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Актуальність теми дисертації.
Останнім часом медична статистика фіксує зростання серцево-судинної 

патології серед дитячого населення, витоки якої можуть брати з періоду 

новонародженості. Особливо важливим є виявлення серцево-судинних розладів у 

дітей у перинатальному періоді, який починається з 24 тижнів гестації та триває 

перші 168 годин життя. Саме в цей час існує найвищий ризик формування 

патології серцево-судинної системи, яка призводить до ускладнень постнатальної 

адаптації, перебігу неонатального періоду, а підвищує показники захворюваності 

та смертності порівняно з іншими віковими етапами життя. До групи 

перинатального ризику входять передчасно народжені діти, новонароджені з 

порушеннями внутрішньоутробного розвитку, від матерів з екстрагенітальною 

патологією та діти, які перенесли хронічну внутрішньоутробну гіпоксію, 

перинатальну асфіксію та ін.

Серцево-судинна система новонародженого може розцінюватись як 

індикатор наявності патологічних станів, відбиваючи адаптивні можливості 

всього організму. Тому, стан серцево-судинної системи та її розлади як в 

перинатальному періоді, так і постнатально заслуговують на увагу та потребують 

відповідних досліджень щодо вдосконалення діагностичних та прогностичних 

стратегій, заходів з метою поліпшення віддалених результатів.

Відомо, що до серцево-судинних розладів відносять всі порушення 

діяльності серцево-судинної системи, що діагностовано в перинатальний період



та регламентовано рубрикою Р29 - Р29.9 у МКБ X (1995) у класі XVI, зокрема 

серцева недостатність у новонароджених (Р29.0), порушення ритму серця у 

новонароджених (Р29.1), гіпертензія новонароджених (Р29.2), стійкий фетальний 

кровообіг у новонароджених (Р29.3), тимчасова ішемія міокарда у 

новонароджених (Р29.4), інші серцево-судинні розлади, що виникли в 

перинатальному періоді, не уточнені (Р29.9).

Саме тому дослідження етіологічних факторів та оптимізація діагностики 

механізмів розвитку міокардіальної дисфункції з метою своєчасного виявлення 

ранньої або, навіть, доклінічної стадії патологічного стану, лікування серцево- 

судинних розладів перинатального періоду визначає перспективність цього 

напрямку неонатальної кардіології.

Неонатальна кардіологія розвививається в наукових перспективних 

дослідженнях. Проте, проблема полягає у труднощах діагностики доклінічної 

стадії кардіальної патології, яка, як правило, досягає свого розвитку в пізній 

неонатальний період або протягом першого року життя. Умови для цього 

формуються в ранньому неонатальному періоді у зв'язку з інтенсивною 

перебудовою в організмі, забезпечуючи постнатальну адаптацію дитини до 

позаутробного життя. У процесі адаптації новонародженого до умов 

позаутробного життя одна з головних ролей належить системі кровообігу, від 

результативності роботи якої залежить функціонування всіх систем організму.

Таким чином, дисертаційну роботу Бойченко А.Д., яка присвячена 

оптимізації ранньої діагностики та прогнозуванню розвитку серцево-судинних 

розладів перинатального періоду у доношених і передчасно народжених дітей на 

підставі визначення факторів ризику й провідних механізмів їх розвитку з 

урахуванням морфофункціональних особливостей серцево-судинної системи, 

стану енергозабезпечення міокарда й поліморфізму генів-кандидатів розвитку 

серцево-судинної патології на етапах постнатальної адаптації 

кардіогемодинаміки, слід вважати актуальною з наукової точки зору, що 

відповідає на нагальні питання практичної охорони здоров'я.



Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційне дослідження є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри 

педіатрії № 1 та неонатології, виконаної в рамках загальної НДР кафедр 

педіатричного профілю ХНМУ «Медико-біологічна адаптація дітей із 

соматичною патологією в сучасних умовах» (номер держреєстрації -  

0114Ш03393).

