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Актуальність теми дисертації.

Дисертаційна робота Бойченко Альони Дмитрівни присвячена 

актуальній проблемі сучасної педіатрії, а саме підвищенню ефективності 

ранньої діагностики серцево-судинних розладів та прогресуванню 

міокардіальної дисфункції у новонароджених з груп перинатального ризику в 

неонатальний період шляхом вивчення провідних механізмів розвитку та 

комплексної оцінки морфофункціонального стану серцево-судинної системи, 

раннього виявлення і визначення типів міокардіальної дисфункції, 

уточнення фізіологічних параметрів процесів трансформації серця та 

магістральних судин, ремоделювання камер серця й визначення патологічних 

відхилень з урахуванням гемодинамічного впливу фетальних комунікацій, 

енергозабезпечення міокарда, генів-кандидатів розвитку серцево-судинних 

подій, з відокремленням патологічних зсувів постнатального розвитку 

серцево-судинної системи.

Відомо, що здоров’я дитини залежить від багатьох факторів: способу 

життя і стану репродуктивного здоров’я батьків, соціально-економічного 

рівня суспільства і родини, біологічних та генетичних факторів, стану 

довкілля, організації надання перинатальної медичної допомоги вагітним, 

дітям і матерям. Дані фактори впливають на перебіг перинатального періоду, 

здоров’я новонародженого та стан дитини у подальшому житті.

Перехід від внутрішньоутробного життя до позаутробного -  це 

найбільш складний фізіологічний процес адаптації новонародженого. 

Початок самостійного дихання призводить до радикальних змін не тільки з
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боку респіраторного тракту, а й в  серцево-судинній системі, що пов’язано зі 

зміною тиску в порожнинах серця, напрямку шунтування крові на рівні 

фетальних комунікацій, а також з ремоделюванням порожнин серця та 

магістральних судин за рахунок зміни гемодинамічного навантаження.

Протягом останнього десятиріччя в Україні зберігається стабільна 

тенденція погіршення стану здоров’я дітей. Зокрема у світі вроджені вади 

серця (ВВС) у структурі вроджених аномалій, деформацій та хромосомних 

порушень посідають перше місце, що становить близько ЗО %. ВВС це 

гетерогенна група захворювань, які зустрічаються в ізольованому вигляді або 

входять до складу множинних вроджених вад розвитку (МВВР), моногенних 

(з аутосомно-домінантним або аутосомно-рецесивним типом спадковості) 

або хромосомних синдромів. У літературі описано понад 100 спадкових і 

хромосомних захворювань, які поєднуються з ВВС і погіршують прогноз 

перебігу захворювання й життя. Загалом синдромальна патологія 

спостерігається в 6-36 % хворих із ВВС. Моногенна етіологія ВВС доведена 

у 8 % випадків; близько 90 % ВВС є наслідком багатофакторного впливу 

поєднання генетичної схильності та дії зовнішнього середовища.

В структурі захворюваності новонароджених в Україні в 2016 році 

перше місце зайняли вроджені аномалії, деформації та хромосомні 

порушення -  15,5 % .

Частота народження дітей з відкритою артеріальною протокою (ВАП) 

обернено пропорційна гестаційному віку і масі тіла при народженні. 25 %  

новонароджених з масою тіла при народженні 1000-1500 г мають ВАП через 

72 години життя і 70 % з них потребуватимуть її лікування. 55-70 % дітей з 

масою тіла при народженні менше 1000 г мають ВАП через 72 години життя 

і 85 % з них потребуватимуть її лікування.

Відкриття мережі перинатальних центрів в Україні створило 

можливості надання висококваліфікованої медичної допомоги та сприяло 

виходжуванню глибоко недоношених дітей. Раціональна тактика ведення та 

своєчасне закриття ГЗВАП набуває особливої уваги в умовах необхідності



підвищення виживання глибоко недоношених новонароджених та 

профілактики розвитку ранньої інвалідизації. Доведено, що катамнестичне 

спостереження протягом раннього дитинства дозволяє своєчасно виявити 

ранні та пізні ускладнення тривалого функціонування артеріальної протоки. 

Проведення скринінгового обстеження серцево-судинної системи 

новонароджених, що проводиться в останніх років, направлене на ранню 

діагностику, моніторинг та ефективне лікування уражень серцево-судинної 

системи.

Неонатальна кардіологія продовжує розвиватись та потребує тісного 

співробітництва між лікарями пренатальної діагностики, неонатальними 

лікарями ультразвукової діагностики, дитячими кардіологами й 

неонатологами як у критичних ситуаціях, так і в наукових перспективних 

дослідженнях.

Для лікування ВВС у ряді випадків слід проводити хірургічне 

втручання. Однак, незважаючи на успішний розвиток в Україні дитячої 

кардіохірургічної допомоги, радикальна корекція не завжди можлива з 

огляду на анатомічні особливості деяких комбінованих вад серця, а 

паліативна хірургічна корекція покращує життя пацієнта тимчасово й не 

вирішує проблем зі зниженням рівня інвалідності хворих на тяжкі 

комбіновані ВВС.

Незважаючи на великий досвід фундаментальної науки, клінічних 

досліджень спостереження та ведення тисяч дітей протягом останніх років, 

до сих пір залишається певна невизначеність і тривають суперечки з приводу 

оцінки значущості ВАП та ведення передчасно народжених дітей з ВАП, що 

призводить до суттєвої неоднорідності тактики лікування у клінічній 

практиці. Ефективна пренатальна діагностика залишається резервом до 

зменшення кількості дітей, які народжуються зі складними комбінованими 

вадами серця. Удосконалення системи взаємодії медичних закладів із питань 

пре- та перинатального моніторингу дає змогу проводити більш ранню 

медикаментозну та хірургічну корекцію.
з



Усе вищезазначене свідчить, що незважаючи на велику кількість 

наукових робіт, які присвячені серцево-судинній патології, зростання 

контингенту передчасно народжуваних, «пізно недоношених», затримкою 

внутрішньоутробного розвитку діагностика гемодинамічно значущої 

відкритої артеріальної протоки (ГЗВАП) залишається складною задачею, 

враховуючи відсутність надійних діагностичних критеріїв. Ризики та 

переваги терапії, призначені для закриття ВАП є суперечливими, і відповідь 

на питання, яке приймати рішення щодо тактики ведення пацієнта з ГЗВАП, 

залишаються складним.

