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яльності — у 35 (25,7 %), інтра-
натальний дистрес плода — у
41 (30,1 %).

Пологи були завершені шля-
хом кесаревого розтину у 33,8 %
випадків.

Оцінка за шкалою Апгар 8
балів була у 69,9 %, 7–6 балів
— у 23,5 %, 5 балів — у 6,6 %
новонароджених.

Маткова кровотеча в послідо-
вому періоді виникла у 7 (5,1 %)
роділей.

Післяпологовий період ус-
кладнився субінволюцією мат-
ки у 8 (5,9 %) породілей.

Висновки

1. Вивчення індивідуальних
особливостей анамнестичних
даних матерів дає можливість
розцінювати паління, гострі рес-
піраторні вірусні інфекції, вжи-
вання деяких медикаментів у
період запліднення та раннього
ембріогенезу як екзогенні, не
виключено епігенетичні,  факто-

ри, що сприяють розвитку при-
роджених вад у дітей.

2. Поглиблене вивчення особ-
ливостей стану здоров’я май-
бутньої матері на прегравідар-
ному етапі та періоду раннього
ембріогенезу дає змогу прогно-
зувати можливий ризик розвит-
ку природжених вад у дітей і за-
стосовувати профілактичні за-
ходи.

3. Клінічний перебіг вагітнос-
ті у жінок, що виношують дітей із
природженими вадами розвитку,
частіше, ніж у популяції, супро-
воджується загрозою раннього
викидня, раннім токсикозом, па-
тологією навколоплідних вод,
порушенням плодово-плацен-
тарного кровотоку, дисфункцією
плаценти, дистресом плода.

4. При плануванні наступної
вагітності доцільно проводити
периконцепційну профілактику
майбутнім батькам.

5. З метою поглибленого ви-
вчення проблеми природже-

них вад розвитку й удоскона-
лення прогностичних, діагнос-
тичних критеріїв, доцільно у ре-
гіонах застосовувати високо-
кваліфікований комплексний
програмний медико-соціаль-
ний підхід до цієї проблеми, що
сприятиме зниженню зростан-
ня частоти природжених вад
розвитку.

ЛІТЕРАТУРА

1. Пренатальная диагностика в аку-
шерстве : современное состояние, ме-
тоды,  перспективы : метод. пособие
/ Т. В. Кузнецова, В. Г. Вахарловский,
В. С. Баранов [и др.]. — СПб. : ООО
«Издательство Н-Л», 2002. — 64 с.

2. Пренатальная диагностика на-
следственных и врожденных болез-
ней / под ред. акад ЗАМН, проф. Э. К.
Айламазяна, чл.-кор. ЗАМН, проф.
В. С. Баранова. — М. : МЕДпресс-ин-
форм, 2006. — 416 с.

3. Спадкові захворювання і при-
роджені вади розвитку в перина-
тальній практиці / В. М. Запорожан,
А. М. Сердюк, Ю. І. Бажора [та ін.]. —
К. : Здоров’я, 1997. — 355 с.

Вступ

Фізичний розвиток дітей є ін-
тегральним об’єктивним показ-
ником стану здоров’я дитини.
Його порушення з’являються
задовго до маніфестації влас-
не хвороби. Водночас він є до-
сить чутливим показником що-
до різноманітних негативних
впливів зовнішнього середови-
ща. Результати численних до-
сліджень підтверджують зв’я-
зок порушень фізичного розвит-
ку дітей зі змінами АТ [1–4]. З
другого боку, зміни АТ, зокрема
артеріальна гіпотензія, є одним
із основних симптомів у дітей

із порушеннями фізичного роз-
витку [3]. Разом із тим, вегето-
судинна дисфункція за гіпотен-
зивним типом часто є дебютом
артеріальної гіпертензії (АГ).
Ефективним напрямком профі-
лактики розвитку АГ та гіпотен-
зивних станів є раннє виявлен-
ня дітей із групи ризику з роз-
витку як гіпер-, так і гіпотоніч-
них станів і проведення корекції
виявлених порушень. Вивчен-
ня показників здоров’я даної
групи дітей та зв’язку з рівнем
АТ дозволить визначити фак-
тори ризику щодо розвитку у
майбутньому гіпер- і гіпотензії.
Адекватна оцінка рівня АТ і йо-

го стандартизація потребують
використання регіональних но-
мограм [6] і формування згідно
з отриманими даними груп ри-
зику.

Мета дослідження — визна-
чити частоту відхилень фізич-
ного розвитку у дітей 3–7 років
залежно від показників АТ (діти
з артеріальною гіпотензією та
нормотонією).