Наукова новизна дослідження. Визначено нормативні морфометричні 

показники камер серця та магістральних судин з розробкою перцентильних 

таблиць залежно від маси тіла дітей як здорових доношених, так і передчасно 

народжених дітей. Розроблені нормативи трансмітрального та 

транстрикуспідального потоків з визначенням типів діастолічної дисфункції 

згідно з даними спектральної та тканинної допплерометрії.

Запропоновано діагностичні критерії гемодинамічно значущої відкритої 

артеріальної протоки у передчасно народжених дітей, які знаходяться на штучній 

вентиляції легенів з РЮ2 40% і більше.

Здобувачем обґрунтована доцільність динамічного ультразвукового 

моніторингу стану систолічної та за методом «подвійного» допплера щодо 

діастолічної функцій шлуночків серця новонароджених із встановлених груп 

ризику.

Доведено вплив факторів енергетичного обміну на тип центральної 

гемодинаміки, зокрема, лактатдегідрогенази, у-глютамілтрансферази на серцевий 

індекс, що дозволило розглядати їх як біохімічні маркери в комплексній оцінці та 

діагностиці серцево-судинних розладів.

Удосконалено та систематизовано підхід до діагностики серцево-судинних 

розладів у новонароджених шляхом комплексної оцінки ДЕХОКГ-параметрів, 

біохімічних маркерів (рівнів ЛДГ та ГГТ) та поліморфізмами генів-кандидатів 

розвитку кардіоваскулярних подій.

Виявлено, що поліморфізм генів ендотеліальної синтази оксиду азоту (еЕЮ8 

С786Т), мітохондріальної супероксиддисмутази (Мп8(Ю2 Т58С) та (31-



адренорецепторів (АОКВ1 8ег49Сг1у) можуть відігравати предикторно- 

патогенетичну роль у розвитку кардіогемодинамічних розладів у новонароджених 

з групи перинатального ризику за умов поєднання з іншими етіологічними 

факторами як то екстрагенітальна патологія матері, патологічний перебіг 

вагітності, обтяжена спадковість за серцево-судинними захворюваннями. 

Запропоновано та науково обґрунтовано алгоритм ранньої діагностики серцево- 

судинних розладів, модель клінічного прогнозування та стратифікації ризику 

розвитку серцево-судинних захворювань у дітей першого року життя. Наукова 

новизна та пріоритетність проведеного дослідження підтверджена 3 патентами на 

корисну модель, 1 авторським свідоцтвом та 1 нововведенням в системі охорони 

здоров'я.

Практична значущість дослідження безумовна. Автором запропоновано і 

впроваджено в практику діяльності неонатологічних відділень родопомічних та 

лікувально-профілактичних закладів патогенетично обгрунтований комплекс 

діагностики кардіоваскулярних порушень у новонароджених з груп 

перинатального ризику. Для діагностики функціональних порушень з боку 

серцево-судинної системи здобувач пропонує використовувати розроблені 

нормативні показники морфометрії серця у новонароджених у неонатальний 

період, що є представленими перцентильними таблицями лінійних розмірів камер 

серця й магістральних судин залежно від маси тіла у здорових доношених 

новонароджених і передчасно народжених дітей, визначені нормальні швидкісні 

та .часові параметри руху фіброзних кілець мітрального та трикуспідального 

клапанів за даними тканинного допплерівського картування у здорових 

новонароджених у ранній неонатальний період, що особливо важливо для нашого 

регіону. Практична значущість роботи постає більш аргументованою завдяки 

розробленим алгоритмам персоналізованого визначення ризику розвитку та 

ранньої діагностики серцево-судинних розладів перинатального періоду, 

прогностичній моделі ризику розвитку вторинної кардіоміопатії та 

несприятливих наслідків серцево-судинних розладів протягом першого року



життя шляхом проведення динамічного допплерехокардіографічного 

дослідження, а також з використанням оригінального опитувальника матерів 

дітей з груп перинатального ризику. Доповнені критерії ГЗВАП дозволяють 

покращити якість діагностики та прогнозувати її тривале персистування з 

розвитком легеневої гіпертензії.

