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Вступ

Захворювання легень посі-
дають важливе місце у струк-
турі захворюваності і смертнос-
ті недоношених новонародже-
них дітей. З неонатальним пе-
ріодом пов’язана така патоло-
гія легень, як бронхолегенева
дисплазія (БЛД), що формуєть-
ся у недоношених дітей і має
хронічний перебіг [7].

Етіологія захворювання ба-
гатофакторна і складна — мно-
жинні фактори відіграють роль
у розвитку бронхолегеневої дис-
плазії, ймовірно, при ушкоджен-
ні вони діють сукупно або си-
нергічно [1; 5]. Виникнення за-
хворювання пов’язують із пери-
натальною інфекцією, оксида-
тивним стресом, дією медіа-
торів запалення, штучною вен-
тиляцією легень (ШВЛ), токсич-
ним впливом кисню, неадекват-
ним харчуванням, антенаталь-
ним призначенням стероїдів,
генетичним поліморфізмом [4;
8]. Вважають, що сьогодні з по-
ліпшенням якості медичної до-
помоги основними факторами
ризику виникнення захворю-

вання стали глибока недоно-
шеність, хоріоамніоніт, перина-
тальна інфекція та відкрита ар-
теріальна протока.

Незважаючи на розвиток пе-
ринатальної медицини, вдоско-
налення методів інтенсивної те-
рапії та респіраторної підтрим-
ки, спостерігається тенденція до
зростання частоти БЛД у всьо-
му світі за рахунок зниження
смертності саме серед глибоко
недоношених дітей [9].

Сьогодні діагноз БЛД більше
не вимагає даних анамнезу ди-
тини про тяжкий респіраторний
дистрес-синдром, пневмонію,
певних змін на рентгенограмі,
відхилень від норми у резуль-
татах додаткових методів об-
стеження. Відповідно до сучас-
них діагностичних критеріїв, не-
доношені діти, які отримують
кисень протягом 28 діб, страж-
дають на бронхолегеневу дис-
плазію [3; 6; 10]. Це зумовлює
актуальність пошуку причин,
факторів ризику виникнення
захворювання саме у тих недо-
ношених немовлят, що мали
кисневу залежність протягом що-
найменше 28 днів.

Введення в Україні нових
правил реєстрації малюкової
смертності зумовить зростання
кількості новонароджених з ду-
же малою й екстремально ма-
лою масою тіла при народжен-
ні, які є групою ризику щодо роз-
витку даного захворювання [2].

Метою нашого дослідження
було вивчення факторів ризи-
ку, які впливають на формуван-
ня бронхолегеневої дисплазії,
та ступеня її тяжкості у недоно-
шених дітей.

Матеріали та методи
дослідження

Для вивчення факторів ри-
зику формування бронхоле-
геневої дисплазії нами ретро-
спективно проведено аналіз іс-
торій хвороб недоношених но-
вонароджених, які народилися
в період з 1 січня 2001 р. по
31 грудня 2007 р. у Вінницькій
області та лікувалися у Вінниць-
кому обласному неонатальному
центрі, відділенні інтенсивної
терапії новонароджених і від-
діленні для недоношених дітей.

Критеріями відбору для до-
слідження були маса тіла при
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народженні менше 1500 г, гес-
таційний вік менше 32 тиж., по-
треба у респіраторній підтримці
протягом неонатального періо-
ду. Критеріями виключення
з дослідження були наявність
вроджених вад розвитку та хро-
мосомних захворювань.

Вивчались особливості пере-
бігу вагітності та пологів у ма-
терів досліджуваних дітей, пе-
ребіг неонатального періоду,
особливості респіраторної під-
тримки немовлят.

Бронхолегеневу дисплазію
та ступінь її тяжкості визнача-
ли як наявність або відсутність
залежності недоношеної дити-
ни від додаткового кисню у пост-
концептуальному віці 36 тиж.
або на момент виписки додому
(незалежно від того, що буде
першим) з обов’язковою наяв-
ністю в анамнезі лікування з
використанням додаткового
кисню (> 21 %) протягом що-
найменше 28 днів (критерії для
дітей з гестаційним віком мен-
ше 32 тиж.) [3; 6; 10].