Таким чином, поглиблене вивчення перебігу неонатального періоду й 

прогнозування ускладнень механізмів розвитку серцево-судинних розладів 

прогресування міокардіальної дисфункції у новонароджених з груп 

перинатального ризику є актуальними та вимагає подальшого уточнення. 

Розробка алгоритмів визначення факторів ризику, рання діагностика, 

моніторинг серцево-судинних розладів у новонароджених та вдосконалення 

принципів їх профілактики з урахуванням даних катамнестичного 

спостереження підкреслює актуальність і важливе практичне значення 

дисертаційної роботи Бойченко Альони Дмитрівни.

Наукова робота Бойченко А. Д. дозволяє отримати відповіді на 

наступні ключові питання:

1. Які саме скринінгові дослідження стану серцево-судинної 

системи доношених та передчасно народжених дітей треба проводити 

з метою аналізу морфофункціональних показників, типів центральної 

гемодинаміки в залежності від доби життя в ранньому неонатальному 

періоді?

2. Якими є клініко-інструментальні маркери тривалого 

персистування фетального кровообігу, критерії діагностики ГЗВ АП, 

особливості функціонування ВОВ у доношених та передчасно 

народжених дітей в неонатальноту періоді?

3. Як впливає поліморфізм генів ендотеліальної синтази оксиду



азоту, мітохондріальна супероксиддисмутаза, (31 -адренорецептори, як 

маркери морфофункціональних змін серцево-судинної системи 

новонароджених на формування серцево-судинних розладів?

4. Які фактори ризику формують серцево-судинні розлади у 

доношених та передчасно народжених дітей та як вдосконалити 

принципи профілактики з урахуванням необхідності катамнестичного 

спостереження за ними до 18 місяців життя?

Вивчення даної проблеми з точки зору доказової медицини, розробка 

загальнодержавних і регіональних програм з ведення пацієнтів з ГЗВАП 

обумовлена не лише необхідністю покращення соціального статусу дитячого 

населення, а й проблемою зниження показників захворюваності та 

смертності. Забезпечення здорового початку життя новонародженій дитині та 

своєчасна корекція виявлених патологічних змін є одним з основних питань 

розвитку і вдосконалення вітчизняної медичної науки.

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

Дисертаційна робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

педіатрії № 1 та неонатології, виконаної у межах загальної НДР кафедр 

педіатричного профілю ХНМУ «Медико-біологічна адаптація дітей із 

соматичною патологією в сучасних умовах» (№ державної реєстрації 

0114Ш03393).

Наукова новизна роботи полягає в концептуальному вирішенні 

проблеми наукового обгрунтування проведення ультразвукового скринінгу 

стану серцево-судинної системи з поглибленою комплексною оцінкою 

ехокардіографічних показників, розробці критеріїв діагностики серцево- 

судинних розладів, а саме міокардіальної дисфункції, легеневої гіпертензії 

новонароджених, ГЗВАП у новонароджених з груп перинатального ризику за 

результатами спектральної та тканинної допплерографії, розроблено 

нормативні показники серцево-судинної системи новонароджених у 

неонатальний період та їх динаміка в катамнезі до вісімнадцяти місяців 

біологічного віку.



Отримані нові дані щодо діагностичних х _ ? ГЗВАП у передчасно

народжених дітей, які знаходились на ШВЛ з РіОг 40% і більше.

Здобувачем доведено та обґрунтовано доцільність динамічного 

ультразвукового моніторингу стану систолічної та методом «подвійного» 

допплера діастолічної функцій шлуночків серця у новонароджених з груп 

перинатального ризику. Визначено нормативні значення швидкісних та 

часових параметрів руху фіброзних кілець мітрального та трикуспідального 

клапанів за даними тканинного допплерівського картування у здорових 

новонароджених у ранній неонатальний період, вдосконалено критерії 

діагностики наявності та типів діастолічної дисфункції.

Розроблено спосіб прогнозування ризику розвитку міокардіальної 

дисфункції у новонароджених і дітей першого року життя з груп 

перинатального ризику за результатами визначення генотипів поліморфізму 

генів-кандидатів та науково обгрунтована модель клінічного прогнозування 

та стратифікації загрози розвитку серцево-судинних захворювань у 

новонароджених з груп перинатального ризику.

На підставі проведеного дослідження удосконалено методологічні 

основи ехографічного моніторингу міокардіальної дисфункції та серцево- 

судинних розладів у новонароджених з груп перинатального ризику. 

Визначено критерії систолічної і діастолічної, ліво- і правошлуночкової 

міокардіальної дисфункції у новонароджених від матерів з ускладненою 

вагітністю та екстрагенітальною патологією у неонатальний період та 

протягом першого року життя.

Удосконалено та систематизовано підхід до діагностики серцево- 

судинних розладів у новонароджених шляхом комплексної оцінки ДЕХОКГ- 

параметрів, біохімічних маркерів (рівнів ЛДГ та ГГТ) та поліморфних 

варіантів С786Т в гені еЖ)8, Т58С в гені Мп8СЮ2 та 8ег4901у в гені АОЯВ1. 

Визначено ехокардіографічні критерії, асоційовані із поліморфізмом генів 

е>Ю8, Мп8(Ю2 та АОЯВ1. Встановлено взаємозв’язки між предикторами
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несприятливих факторів розвитку серцево-судинних розладів у 

новонароджених у неонатальний період та в катамнезі.