Ступінь обґрунтованості та вірогідності основних наукових положень, 
висновків та рекомендацій. Отримані результати базуються на обстеженні 

достатньої кількості дітей (669 осіб) у періоді новонародженості та щоквартально 

в динаміці до 18 місяців біологічного віку. В групу перинатального ризику 

(основну групу) увійшло 350 дітей, які були обстежені з використанням цілого 

комплексу клінічних, біохімічних та інструментальних методів дослідження. 

Критеріями відбору новонароджених до дослідження були вік: від 0 до 28 доби 

життя, здорові новонароджені, передчасно народжені діти, зокрема «пізно 

недоношені» новонароджені, новонароджені після перенесеної асфіксії, з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку, діти у віці 1, 3, 6, 12 та 18 місяців 

фактичного віку (катамнестичне спостереження). Завдяки достатньої кількості 

дітей в групі порівняння (319 здорових новонароджених), правильному розподілу 

за основними порівняльними параметрами, автору вдалося рандомізувати 

дослідження та виключити систематичну похибку. Проведенню достовірного 

статистичного аналізу сприяли повнота обсягу досліджень, вибір об’єктивних 

критеріїв та об’єм лабораторно-інструментальних досліджень для оцінки стану, 

зрілості, віку гестації та інших показників фізичного розвитку.

Завдання дослідження в повному обсязі відповідають і були вирішені за 

допомогою сучасних, адекватних, інформативних методик. Використані клініко- 

анамнестичні, лабораторні (визначення рівня лактатдегідрогенази, у- 

глютамілтрансферази, КФК-МВ, КОС пуповинної венозної крові) методи, 

генетичне дослідження за методом полімеразної ланцюгової реакції для 

визначення поліморфізму генів ендотеліальної синтази оксиду азоту, 

мітохондріальної супероксиддисмутази та р 1 -адренорецепторів.



Надає впевненості в достовірності отриманих результатах глибина 

інструментальних досліджень. Автором визначено сатурацію кисню за 

пульсоксиметрією, проведено всебічне та об’єктивне дослідження стану серцево- 

судинної системи, а саме рентгенологічне, електрокардіографічне та 

допплерехокардіографічне дослідження серця, магістральних судин з 

розрахунком та оцінкою показників центральної гемодинаміки. В роботі 

представлені сучасні методики визначення об'ємних характеристик шлуночків 

серця біплановим модифікованим методом $ітрзоп; оцінена глобальна функція 

міокарда лівого й правого шлуночків серця за розрахованим індексом Теї; 

обчислена фракційна зміна площі шлуночків серця; маса міокарда й індекс маси 

міокарда; досліджено діастолічне наповнення лівого й правого шлуночків 

методом імпульсно-хвильової допплерографії та максимальні швидкості руху 

кілець мітрального і трикуспідального клапанів за допомогою тканинної 

допплерографії.

Звертає увагу ретельна математична обробка отриманих даних з 

використанням параметричних і непараметричних методів статистики із 

застосуванням критеріїв Стьюдента, Фішера, Манна-Уїтні; визначені кореляційні 

зв’язки з розрахунком коефіцієнту кореляції Пірсона та критерію його 

статистичної значущості, а функціональний зв'язок між ними за допомогою 

однофакторного лінійного регресійного аналізу. Розрахунок прогностичної моделі 

проводився із використанням бінарної логістичної регресії й узагальненого 

дискримінатного аналізу.

Таким чином, рецензована дисертаційна робота належить до розряду 

методично й методологічно правильно проведеного дослідження, основні 

положення й висновки якого випливають з наукових результатів і достатньо 

обґрунтовані фактичним матеріалом і його ретельним математичним аналізом.

Відповідність дисертації встановленим вимогам. Рецензована 

дисертаційна робота структурована за стандартом і представлена на 453 сторінках 

машинописного тексту, складається з анотації, вступу, розділу «Огляд



літератури», 6 розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів 

дослідження, висновків, практичних рекомендацій, 8 додатків, списку 

використаних 363 літературних джерел (з них -  93 кирилицею, 270- латиницею, 

що складає 39 сторінок).