Статистична обробка резуль-
татів проводилася з викорис-
танням пакета програм Micro-
soft Excel, Windows XP. Для
оцінки вірогідності різниць се-
редніх величин розраховував-
ся критерій Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Було проаналізовано 344 іс-
торії хвороби недоношених
новонароджених дітей з масою
тіла при народженні менше
1500 г і гестаційним віком мен-
ше 32 тиж. Відповідно до но-
вої концепції БЛД при ретро-
спективному аналізі нами до-
сліджувалася поширеність за-
лежності від кисню недоноше-
них немовлят. Ретроспективно
було встановлено, що 85 не-
доношених дітей отримували
лікування з використанням до-
даткового кисню протягом що-
найменше 28 днів, що стано-
вить 24,7 %.

Залежно від потреби у додат-
ковій кисневій терапії в 36 тиж.
постконцептуального віку, від-
повідно до сучасних критеріїв

тяжкості БЛД, дітей було роз-
поділено на 3 групи:

— 1-ша група — 63 дитини з
відсутністю будь-якої кисневої
залежності у 36 тиж. посткон-
цептуального віку або на момент
виписки додому, що відповідає
бронхолегеневій дисплазії І сту-
пеня;

— 2-га група — 17 дітей, які
потребували оксигенотерапії з
концентрацією кисню менше
30 % у 36 тиж. постконцеп-
туального віку, що відповідає
бронхолегеневій дисплазії ІІ сту-
пеня;

— 3-тя група — 5 дітей, що
потребували респіраторної під-
тримки з використанням > 30 %
кисню і (або) проведення ШВЛ
або СРАР у 36 тиж. посткон-
цептуального віку, що відпові-
дає бронхолегеневій дисплазії
ІІІ ступеня.

Контрольну групу утворили
60 дітей, які у неонатальному
періоді отримували лікування з
використанням додаткового
кисню менше 28 діб.

У табл. 1 подана перина-
тальна характеристика новона-
роджених дітей досліджуваних
груп.

При аналізі гестаційного ві-
ку, маси тіла при народженні,
статевого розподілу було вияв-
лено, що дані показники стати-
стично не відрізнялися у дослі-
джуваних групах новонародже-
них (Р>0,05). Однак на рівні тен-
денцій встановлено, що тяж-
кість стану асоціювалася з чо-

ловічою статтю та найменшою
масою тіла при народженні —
в групах дітей, у яких у подаль-
шому сформувалася БЛД ІІ та
ІІІ ступеня тяжкості, маса тіла
при народженні була наймен-
шою та переважали хлопчики.

При аналізі стану, в якому
діти народилися, було виявле-
но, що в усіх них спостерігала-
ся асфіксія в пологах і дихальні
розлади. Однак оцінка за шка-
лою Апгар на 1-й і 5-й хвили-
нах, а також ступінь дихальної
недостатності при народженні
за Downes вірогідно відрізняли-
ся між групами дітей, в яких
сформувалася БЛД, та конт-
рольною групою (Р<0,05). При-
чому найнижчі показники за
шкалою Апгар і найвищі бали
за шкалою Downes мали діти
з БЛД тяжкого ступеня (див.
табл. 1).

Тяжка асфіксія в пологах у
поєднанні з вищим ступенем
дихальної недостатності свід-
чать про тяжчий стан недоно-
шених дітей, які в подальшому
мали БЛД.

Патологічний перебіг вагіт-
ності у матерів дітей досліджу-
ваних груп був обумовлений
загрозою переривання вагіт-
ності, прееклампсією, хроніч-
ною фетоплацентарною недо-
статністю (ФПН) (табл. 2).

При вивченні перинатального
анамнезу було встановлено, що
кожна друга дитина з бронхо-
легеневою дисплазією наро-
дилася від вагітності, усклад-

Таблиця 1
Перинатальна характеристика недоношених дітей

1-ша 2-га 3-тя Контрольна
         Показники група, група, група, група,

n=63 n=17 n=5 n=60

Гестаційний вік, тиж. 28,80±0,18 29,10±0,43 28,6±0,8 29,8±0,2
Маса тіла 1213,1± 1193,5± 886,0± 1274,7±
при народженні, г ±25,7 ±60,2 ±99,2 ±35,7
Стать 30 : 33 9 : 8 3 : 2 24 : 36
(хлопчики : дівчатка)
Оцінка за Апгар, 1 хв 4,1±0,1* 4,0±0,3* 3,8±0,4* 5,0±0,2
Оцінка за Апгар, 5 хв 5,6±0,1* 5,4±0,2* 5,0±0,5* 6,4±0,1
Оцінка за Downes, бали 6,6±0,1* 7,4±0,3* 8,0±0,4* 4,9±0,2

Примітка. У табл. 1–3: * — вірогідні відмінності щодо контрольної групи
(Р<0,05).
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неної загрозою переривання,
кожна третя — від вагітності,
ускладненої прееклампсією та
хронічною ФПН.