Матеріали та методи
дослідження

Під нашим спостереженням
знаходилися 220 дітей дошкіль-
ного віку, які за отриманими
результатами АТ були розподі-
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лені на 2 групи, сформовані на
основі регіональних нормативів
АТ: основна група — 77 дітей
зі зниженим АТ (показники ниж-
че 10-ї перцентилі), контрольна
група — 143 дитини з середні-
ми показниками АТ (показники
потрапляли у перцентильний
коридор 10–90). У комплекс до-
сліджень були включені загаль-
ноклінічні обстеження, тономет-
рія, ЕКГ, УЗД серця. Вимірю-
вання тиску проводилось аус-
культативно за стандартним
методом Короткова на руках
і ногах із визначенням 5 фаз.
Реєструвалися такі параметри:
систолічний, діастолічний мак-
симальний і мінімальний, вира-
ховувався пульсовий тиск. Для
стандартизації індивідуальних
показників проводилося порів-
няння з номограмами артеріаль-
ного тиску [6]. Для обстеження
відбиралися діти без патології
серцево-судинної, ендокринної
систем і патології нирок, яка
могла б вплинути на рівень АТ
дитини.

Визначення зросту та маси
тіла проводилося за стандарт-
ними методиками. Вирахову-
вався індекс маси тіла (кг/м2).
Оцінку проводили за регіональ-
ними номограмами антропо-
метричних показників [5].

Статистичну обробку прово-
дили з використанням програ-
ми Statistica for Windows (вер-
сія 5.0) фірми Statsoft.

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведеного об-
стеження нами визначено се-
редні значення показників маси
тіла та зросту для дітей двох
груп залежно від показників АТ
і віку (таблиця).

Як видно з таблиці, у дітей
3 і 7 років основної групи відмі-
чалися вірогідно нижчі середні
показники зросту, вірогідна
різниця між показниками маси
тіла у дітей двох груп була ви-
явлена лише у дітей 7 років.
Однак при порівнянні показни-
ків фізичного розвитку у дітей
двох дослідних груп виявлено,
що у дітей другої групи часті-

ше відмічалися відхилення у
показниках маси тіла і зросту.
Так, звертав на себе увагу знач-
ний відсоток дітей із низьким
зростом серед дітей із пониже-
ним АТ — у (13,1±3,8) % ви-
падків. Для порівняння: у дітей
із середніми показниками АТ,
згідно з регіональними номо-
грамами АТ [6], показники зрос-
ту нижче 10-ї перцентилі відмі-
чались у (4,2±1,7) % випадків
(Р<0,001). У дітей основної гру-
пи співвідношення шансів наяв-
ності низького зросту станови-
ло 3,44, відносний ризик — 3,10,
атрибутивний ризик — 0,09, що
свідчить про високий ризик на-
явності низьких показників зро-
сту в дітей із гіпотензією.

Вірогідна різниця між часто-
тою виявлення понижених по-
казників маси тіла відносно ре-
гіональних нормативів була
виявлена лише у групі дітей
віком 7 років, у дітей 3–6 років
вірогідної різниці не відмічало-
ся — (11,3±3,6) і (16,0±3,0) %.
Діти контрольної групи вірогід-
но частіше мали високі та вкрай
високі показники маси тіла (ви-
ще 90 %) — у (9,8±2,1) % ви-
падків проти (1,3±1,8) % у дітей
основної групи (Р<0,001). Спів-
відношення шансів наявності
високих і вкрай високих показ-
ників маси тіла у дітей зі зни-
женим АТ становило 0,12, від-
носний ризик — 0,13, атрибу-
тивний ризик — 0,09, що свід-

чить про низьку ймовірність ви-
явлення у дитини з високими та
вкрай високими показниками
маси тіла низького АТ.

Аналізуючи стандартизова-
ний показник ІМТ у дітей із різ-
ними показниками АТ, ми ви-
явили тенденції, аналогічні до
змін маси тіла. Для дітей основ-
ної групи зі зниженим АТ часті-
ше був притаманний дисгармо-
нійний фізичний розвиток із де-
фіцитом маси тіла по відно-
шенню до зросту — (31,2±5,3)
проти (23,1±3,5) % у нормо-
тоніків (Р<0,05). Частка дітей із
пропорційним фізичним роз-
витком серед дітей основної та
контрольної груп становила
(64,9±5,5) і (71,3±3,8) % відпо-
відно (Р>0,05). Співвідношення
шансів наявності дисгармоній-
ного фізичного розвитку з дефі-
цитом маси тіла по відношенню
до зросту у дітей із пониженими
показниками АТ становило 1,51,
відносний ризик — 1,39, атрибу-
тивний — 0,08. Отримані резуль-
тати показують, що у дітей ос-
новної групи (при знижених па-
раметрах АТ) суттєво частіше
відмічалося виявлення відхи-
лень від стандартизованих по-
казників фізичного розвитку.