Характеристика роботи по розділах. В анотації обґрунтовано необхідність 

проведення дослідження, сформульовані цілі й завдання роботи, детально 

викладено наукову новизну та практичне значення отриманих результатів; 

представлено особистий внесок дослідника, розділ апробації результатів 

дослідження, кількості публікацій, їх перелік, а також перелік наукових робіт, які 

підтверджують апробацію матеріалів дисертації.

У першому розділі (представлений у трьох підрозділах) дослідником 

критично й глибоко проаналізовано значну кількість літературних джерел з 

суттєвою глибиною наукового пошуку. Літературні джерела до 5 років, в тому 

числі іноземних авторів складають біля 75% від усіх опрацьованих літературних 

даних, що відображає актуальність обраної проблематики. Характер поданого 

матеріалу дає чітке уявлення про автора як про сформованого професіонала, який 

уміє критично й аналітично мислити, виділити доведені й невирішені питання 

проблеми, що вивчається.

Розділ 2 детально характеризує методи дослідження й статистичні прийоми 

обробки отриманого цифрового матеріалу.

У третьому розділі подана загальна клінічна характеристика 

новонароджених, аналіз преморбідного фону, коморбідних станів, особливості 

акушерського та перинатального анамнезу, а також клініко-функціональна 

характеристика серцево-судинної системи у обстежених. Висвітлені особливості 

кардіоваскулярної системи у дітей, що народилися передчасно, з ознаками 

затримки внутрішньоутробного розвитку, після перенесеної асфіксії, а також тих, 

які народилися від матерів з екстрагенітальною патологією.

У четвертому розділі всебічно та обґрунтовано висвітлено особливості 

кардіогемодинаміки у здорових новонароджених та новонароджених з груп



перинатального ризику. Розділ написано змістовно, всебічно представлено 

інструментальна (спектральна та тканинна допплерографія) діагностика 

міокардіальної дисфункції та надана характеристика стану гемодинаміки у 

новонароджених різних груп у процесі їх адаптації. В роботі обґрунтована 

наявність гіпокінетичного типу центральної гемодинаміки на етапі 

гемодинамічної адаптації новонародженого у якості маркера напруження 

адаптаційних процесів та проаналізовано частоту різних типів гемодинаміки 

наприкінці раннього неонатального періоду. Визначено що найбільш напружені 

для стабілізації гемодинаміки є друга та третя доби позаутробного життя.

Заслуговують на увагу встановлені диференційно-діагностичні критерії 

типів діастолічної дисфункції у новонароджених за даними спектральної та 

тканинної допплерографії у неонатальний період.

П’ятий розділ надає уявлення про механізми формування серцево-судинних 

розладів з урахуванням енергедефіциту міокарда у новонароджених з груп 

перинатального ризику, що мало інструментальне підтвердження. Результатами 

роботи показано патогенетично-прогностична роль ЛДГ та ГГТ у розвитку 

міокардальної дисфункції.

Шостий розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню математичного 

моделювання персоналізованого прогнозування розвитку міокардіальної 

дисфункції та серцево-судинної патології в дітей з груп перинатального ризику у 

віці до одного року з урахуванням факторів перинатального ризику, варіантів 

поліморфізму генів ендотеліальної синтази оксиду азоту (еЖ)$ С786Т), 

мітохондріальної супероксиддисмутази (Мп8(Ю2 Т58С) і |31-адренорецепторів 

(АОКВ1 8ег4901у). А також надано асоціації поліморфних ділянок генів- 

кандидатів розвитку серцево-судинної патології з ехокардіографічними 

параметрами.

В сьомому розділі надана оцінка стану серцево-судинної системи у 

обстежених дітей за даними катамнестичного спостереження до 18 місяців 

біологічного віку.



Узагальнення результатів дослідження побудовані логічно та дають повне 

уявлення щодо проведеного дослідження, його теоретичного та практичного 

значення. Висновки й практичні рекомендації повністю ґрунтуються на 

результатах досліджень і відповідають меті та завданням.