У матерів дітей, у яких сфор-
мувалася БЛД, вірогідно часті-
ше (Р<0,05) порівняно з конт-
рольною групою траплялися
запальні захворювання сечо-
статевої системи та загострен-
ня хронічних інфекційних захво-
рювань під час вагітності.

Серед ускладнень пологів
переважали тривалий безвод-
ний проміжок, стрімкі пологи,
передчасне відшарування пла-
центи, клінічний хоріоамніоніт.
Аналіз показав, що кількість ді-
тей, народжених від пологів,
ускладнених хоріоамніонітом,
була вірогідно більшою в гру-
пах дітей із БЛД порівняно з
контрольною групою (Р<0,05).
Тривалий безводний проміжок
(більше 6 год) ускладнив кожні
другі пологи матерів немовлят
із БЛД.

Передчасне відшарування
плаценти ускладнило 12,7 %
пологів у матерів дітей 1-ї гру-
пи, 23,5 % пологів — у 2-й групі
та 20 % — у 3-й групі, тимча-
сом як у матерів контрольної
групи лише 5 % пологів усклад-
нилися передчасним відшару-
ванням плаценти (Р<0,05).

 Таким чином, отримані на-
ми дані свідчать про суттєвий
вплив на розвиток бронхолеге-
невої дисплазії несприятливо-
го перебігу вагітності та пологів.
Встановлено суттєві відміннос-
ті між перебігом вагітності та
пологів матерів дітей контроль-
ної групи та груп дітей, у яких
сформувалася БЛД, щодо на-
явності інфекційно-запальних
захворювань сечостатевої сис-
теми, загострень хронічних ін-
фекцій, клінічного хоріоамніо-
ніту, тривалого безводного про-
міжку.

У табл. 3 наведено характер
респіраторної підтримки дітей у
неонатальному періоді.

У зв’язку з тяжким станом ок-
сигенотерапію при народжен-
ні в пологовій залі отримали всі
новонароджені досліджуваних
груп. Кількість новонародже-

них, що отримали сурфактант
з лікувальною метою, була ві-
рогідно більшою в контрольній
групі порівняно з дітьми, у яких
сформувалася БЛД І та ІІ сту-
пенів (Р<0,05).

Середня тривалість ШВЛ ві-
рогідно відрізнялася лише в 2-й
і 3-й групах дітей порівняно з
контрольною групою, також ві-
рогідно відрізнявся і показник
FiO2 у досліджуваних групах ді-
тей (Р<0,05). Найвищі показни-
ки FiO2 були у дітей з тяжкою
БЛД (див. табл. 3).

Аналіз захворюваності по-
казав, що частота респіратор-
ного дистрес-синдрому, що ус-
кладнився пневмонією, віро-
гідно відрізнялася у дітей із
БЛД та дітей контрольної гру-
пи (Р<0,05).

Вроджена пневмонія колива-
лась у групах із БЛД від 26,9
до 47 % випадків, тимчасом як
у контрольній групі її мали
лише 13,3 % дітей (Р<0,05).

Дихальна недостатність спо-
стерігалася у дітей усіх дослі-
джуваних груп. Найтяжчі її про-
яви були у немовлят з БЛД
ІІІ ступеня — 100 % з них мали
дихальну недостатність 3-го
ступеня. У групі з БЛД І ступе-
ня дихальну недостатність 3-го
ступеня мала кожна друга ди-
тина. У контрольній групі віро-
гідно частіше спостерігалася
дихальна недостатність 2-го
ступеня (Р<0,05).

Некротизуючий ентероколіт
у неонатальному періоді вияв-
лявся у дітей усіх груп, але у
дітей із БЛД втричі частіше, ніж
у контрольній групі (Р<0,05).
Відкрита артеріальна протока
наявна лише у 5,9 % дітей 2-ї
групи та у 40 % дітей 3-ї групи.