Отримало подальший розвиток комплексного визначення 

ультразвукових та клінічних критеріїв ГЗВАП та показання до хірургічної її 

корекції у передчасно народжених дітей. Проведено узагальнення УЗ-ознак 

диференційного підходу до морфологічної оцінки відкритого овального вікна 

у доношених та передчасно народжених дітей з груп перинатального ризику, 

досліджено динаміку його закриття у новонароджених різних груп.

Практичне значення отриманих результатів.

Дисертаційна робота Бойченко А. Д. має практичну спрямованість, що 

полягає у доклінічній діагностиці серцево-судинних розладів систолічної та 

діастолічної функцій шлуночків серця за допомогою метода «подвійного» 

допплера та рівнів ЛДГ, у-глутамілтрансфераза (ГГТ), поліморфізмів генів 

ендотеліальної синтази оксиду азоту (еЖ)8), мітохондріальної 

супероксиддисмутази (Мп8СЮ2) та (31 -адренорецепторів (АГЖВ1). 

Запропонований допплерехокардіографічний скринінг новонароджених 

дозволяє визначити групи ризику розвитку серцево-судинних захворювань 

(вторинна кардіоміопатія, тривале персистування ВАП) у дітей з груп 

перинатального ризику та покращити якість діагностики ГЗВАП й 

спрогнозувати її тривале персистування з розвитком легеневої гіпертензії. 

Створені блок-схеми реалізації розвитку серцево-судинних розладів у 

новонароджених з груп перинатального розвитку та алгоритм спостереження 

за даним контингентом пацієнтів.

Розроблена експертна система прогнозування ризику розвитку серцево- 

судинних захворювань у передчасно народжених дітей дає змогу визначення 

груп ризику розвитку серцево-судинних захворювань (вторинна 

кардіоміопатія, тривале персистування ВАП з легеневою та без легеневої 

гіпертензії) на протязі першого року життя.

Результати роботи відображені і впроваджені в 7 регіонах України: 

Харківський регіональний перинатальний центр, МКМУ «Клінічний пологовий



будинок №2» (м. Чернівці), МКМУ «Міський клінічний пологовий будинок 

№ 1» (м. Чернівці), КЗОЗ «Дніпропетровський спеціалізований клінічний 

медичний центр матері та дитини», КУ «Запорізька міська багатопрофільна 

дитяча лікарня № 5», КУ «Запорізька обласна дитяча клінічна лікарня», КЗОЗ 

«Полтавська обласна клінічна лікарня», дитяча міська клінічна лікарня 

(м. Полтава), КУ «Тернопільська обласна клінічна лікарня», ЗКПО «Львівська 

обласна клінічна лікарня», Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня. За 

матеріалами дисертаційного дослідження розроблено і впроваджено у сфері 

практичної охорони здоров’я інформаційний лист «Спосіб діагностики серцево- 

судинних розладів у новонароджених з груп перинатального ризику». Матеріали 

роботи включено до навчальних програм студентів, лікарів-інтернів 

профільних кафедр Харківського Національного медичного університету.

Структура та обсяг дисертації.
Дисертація побудована традиційно, відповідно до чинних вимог і 

складається зі вступу, огляду літератури, програми та методів дослідження, 

шести розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, списку використаних 

джерел Список використаної літератури містить 363 джерела літератури, з 

яких 93 кирилицею, 270 латиницею, що становить 39 сторінок. Роботу 

викладено на 453 сторінках комп’ютерного тексту, проілюстровано 90 

таблицями, 59 рисунками, 8 додатками та 5 клінічними спостереженнями.

Характеристика основного змісту дисертаційної роботи.

В анотації до дисертації стисло та у відповідності до вимог її 

оформлення (наказ МОН України № 40 від 12.01.2017) представлені основні 

результати дослідження із описом наукової новизни та практичного значення 

роботи. Анотація подана державною та англійською мовами з коротким 

викладом її основного змісту.

В анотації до дисертації стисло представлені основні результати 

дослідження із описом наукової новизни та практичного значення роботи. 

Анотація подана державною мовою з коротким викладом її основного змісту.



У «Вступі» чітко та аргументовано розкрито актуальність теми, 

окреслено мету' дослідження, визначено завдання для її досягнення, 

висвітлено наукову новизну, практичне значення одержаних результатів, 

особистий внесок дисертанта в їх отримання, відомості про апробацію 

матеріалів дисертації та опублікування результатів у наукових працях.

Розділ 1 «Сучасний погляд на проблему серцево-судинних розладів у 

новонароджених та міокардіальної дисфункції у дітей раннього віку» (огляд 

літератури) відображає основні напрямки досліджень з даної проблеми, що є 

досить актуальним. У розділі розкриті причинно-наслідкові механізми 

виникнення серцево-судинних розладів у новонароджених як предиктора 

розвитку кардіоваскулярних подій. Висвітлені сучасні погляди на 

перинатальні чинники та епідеміологію серцево-судинних розладів у 

новонароджених. Розкрита роль ехокардіографії у діагностиці серцево- 

судинних розладів та моніторингу функціонального стану серцево-судинної 

системи новонароджених та дітей раннього віку на основі вивчення 

діастолічної функції та удосконалення діагностики діастолічної дисфункції 

шлуночків серця з визначенням її типів у новонароджених із груп 

перинатального ризику.

Великий науковий інтерес викликає вивчення впливу клітинного 

енергодефіциту як предиктора розвитку міокардіальної дисфункції. 

Дисертант на основі літературних джерел показав, що метаболічні зрушення 

від мітохондріального окисного метаболізму до гліколізу, а також від 

гліколізу до окислення глюкози мають велике значення у розвитку 

функціональних порушень з боку серцево-судинної системи та серцевої 

недостатності. Оптимізація використання енергетичного субстрату, зокрема 

за рахунок збільшення окислення глюкози мітохондрій, може бути 

потенційно перспективним підходом до зниження розвитку серцевої 

недостатності за рахунок поліпшення механічної ефективності серцевого 

м’яза. Одним з підходів до стимуляції окислення глюкози в міокарді є 

інгібування окислення жирних кислот.