Матеріал добре систематизований. Робота ілюстрована 90 таблицями, 59 

рисунками стандартизованими відповідно до державних вимог, 8 додатками, а 

також 5 клінічними спостереженнями, що підтверджує значущість результатів.

Результати досліджень впроваджені в роботу Харківського Регіонального 

перинатального центру, МКМУ «Клінічний пологовий будинок № 2», м. Чернівці, 

МКМУ «Міський клінічний пологовий будинок № 1», м. Чернівці, КЗ 

«Дніпропетровський спеціалізований клінічний медичний центр матері та 

дитини» ім. проф. М. Ф. Руднєва, м. Дніпро, КУ «Запорізька міська 

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

лікарня», КЗОЗ «Полтавська обласна клінічна лікарня», Дитяча міська клінічна 

лікарня, м. Полтава, ЗКПО «Львівська обласна клінічна лікарня», Вінницька 

обласна дитяча клінічна лікарня, а також інтегровані в учбовий процес та внесені 

до навчальних програм для студентів, лікарів-інтернів, лікарів-педіатрів кафедри 

педіатрії №1 та неонатології ХНМУ, використовуються на курсах тематичного 

удосконалення лікарів-педіатрів, неонатологів, кардіологів та лікарів загальної 

практики при викладанні питання «неонатальна кардіологія».

Повнота викладу матеріалів дисертації в друкованих працях. За темою 

дисертації опубліковано 36 наукових робіт, з них 23 статті (1 9 -у  спеціалізованих 

періодичних виданнях, рекомендованих МОН України, 4 статті -  у виданнях 

Польщі, Вірменії, Білорусі, 4 статті -  у моноавторстві), 10 тез доповідей у 

матеріалах наукових форумів України, Іспанії, Греції, Узбекистану; З 

деклараційних патенти України на корисну модель. Отримано 1 авторське 

свідоцтво, 1 галузеве нововведення й 1 інформаційний лист про нововведення в 

системі охорони здоров'я.

Зазначені наукові видання в повній мірі відображають основні положення



дисертації.

Автореферат повністю відповідає змісту дисертації.

Недоліки дисертації щодо їх змісту. Щодо остаточного висновку, 

принципових зауважень по роботі немає. Однак у процесі рецензування виникло 

ряд запитань уточнюючого або дискусійного характеру:

1. Чим відрізняються та що є спільного у механізмах формування та розвитку 

серцево-судинних розладів у доношених новонароджених та передчасно 

народжених дітей?

2. Яка тактика ведення передчасно народжених дітей з гемодинамічно 

значущою відкритою артеріальною протокою є найбільш оптимальною на 

сьогодення?

3. Під час проведення дослідження Вами проаналізовані понад 100 

ультразвукових параметрів. Які з них, на Ваш погляд, є найбільш 

інформативними для діагностики серцево-судинних розладів та можуть 

бути запропонованими у практичну охорону здоров'я?

4. На Ваш погляд, в чому перевага використання метода «подвійного» 

допплера для діагностики міокардіальної дисфункції у новонароджених та 

дітей раннього віку?

Заключення. Дисертаційна робота Бойченко Альони Дмитрівни «Серцево- 

судинні розлади перинатального періоду: ризики та механізми розвитку, рання 

діагностика, прогнозування перебігу» є закінченою кваліфікаційною науковою 

працею, що дало можливість сформулювати та обґрунтувати наукові положення, 

сукупність яких можна кваліфікувати як новий науковий напрям у педіатрії та 

неонатології, щодо удосконалення та оптимізації ранньої діагностики, 

прогнозування перебігу серцево-судинних розладів перинатального періоду в 

доношених та передчасно народжених дітей. За актуальністю теми, методичним 

рівнем виконання, теоретичним та практичним значенням отриманих результатів 

для педіатрії відповідає вимогам п.10 «Порядку присудження наукових ступенів» 

Постанови Кабінету Міністрів України № 567 від 24.07.2013 (зі змінами,




