ШВЛ новонародженим дітям 

з гіпоксично - ішемічним ураженням головного  мозку насичення крові     

киснем  підтримувалося на такому низькому рівні (в межах 

90 -  91 %), а РО2 30 - 45 мм рт. ст., РСО2 45 - 50 мм рт. ст., р H 7,25 - 7,3? 

5. Як розуміти фразу: 

«стимуляція  (актовегіном)  утилізації   кисню  при  гіпоксії  призводить  до  т

ого,  що в ендотелії судин нормалізується анаеробний метаболізм? 

   

 

Висновки: 

 

     Дисертаційна робота Овчаренко Сергій Сергійовича. на тему «Діагностика 

та особливості інтенсивної терапії системної запальної відповіді у 

новонароджених, які перенесли тяжку асфіксію при народжені», яка виконана 

на кафедрі дитячої хірургії і дитячої анестезіології Харківського 

національного медичного університету МОЗ України під керівництвом доктор 

медичний наук, професора Межирової Ніни Матвіївні, є завершеною працею, 

в якій здобуто нові науково обґрунтовані результати, що в сукупності 

вирішують важливі наукові та практичні завдання сучасної інтенсивної терапії 

новонароджених, що перенесли тяжку асфіксію. До того ж, дослідження 

Овчаренко С.С. підвищують ефективність діагностики та лікування у них 

системної запальної відповіді,  яка розвилась у ранньому неонатальному 

періоді шляхом проведення біохімічних  досліджень показників запалення та 

введення в комплекс інтенсивної терапії цим хворим  депротеінізованого 

гемодіалізата із крові молочних телят. 

     За своєю актуальністю, науковою новизною, практичним значенням 

отриманих результатів, обґрунтованістю основних положень та висновків 



дисертація Овчаренко С.С. на тему «Діагностика та особливості інтенсивної 

терапії системної запальної відповіді у новонароджених, які перенесли тяжку 

асфіксію при народжені» відповідає вимоги наказу №567 від 24.06.2013 МОН 

молоді та спорту України «Порядок присудження наукових ступенів», а саме 

п.11, а її автор заслуговує присудження наукового ступеню кандидата 

медичний наук за спеціальністю 14.01.30 - анестезіологія та інтенсивна 

терапія. 
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