В розділі дається оцінка впливу міокардіальної дисфункції на 

захворювання перинатального періоду в дітей. Порушення окислювального 

фосфорилювання, як правило пов’язані зі зниженням активності 

мітохондріальної електронно-транспортної системи, що призводить до 

вираженого порушення процесів постнатальної адаптації.

Поєднання генетичного поліморфізму з філогенетичними факторами 

можуть призводити до зміни генної експресії та клінічної реалізації 

успадкованої або набутої патології. Автор приводить цілу низку робіт 

відносно встановлення різноманітних генетичних маркерів щодо розвитку 

серцево-судинних ускладнень. Поліморфізм гена еИ08 асоціюється з такими 

захворюваннями як артеріальна гіпертензія, сепсис, РДС синдромом, 

персистуюча легенева гіпертензія новонароджених. Серед генів-кандидатів, 

що визначають розвиток серцево-судинних захворювань, значне місце 

займають поліморфізм генів мітохондріальної супероксиддисмутази 

(Мп8(Ю2) та рі-адренорецепторів (АИЯВ1). Оксид азоту (еЖ)8) є 

ключовою сигнальною молекулою в серцево-судинній, імунній та 

центральній нервовій системах. Дефіцит еИ08 призводить до вад розвитку 

МЖП і МПП, клапанів серця, сприяє розвитку гіпертрофії міокарда й 

розвитку серцевої недостатності. Крім того, еЖ)8 відіграє ключову роль у 

морфогенезі основних коронарних артерій та розвитку капілярів міокарда.

Проведений аналіз літературних джерел дав підстави автору зробити 

висновок стосовно необхідності визначення індивідуального генетичного 

профілю дитини з метою розуміння взаємозв’язку генетичних факторів з 

морфофункціональними змінами серцево-судинної системи і тим самим, 

запобігти розвитку серцево-судинних ускладнень. Можливість визначення 

шляхів корекції виявленої кардіоваскулярної патології зумовлює 

необхідність та перспективність проведення подальших досліджень, 

починаючи з неонатального періоду.

Дисертантом підкреслюється, що уточнення асоційованих факторів 

ризику серцево-судинних захворювань у новонароджених є важливою



ланкою зниження дитячої смертності. Також автор наголошує, що 

діагностика серцево-судинних розладів та перебіг міокардіальної дисфункції 

у новонароджених лежить через скринінг стану серцево-судинної системи 

доношених та передчасно народжених дітей з визначенням 

морфофункціональних показників стану систолічної й діастолічної функцій 

шлуночків серця.

Передумовою проведеного дисертантом дослідження стала розробка 

додаткових критеріїв, за допомогою яких можна буде прогнозувати ризик 

розвитку кардіоваскулярних ускладнень, визначати персоналізовану тактику 

спостереження, диференційований підхід до оптимального лікування. 

Проведений аналіз вітчизняної та закордонної літератури дав можливість 

автору зробити висновок про необхідність вивчення механізмів запобігання 

розвитку серцево-судинних розладів у дітей, можливості їх своєчасної 

діагностики та розробки відповідних реабілітаційних заходів, які у 

подальшому будуть слугувати збереженню здоров’я новонароджених дітей в 

Україні.

Огляд літератури ретельно систематизований, базується на сучасних 

публікаціях і підтверджує достатню обізнаність здобувана та глибоке 

розуміння ним проблеми, а також необхідність її вирішення.

Розділ 2 «Дизайн, матеріали та методи дослідження» містить програму 

дослідження, опис основних етапів з використанням системного підходу. У 

розділі в повній мірі розкриваються методологія, методи та покроковий обсяг 

виконаних досліджень з кожного завдання. Варто відзначити, що 

дисертантом використано широкий спектр сучасних методів дослідження -  

системного аналізу, бібліосемаштічний, епідеміологічний, статистичний, а 

також клініко-аналітичні, загальноклінічні, інструментальні, біохімічні та 

генетичні. Всі вони відповідають меті, завданням роботи. Методологія та 

методика дослідження у роботі здійснювалася відповідно до Консенсусу з 

біо- та медичної етики та на принципах доказової медицини. Достовірність 

отриманих результатів не викликає сумнівів.
ї ї



Розділ 3 «Клінічна характеристика новонароджених» представляє 

дослідження 669 новонароджених, які перебували на стаціонарному 

лікуванні в пологовому відділенні КЗОЗ «Обласній клінічній лікарні» та 

Харківському регіональному перинатальному центрі. До основної групи 

увійшли 350 новонароджених із груп перинатального ризику, які перебували 

на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії новонароджених, 

постінтенсивного догляду, реабілітації та виходжування передчасно 

народжених дітей. Передчасно народжених дітей зі строком гестації від 26 до 

376"7тижнів було -  244. Контрольну групу склали 319 здорових доношених 

дітей, які перебували у відділенні спільного перебування матері і дитини.

У розділі автором вирішуються поставлені згідно дисертації зав д ат і я 

визначення та оцінки впливу анте- та перинатальних факторів на 

функціонування серцево-судинної системи новонароджених, а також 

представлена характеристика обстежених дітей із груп перинатального 

ризику та проведено відповідний клініко-статистичний аналіз.

Результати проведеного дослідження показали, що у передчасно 

народжених дітей сукупність анте- та перинатальних факторів (наявність 

екстрагенітальної патології у матері, особливості перебігу вагітності, термін 

гестації), були причиною не тільки передчасного народження, але і 

факторами формування серцево-судинних розладів у неонатальному періоді. 