Внутрішньошлуночкові кро-
вовиливи 3–4-го ступеня та
перивентрикулярну лейкома-
ляцію мала кожна друга дити-
на з тяжкою БЛД і кожна третя
дитина з БЛД середнього ступе-

Таблиця 2
Ускладнення перебігу вагітності та пологів, абс. (%)

    Перебіг вагітності, 1-ша 2-га 3-тя Контрольна
            пологів група, група, група, група,

n=63 n=17 n=5 n=60

Загроза 48 (76,2*) 11 (64,7*) 4 (80*) 22 (36,7)
переривання вагітності
Прееклампсія 16 (25,4) 6 (35,3*) 2 (40*) 6 (10)
ФПН 15 (23,8) 7 (41,2*) 2 (40*) 7 (11,7)
Запальні захворювання 27 (42,8*) 7 (41,2*) 3 (60*) 7 (11,7)
сечостатевої системи
Загострення 13 (20,6*) 3 (17,6*) 0 (0) 5 (8,3)
хронічних інфекцій
Тривалий безводний 28 (44,4*) 7 (41,2*) 2 (40*) 10 (16,7)
проміжок
Хоріоамніоніт 4 (6,3*) 2 (11,8*) 0 (0) 1 (1,7)
Передчасне 8 (12,7*) 4 (23,5*) 1 (20*) 3 (5,0)
відшарування плаценти

Таблиця 3
Особливості респіраторної підтримки дітей

1-ша 2-га 3-тя Контрольна
       Показники  група, група, група, група,

n=63 n=17 n=5 n=60

Тривалість ШВЛ, дні 7,5±1,2* 17,7±3,5* 72,2±22,6* 4,0±0,7
FiO2, % 0,34±0,01 0,52±0,04* 0,61±0,10* 0,30±0,01
Тривалість 34,8±1,6* 59,2±2,5* 91,0±2,4* 16,5±1,2
оксигенотерапії, дні
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ня тяжкості, що вірогідно часті-
ше, ніж у дітей контрольної гру-
пи, тимчасом як внутрішньо-
шлуночкові крововиливи 1–2-го
ступеня вірогідно частіше було
діагностовано у дітей контроль-
ної групи (Р<0,05).

Нами встановлено, що роз-
виток БЛД поєднується з роз-
витком некротизуючого ентеро-
коліту, внутрішньошлуночкових
крововиливів 3–4-го ступеня
тяжкості та перивентрикулярної
лейкомаляції.

Етіологія БЛД у недоноше-
них новонароджених, на наш по-
гляд, є багатофакторною. При-
чому можливі фактори ризику
розвитку даного захворювання
пов’язані між собою й ушкоджу-
ючий вплив одного з них зале-
жить від наявності іншого. До-
слідження факторів ризику ви-
никнення БЛД показало, що, на
жаль, у все більшої частини не-
доношених дітей захворюван-
ня в сучасних умовах форму-
ється, незважаючи на відсут-
ність пролонгованої штучної
вентиляції легень і високих кон-
центрацій кисню, тяжкого респі-
раторного дистрес-синдрому.

Перспектива подальших
досліджень полягає у вивченні
генетичних і біохімічних предик-
торів формування БЛД, які від-
повідають за процеси васкуля-
ризації й альвеоляризації ле-
гень, з метою розробки ефек-
тивних методів лікування і про-
філактики захворювання.

Висновки

1. Ретроспективний аналіз
показав, що 24,7 % дітей з ма-
сою тіла при народженні мен-
ше 1500 г і гестаційним віком
менше 32 тиж. у неонатально-
му періоді отримують лікуван-
ня з використанням додатково-
го кисню протягом щонаймен-
ше 28 днів. З цих новонаро-
джених кожна четверта дитина
у 36 тиж. постконцептуального
віку залишається залежною від
призначення додаткового кис-
ню.

2. Встановлені вірогідні від-
мінності між особливостями пе-
ребігу перинатального періоду

даної категорії дітей порівняно
з контрольною групою. Так, ді-
ти, в яких сформувалася БЛД,
мали найвищий відсоток ма-
терів з наявністю в анамнезі
запальних захворювань сечо-
статевої системи, загострення
хронічних інфекцій, клінічного
хоріоамніоніту, тривалого без-
водного проміжку, вони також
мали найвищу оцінку за шка-
лою Downes, отримували про-
лонговану ШВЛ, високі концент-
рації кисню. Ці діти в неона-
тальному періоді мали найбіль-
шу частоту РДС, вродженої пнев-
монії, дихальної недостатності
3-го ступеня, відкритої артері-
альної протоки.

3. Встановлено, що БЛД асо-
ціюється з розвитком у дітей пе-
ривентрикулярної лейкомаляції,
внутрішньошлуночкових крово-
виливів 3–4-го ступеня тяжкості
та некротичного ентероколіту,
що, на наш погляд, вказує на
їх спільні причини та механіз-
ми виникнення. Дані особли-
вості перебігу перинатального
періоду слід вважати, на наш
погляд, можливими предикто-
рами формування бронхолеге-
невої дисплазії у недоношених
дітей.
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