Висновки

У дітей 3–7 років із пониже-
ними показниками АТ частіше
(Р<0,001), ніж у нормотоніків,
відмічаються низькі та вкрай

Таблиця
Дескриптивна статистика показників
фізичного розвитку дітей 3–7 років
залежно від показників АТ, M±m

    
Показники

Вік, роки

3 4 5 6 7

Зріст, см
Основна 94,40± 104,80± 110,80± 116,90± 115,50±
група, n=77 ±0,01* ±1,35 ±0,64 ±0,55 ±1,40*
Контрольна 101,10± 103,30± 109,00± 112,70± 120,90±
група, n=143 ±2,00* ±1,88 ±1,12 ±2,20 ±1,86*

Маса тіла, кг
Основна 14,40± 16,90± 18,20± 20,60± 18,80±
група, n=77 ±0,50 ±0,42 ±0,36 ±0,34 ±0,54*
Контрольна 14,80± 15,90± 17,70± 19,40± 22,10±
група, n=143 ±0,65 ±0,51 ±0,57 ±0,70 ±0,89*

Примітка. * — вірогідність різниці (Р<0,05).
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низькі показники зросту, рідко
трапляються високі та вкрай
високі показники маси тіла, їм
притаманний дисгармонійний
фізичний розвиток із дефіци-
том маси тіла по відношенню
до зросту. Співвідношення шан-
сів наявності низьких показни-
ків зросту, дисгармонійного фі-
зичного розвитку з дефіцитом
маси тіла у дітей із низькими
показниками АТ становить від-
повідно 3,44 й 1,51; відносний
ризик — 3,10 і 1,39 відповідно,
атрибутивний ризик — 0,09 в
обох випадках.

У дітей із пониженим АТ рід-
ко відмічалися високі та вкрай
високі показники маси тіла —
у 1,3 %. Водночас переважна
кількість дітей із середніми по-
казниками АТ мають показники

фізичного розвитку, що відпо-
відають середнім.

Порівняння показників фі-
зичного розвитку дітей 3–7 ро-
ків із нормотонією та гіпотен-
зією показало достеменно біль-
шу частоту відхилень у показ-
никах зросту й індексу маси тіла
у дітей із пониженими показни-
ками АТ, що дає підставу ви-
користовувати отримані дані з
метою покращання ранньої діа-
гностики відхилень АТ.
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Проблема лікування дітей,
хворих на гострий лейкоз (ГЛ),
є однією з найбільш актуальних
медико-соціальних проблем
світового масштабу [1]. Нега-
тивна демографічна ситуація в
Україні, високий рівень смерт-
ності й інвалідності дітей зі зло-
якісними новоутвореннями ви-
водять питання дитячої лейко-
зології за рамки суто медичних
проблем і свідчать про їх за-
гальнодержавний характер.
Сьогодні накопичено великий
клінічний матеріал, який свід-
чить про певні успіхи у терапії
лейкозів [2]. Основні досягнен-
ня у цій галузі пов’язані з хіміо-
терапією, що спрямована на
повну ерадикацію пухлинного
клону [3]. Незважаючи на те,

що збільшилося виживання ді-
тей із ГЛ (з лімфобластними
формами — до 75–80 %,
з мієлобластними — до 40–
45 %), залишається багато не-
розв’язаних проблем, серед яких
найбільш важливим є питання
ранньої діагностики, профілак-
тики та сучасної корекції ус-
кладнень хіміотерапії, які пере-
шкоджають своєчасному про-
веденню передбачених програ-
мою протоколів лікування,
погіршують стан хворого і за-
гальний прогноз захворюван-
ня [4].

Сучасні концепції діагности-
ки та лікування лейкемій дитя-
чого віку набули найбільш пов-
ного втілення у терапевтичних
протоколах BFМ, UCAL, POG
та ін. (ГЛЛ ІК БФМ-2002, ГМЛ
БФМ-98-2002, ALL-REZ-BMF

Pilot 02). Протоколи, що затвер-
джені наказом МОЗ України
№ 364 від 20.07.2005 р., чітко
регламентують специфічну діа-
гностику та терапію, але вна-
слідок непередбачуваного спект-
ра і тяжкості ускладнень при
проведенні агресивної поліхі-
міотерапії, містять лише най-
більш загальні положення про-
грам супроводжувального ліку-
вання. Досягнення ремісії та
підвищення відсотка довготри-
валого безподійного виживання
значною мірою залежать від
ефективності корекції усклад-
нень, які можуть бути фаталь-
ними. Це підтверджується тим,
що протипухлинні препарати
мають значні недоліки, до яких,
у першу чергу, належить відсут-
ність вибіркової дії тільки на
пухлину.
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