Отримані дані у сукупності з допплерехокардіографічною (ДЕХОКГ) 

картиною, у тому числі з особливостями трансформації магістральних судин 

та ремоделювання камер серця у постконцептуальному віці, дають 

можливість використовувати їх з метою прогнозування ризику формування 

серцево-судинних розладів.

Орім цього, розділ ілюстрований клінічним прикладом, з аналізом 

ДЕХОКГ даних, де показано розвиток транзиторної постгіпоксичної ішемії 

міокарда з порушенням систолічної та діастолічної функцій шлуночків серця 

з подальшим розвитком вторинної кардіоміопатії.



Дослідження показало, що у новонароджених, які перенесли асфіксію 

під час пологів, характерними є зміни функціонального стану серцево- 

судинної системи, що ускладнює та пролонгує етап гемодинамічної 

адаптації, а також потребує активного ДЕХОКГ- моніторингу.

Отримані дані клініко-функціональної характеристики серцево- 

судинної системи новонароджених із затримкою внутрішньоутробного 

розвитку (ЗВУР) показали, що найбільш значущими факторами ризику 

розвитку серцево-судинних розладів є соматичні захворювання матері, 

перенесені жінкою під час вагітності ГРЗ, патологічний перебіг вагітності та 

коморбідність соматичних захворювань. Наявність міокардіальної 

дисфункції була у 100 % новонароджених із ЗВУР, які народилися від 

матерів з коморбідною соматичною патологією (поєднання кардіальної та 

іншої соматичної патології).

У розділі 4 «Стан серцево-судинної системи здорових новонароджених 

та дітей з груп перинатального ризику в неонатальний період за даними 

інструментальних методів дослідження» представлена гемодинамічна 

адаптація серцево-судинної системи, особливості становлення систолічної та 

діастолічної функції лівого і правого шлуночків серця здорових 

новонароджених від жінок з екстрагенітальною патологією у неонагальному 

періоді.

З метою визначення відміни інтегральних індексованих показників 

функціонального стану міокарда у передчасно народжених дітей залежно від 

маси тіла було проведено порівняльний аналіз показників функціонального 

стану міокарда лівого та правого шлуночків залежно від ваги новонародженого 

при народженні у неонатальному періоді.

На підставі співставлення результатів оцінки типів центральної 

гемодинаміки у передчасно народжених дітей встановлено статистично 

значуще місце еукінетичного та гіперкінетичного типів центральної 

гемодинаміки. Висока частота зустрічальності гіпокінетичного типу



центральної гемодинаміки обумовлена процесами перерозподілу 

гемодинамічного навантаження на лівий шлуночок.

Зокрема, у роботі на основі даних оцінки гемодинамічних показників 

представлена послідовність етапів стабілізації кардіогемодинаміки в умовах 

пристосування до позаутробного існування передчасно народженої дитини, 

яке полягало: в збільшенні лінійних розмірів та об’ємних характеристик 

камер серця; превалюванню гіпокінетичного типу центральної гемодинаміки 

з розвитком систолічної дисфункції за енергетично-гіпокінетичним та 

діастолічної -  за переднавантажено-гіпертензивним механізмом на другу 

добу життя; переходу на компенсаторно-пристосувальний механізм з 

превалюванням гіперкінетичного типу центральної гемодинаміки та 

транзиторної «перехідної» порушеної релаксації шлуночків серця на третю- 

п’яту доба життя.

З метою проведення клініко-інструментальних зіставлень, що 

характеризують стан серцево-судинної системи передчасно народженої 

дитини, дисертантом був проведений кластерний аналіз показників 

гемодинаміки, результати якого надали можливість виділити найбільш 

вагомі індексовані показники гемодинаміки у діагностиці міокардіальної 

дисфункції та у подальшому сприяло формуванню груп ризику розвитку 

кардіоваскулярних подій.

Таким чином, визначення анатомічних розмірів та ДЕХОКГ- 

особливостей серця у передчасно народжених дітей у неонатальний період 

дає можливість вибору оптимальних стратегій лікування даного контингенту 

хворих для попередження розвитку міокардіальної дисфункції, ефективного 

ехокардіографічного обстеження, запорукою своєчасної діагностики 

міокардіальної дисфункції.

Проведене дослідження стало методологічним поштовхом проведення 

подальших обстежень передчасно народжених дітей, що є важливим 

моментом в орієнтації оцінки неусютадненого перебігу перехідного 

адаптаційного періоду.



Автором був зроблений висновок, що у дітей з екстремально низькою 

та дуже низькою масою тіла при народженні превалює гіпокінетичний тип 

центральної гемодинаміки, а послідовна оцінка компонентів гемодинаміки 

дозволила визначити ступень напруження серцево-судинної системи у 

адаптаційний період та надала можливість визначити «слабку ланку» в 

системі кровообігу і прогнозування факторів ризику розвитку несприятливих 

кардіоваскулярних подій.

У роботі з метою визначення найбільш вагомих клініко- 

інструментальних критеріїв ГЗВАГТ було проведено аналіз гемодинамічних 

параметрів усіх груп обстежених дітей, що дало можливість доповнити 

критерії та вдосконалити схему діагностики ГЗВАП. Так у дітей, які 

знаходились на ШВЛ з РІСТ 40 % і більше, виконувалась стартова 

діагностику ГЗВАП з оцінкою основних критеріїв. За рентгенологічним 

дослідженням легенів додатково розраховували кардіоторакальний індекс, 

при цьому враховували його діагностичне значення більше 60 %. При 

ДПЕХОКГ додатково оцінювали збільшення лінійного розміру ЛШ на 10 % і 

більше від первісного розміру з помірною гіпертрофією міжшлуночкової 

перетинки та задньої стінки лівого шлуночка (при порушенні діастолічної 

функції ЛШ (Е/А<0,8)) за типом уповільненої релаксації або невизначеним 

типом, а також при наявності діастолічного обкрадання в нирковій артерії 

або реверсного кровотоку в черевній аорті проводили ДПЕХОКГ щоденно. 

За результатами дослідження доповнено діагностичні критерії та 

запропоновано розширений алгоритм діагностики ГЗВАП.

Таким чином, за результатами проведеного дослідження показаннями 

до закриття ГЗВАП у передчасно народжених дітей є: киснева залежність, 

потреба в концентрації кисню у вдихуваній газовій суміші 40 % та вище, 

збільшення тяжкості РДС, погане засвоєння ентерального харчування, 

розвиток/прогресування неврологічної симптоматики на тлі 

внутрішньошлуночкових крововиливів За даними УЗД на користь 

гемодинамічної значущості ВАП у передчасно народжених дітей свідчать



збільшення лінійного розміру ЛШ на 10 % і більше від первісного на протязі 

першого тижня життя, порушення діастолічної функції ЛШ та ПШ за типом 

уповільненої релаксації, синдром «діастолічного» обкрадання у нирковій 

артерії та ІК. в ПМА та/або у СМА більше 0,8, індекс ЛГЇ більше 67,66±11,82 

мм/м2. Автором запропоновано, враховуючи результати власних досліджень 

з метою попередження розвитку ускладнень ДЕХОКГ - моніторинг 

проводити щоденно з обов’язковою оцінкою критеріїв ГЗВАП, систолічної й 

діастолічної функцій шлуночків серця для діагностики ГЗВАП та 

попередження розвитку його ускладнень.

Також у розділі дисертантом для всебічної характеристики 

морфофункціонального стану міокарда, виявлення процесу дезадаптації 

серцево-судинної системи обстежено 62 доношених новонароджених із 

ЗВУР. Аналіз показників функціонального стану міокарда лівого та правого 

шлуночків показав, що адаптація у дітей зі ЗВУР може проходити за 

декількома сценаріями: перший -  фізіологічний (механізм напруженої 

адаптації, для якого характерним помірне збільшення показників центральної 

гемодинаміки відносно нормативних даних); другий -  патофізіологічний 

механізм відносної компенсації (збільшення одних показників як то кінцево- 

діастолічного, кінцево-систолічного та ударного індексу за наявності 

нормальних показників, що характеризують скоротливу та насосну' функції 

міокарда); третій -  патологічний механізм стадія декомпенсації, має 

відстрочені наслідки у вигляді розвитку вторинної кардіоміопатії та 

міокардіальної дисфункції, тривалого персистування фетальних комунікацій 

з повільним зниженням середнього тиску у стовбурі легеневої артерії.

Стан серцево-судинної системи у обстежених дітей за даними 

катамнестичного спостереження у розділі базувався на спостереженні (від 1 

до 18 місяців) за 141 дитиною (71 дитина, яка народилися передчасно, 20 

доношених дітей з ЗВУР та 18 -  доношених дітей, які перенесли асфіксію). 

Контрольну групу склали діти, які народилися доношеними без ознак 

міокардіальної дисфункції -  32 особи. В результаті проведеного аналізу



клініко-шструментальних даних встановлено, що в процесі катамнестичного 

спостереження від 1 місяця життя до 18 місяців корегованого віку 

відбувається зменшення частоти міокардіальної дисфункції з 78,87±4,84% до 

18,31±4,59%. Дослідженням встановлена висока частота діастолічної 

дисфункції, яка обумовлена тривалим процесом адаптації та наявністю 

транзиторної перехідної дисфункції шлуночків серця. З урахуванням факту 

передчасного народження, морфофункціональної незрілості, час стабілізації 

діастолічної функції у передчасно народжених дітей та «пізно недоношених» 

новонароджених відрізняється від доношених дітей реєстрацією діастолічної 

дисфункції за типом уповільненої релаксації, що є характерним для плода, до 

досягнення дитиною постконцептуального віку 39-41 тижнів.

Автор, підводячи підсумок проведеного дослідження, робить висновок, 

що механізми реалізації розвитку серцево-судинних розладів у 

новонароджених з груп перинатального ризику проходить двома шляхами: 

перший адаптаційно-пристосувальний, другий -  дизадаптаційшій, що має 

реалізацію в процесі катамнестичного спостереження у вигляді доклінічної 

міокардіальної дисфункції.

Послідовність етапів стабілізації кардіогемодинаміки в умовах 

пристосування до позаутробного існування передчасно народженої дитини 

дисертант представив наступним чином: змінене гемодинамічне

навантаження має відбиток на морфологічному та функціональному стані 

неонатального міокарда, що призводить до збільшення лінійних розмірів та 

об’ємних характеристик камер серця; на другу добу життя домінування 

гіпокінетичного типу центральної гемодинаміки з розвитком систолічної 

дисфункції за енергетично-гіпокінетичним і діастолічної -  за

переднавантажено-гіпертензивним механізмом; третя-п’ята доба життя -  

перехід на компенсаторно-пристосувальний механізм з перевагою

гіперкінетичного типу центральної гемодинаміки та транзиторної 

«перехідної» порушеної релаксації шлуночків серця.



Розвиток таких патологічних станів як вторинна кардіоміопатія, 

тривале персистування ВАП з легеневою гіпертензією та без неї, призводить 

до зміни морфології камер серця та їх ремоделювання. Тому такі діти 

потребують динамічного спостереження та розгляду питання про проведення 

їм кардіометаболічної підтримки.

Розділ 5 «Значення клітинного енергодефіциту у формуванні 

функціональних розладів діяльності міокарда у новонароджених із груп 

перинатального ризику на етапі постнатальної адаптації» характеризує рівень 

лактатдегідрогенази (ЛДГ) у новонароджених з серцево-судинними 

розладами та вплив рівня у-глутамілтрансферази (ГГТ) на систолічну та 

діастолічну функцію шлуночків серця на етапі гемодинамічної адаптації в 

неонатальному періоді. З цією метою було обстежено 175 дітей, з них 46 

здорових доношених новонароджених (група контроля) та 129 

новонароджених з груп перинатального ризику (передчасно народжені діти, з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку та діти, які перенесли асфіксію 

під час пологів). Визначення рівня ЛДГ проводилось двічі -  відразу після 

народження та на другому тижні життя в динаміці, що супроводжувалось 

повторним проведенням ДЕХОКГ.

Дослідженням встановлено, що у передчасно народжених дітей 

механізми формування міокардіальної дисфункції обумовлені двома 

механізмами: перший, який можна вважати фізіологічним, коли реєструється 

тимчасова дисфункція на етапі гем о динамічного становлення з урахуванням 

особливостей неонатального міокарда; другий -  патофізіологічний, 

обумовлений енергодефіцитом, що розвивається у наслідок пошкодження 

цитоплазматичних мембран на тлі перенесеної хронічної гіпоксії або гострої 

асфіксії під час пологів, як результат -  порушення релаксації шлуночків 

серця та зниження скоротливої та насосної функцій міокарда.

За результатами дослідження встановлено, що рівень ЛДГ у 

новонароджених після перенесеної асфіксії у першу добу життя був 

Ме=1159,20 (1008,40; 1261,90) Од/л, на другому тижні -  Ме=698,40 (612,0;



983,20) Од/л, що статистично значуще відрізнялось від отриманих даних у 

групі здорових доношених новонароджених та опосередковано свідчило про 

підвищені енергетичні потреби на тлі метаболічних розладів. Під час 

проведення кореляційного аналізу отримано статистично значущі залежності 

показників центральної гемодинаміки від рівня ЛДГ як то з індексами 

кінцево-діастолічного об’єму (КДО) ПШ г=-0,48, р=0,03, ударного об’єму 

(УО) ПШ г=-0,48, р=0,03, фракційної зміни площі шлуночка (ФЗП) ЛШ г=- 

0,55, р=0,009. Клінічно важливим є факт залежності висоти лівого (г=-0,60, 

р=0,004) та правого шлуночків (г=-0,47, р=0,034) від рівня ЛДГ. Цей факт 

підтверджується під час проведення тканинної допплерографії у вигляді 

зниженням максимальної швидкості руху медіальної частини фіброзного 

кільця мітрального клапана у ранню діастолу менше ніж 5 см/с, що свідчить 

про порушення релаксації шлуночка на тлі гіпоксії та енергетичного 

виснаження кардіоміоцита, після перенесеної асфіксії важкого ступеня.

Отримані результати дали можливість дисертанту зробити висновок, 

що ЛДГ є метаболічним маркером ішемії, гіпоксії та характеризує рівень 

накопичення лактату, інтенсивність перебігу гліколізу, який забезпечує 

енергетичні потреби кардіоміоцита. В свою чергу, підвищення рівня КФК - 

МВ свідчить про нестабільність мембрани кардіоміоцита на тлі перенесеної 

антенатальної гіпоксії або перенесеної гострої асфіксії під час пологів, а 

також за наявності респіраторних розладів. Рівень КФК-МВ має зв’язок з 

рівнем рН (г=+0,30, р=0,02), тобто на фоні ацидозу відбувається деструкція 

мембрани кардіоміоцита, що призводить до підвищення рівня КФК - МВ.

Розділ 6 «Прогнозування індивідуального ризику розвитку 

міокардіальної дисфункції та серцево-судинної патології у дітей з груп 

перинатального ризику» присвячений клініко-анамнестичному та

інструментальному співставлений) стану серцево-судинної системи в 

залежності від поліморфних варіантів генів-кандидатів (ендотеліальна 

синтаза оксиду азоту, мітохондріальна супероксиддисмутаза, (31-

адренорецептора), а також аналізу асоціації поліморфних ділянок цих генів із



морфо-функціональними змінами серцево-судинної системи новонароджених 

та формуванням серцево-судинних розладів в перинатальному періоді. 

Представлені в розділі результати базуються на обстеженні 79 пацієнтів з 

груп перинатального ризику та 105 здорових доношених новонароджених.

Дослідженням доведено, що генотипи СС та СТ гена ендотеліальної 

синтази оксиду азоту (еЖ)8) С786Т є предикторами розвитку серцево- 

судинних розладів у новонароджених.

Слід також зазначити, що отримані результати в дисертаційній роботі 

свідчать про можливу предикторно/патогенетичну роль поліморфізму генів- 

кандидатів еИ08 (С786Т), Мп$СЮ2 (Т58С) і АОКВ1 (8ег4901у) у розвитку 

кардіогемодинамічних порушень у передчасно народжених дітей, що має 

клінічно-прогностичну значущість. Наявність генотипу 0 0  поліморфізму 

гена АГЖВ1 можна вважати предиктором розвитку гіпокінетичного режиму 

центральної гемодинаміки. Також, встановлена наявність асоціацій між 

генотипом СС поліморфізму гена еЖ)8 та діастолічною функцією лівого 

шлуночка. Генотип СС поліморфізма гена М п8002 є фактором ризику 

формування легеневої гіпертензії. Ризик розвитку систоло-діастолічної 

дисфункції правого шлуночка вище у новонароджених з генотипом ОС 

поліморфізма гена АОКВ1.

Отримані дані про поширеність поліморфізмів генів, асоційованих з 

розвитком кардіоваскулярних подій, доцільно враховувати при розробці 

індивідуального комплексу спостереження та профілактичних заходів, що 

може бути одним із перших кроків до створення генетичного паспорту 

дитини.

Проведено дослідження факторів, які впливають на розвиток серцево- 

судинної системи новонародженого. Серед них довкілля, спадковість, стан 

здоров’я матері. Ідентифікація їх дала можливість визначити автору заходи 

щодо оптимізації надання медичної допомоги новонародженим з серцево- 

судинними розладами та їх профілактики. Дослідження, яке базувалось на 

анкетуванні 313 матерів і обстеження 333 новонароджених показало, що у



вагітних жінок, які мали захворювання серцево-судинної системи, частіше 

був обтяжений сімейний анамнез. Проведене медико-соціологічне 

дослідження дозволило виявити «приховані» чинники, що можуть впливати 

не тільки на репродуктивне здоров'я жінки, але і на стан серцево-судинної 

системи її дітей. Найбільш значимими факторами ризику розвитку 

кардіальної патології у новонароджених було виявлено вік батьків після ЗО 

років, наявність важкої соматичної патології у матерів, обтяжений сімейний 

анамнез за кардіологічним профілем.

У розділі 7 «Стан серцево-судинної системи у обстежених дітей за 

даними катамнестичного спостереження» встановлено, що практично кожна 

третя дитина зі ЗВУР після виписки з пологового будинку мала вторинну 

кардіоміопатію. На основі отриманих даних автор робить висновок, що 

патогенетичні механізми формування міокардіальної дисфункції, а потім 

розвиток таких патологічних станів, як тривале персистування ВАП з 

розвитком легеневої гіпертензії, вторинної кардіоміопатії, є результатом дії 

тривалої або гострої гіпоксії у сукупності з генетичною складовою 

захворювання та епігенетичних змін серцево-судинної системи. Проведений 

статистичний аналіз також визначив тісні взаємозв’язки між показниками 

функціонального стану міокарда, ступенем його ушкодження під час 

патологічного перебігу вагітності із соматичним станом здоров’я матері, 

особливостями перебігу вагітності, а також змінами в енергетичному балансі 

-  енергодифіциту у ранньому неонатальному періоді. Ступінь ураження 

серцево-судинної системи за даними дисертаційної роботи залежить від 

тривалості перебігу основного захворювання, компенсаторних можливостей 

серцево-судинної системи на етапі гемодинамічного становлення з 

урахуванням особливостей міокарда. Виявлені зміни, дозволяють розглядати 

ДЕХОКГ як маркер функціонального стану міокарда.

За результатами проведених досліджень для новонароджених з груп 

перинатального ризику розроблені блок схеми механізмів реалізації розвитку 

ССР та з програмою динамічного спостереження, що надає можливість



попередити розвиток ускладнень захворювання. Також у ході роботи були 

науково обґрунтовані та розроблені, а також клінічно апробовані методи 

підвищення якості діагностики розвитку ССР у новонароджених з груп 

перинатального ризику, розроблені математичні моделі прогнозування 

розвитку вторинної кардіоміопатїї, тривалої персистенції ВАП з розвитком 

легеневої гіпертензії.

У восьмому розділі, проводячи аналіз та узагальнення отриманих 

результатів дослідження, автором науково обгрунтувана рання діагностика, 

серцево-судинних розладів перинатального періоду на підставі вивчення 

клініко-анамнестичних, морфофункціональних, гемодинамічних,

біохімічних, генетичних особливостей серцево-судинної системи, 

катамнестичного спостереження шляхом розроблення алгоритму і 

прогностичної моделі факторів ризику у доношених та передчасно 

народжених дітей.

Дисертаційну роботу завершують 8 висновків та 4 практичні 

рекомендації, які є обґрунтованими, логічними, відповідають поставленій 

меті, завданням та узагальнюють основні положення проведеного 

дослідження.

Повнота викладу матеріалів дисертації в опублікованих працях та 

авторефераті.

За матеріалами дисертації опубліковано 36 наукових робіт, із них 23 

статі у виданнях, що входять до переліку наукових фахових видань України, 

4 статті -  у зарубіжних журналах. Опубліковано 10 тез у матеріалах 

конференцій. Отримано 3 деклараційних патенти на корисну модель, 1 

свідоцтво про авторське право на науковий твір, галузеве нововведення, 

інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я.

Матеріали дисертації доповідались на багатьох наукових форумах за 

фахом, що дозволило практичним лікарям ознайомитися з результатами 

праці та впровадити найбільш вагомі розробки в свою діяльність. Зокрема, 

основні наукові положення доповідалися на наукових форумів в Україні,



Швейцарії, Іспанії, Греції, Узбекистані.

Зміст автореферату відображає обсяг, методи дослідження, 

обґрунтовані результати, висновки та практичні рекомендації, що викладені в 

рукописі дисертації.

Недоліки дисертації щодо змісту та оформлення.

Принципових зауважень до мети, поставлених завдань, підходів до їх 

реалізації немає. Загалом дисертаційна робота заслуговує позитивної оцінки, 

побудована логічно та послідовно, викладена змістовно і конкретно, 

написана грамотною літературною мовою.

У межах наукової дискусії хотілося б почути відповіді на наступні 

запитання:

1. Скажіть, будь-ласка, згідно проведених Вами досліджень, які саме 

патогенетичні механізми лежать в основі клітинного енергодефіциту 

як предиктор розвитку міокардіальної дисфункції?

2. Хотілось би почути Вашу думку, щодо оцінки гемодинамічних 

показників на етапах стабілізації кардіогемодинаміки в умовах 

пристосування до позаутробного існування передчасно народженої 

дитини в перші дні життя та які саме об’ємні характеристики камер 

серця є важливими при оцінці типів центральної гемодинаміки у 

новонароджених з міокардіальною дисфункцією.

3. Вкажіть, які саме критерії рекомендовані Вами для використання 

згідно розробленого алгоритму визначення індивідуального ризику 

розвитку та ранньої діагностики серцево-судинних розладів 

перинатального періода, тривалого персистування ВАП, легеневої 

гіпертензії, вторинних кардіоміопатій у дітей з груп перинатального 

ризику.

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам.

Дисертаційна робота Бойченко Альони Дмитрівни «Серцево-судинні 

розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання 

діагностика, прогнозування перебігу» виконана під керівництвом професора




