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Что появилось нового за период 2013 года
в неонатологии: актуальная информация
И.Н. Матвиенко
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Резюме. Несмотря на прогресс во внедрении новейших технологий в неонатальную практику, основным и самым важным направлением на сегодня
является улучшение качества оказываемой помощи новорожденным детям. Все современные исследования направлены не столько на изучение
новых подходов, сколько на усовершенствование уже внедренных технологий и поддержание теоретических и практических навыков персонала на
высоком уровне.
Ключевые слова: неонатальная практика, новорожденные, медицинская помощь детям.

лючевой идеей 52 ежегодного конгресса Европей
К
ской ассоциации педиатров, который проходил
10–14.10.2013 г. в г. Порто (Португалия), была идея улуч

шения качества оказываемой медицинской помощи и
обучения медицинского персонала. Наряду с новыми
научными находками или результатами очень кропотли
вых исследований, были доклады по усовершенствова
нию уже существующих практик и возможностям вне
дрения более простых, но эффективных технологий.
Многие докладчики представляли впервые результа
ты своих исследований, и одним из многих заслуживаю
щих внимания был доклад по эффективности пассивной
терапевтической гипотермии во время транспортировки.
В докладе врачей из Великобритании (A. Sharma, A. Leslie)
прозвучало, что 12 из 21 транспортной бригад Великобри
тании используют пассивное охлаждение до достижения
33–34°С во время транспортировки. Задачей исследовате
лей было определить эффективность пассивного охлаж
дения у детей, которые нуждались в переводе на более
высокий уровень. Охлаждение проводилось по четкому
алгоритму с записью всей информации в специально раз
работанный протокол. Исследование проводилось в тече
ние 14 месяцев: в общей сложности 55 детей со средней
массой тела 3,3 кг и сроком гестации 40 недель, в среднем
возрасте на момент стабилизации состояния 121 минута
жизни и в возрасте на момент начала перевода 496 минут
жизни требовали терапевтической гипотермии. На
момент поступления детей на более высокий уровень ока
зания помощи у 62% младенцев была определена темпера
тура 34°С, у 16% — <33°C, у одного ребенка — <32°C, что
подтвердило эффективность пассивного охлаждения. На
сегодняшний день это исследование является наиболее
большим и демонстрирующим эффективность пассивно
го охлаждения на всех этапах транспортировки ребенка.

Интересной является информация об изменении
за последние 10 лет качества жизни детей, родившихся в
сроке гестации 22–26 недель. На эту тему испанские нео
натологи (R. Fermin GarciaMunoz, J. Figueras Aloy;
A. GarciaAlix Perez; J. Lopez de Heridia) представили
очень интересные результаты: ученые проанализировали
выживаемость и качество жизни у 5 470 детей этой
гестационной группы, которые родились в 2002–2011 гг.
(2 533 ребенка — в 2002–2006 гг., 2 937 детей —
в 2007–2011 гг.). Они оценивали перинатальные вмеша
тельства, оказываемую детям помощь, заболеваемость
в течение 1 года жизни, поражение головного мозга
(ВЖК 3–4 степени, кисты или ПВЛ). Основными измене
ниями в оказываемой помощи в этих двух группах было
увеличение антенатальной профилактики стероидами
(69,5% против 80,8%; p<0,001), использование СРАР до
интубации трахеи (69,5% против 80,8%; p<0,001); также
уменьшилось количество детей с оценкой по шкале Апгар
<3 на 1й минуте (c 34,4% до 29%; p<0,001), а реанимация
стала более активной для всех гестационных групп
(кроме 22 недель гестации), что косвенно привело к сни
жению смертности в родзале c 5,1% до 3,2% (p<0,001).
Исключительно грудное вскармливание к моменту выпи
ски значительно повысилось (18,3% против 36,6%;
(p<0,001). Также значительно изменились показатели
выживаемости и выживаемости без тяжелой заболевае
мости (табл. 1).
Авторы исследования делают выводы, что общая
выживаемость и выживаемость без тяжелого поврежде
ния головного мозга в группе недоношенных детей зна
чительно выросла, однако наиболее достоверные измене
ния произошли в группе 25–26 недель гестации.
На тему преждевременных родов в контексте качества
последующей жизни для глубоконедоношенных детей
Таблица 1

Показатели выживаемости недоношенных новорожденных
в зависимости от гестационного возраста на момент рождения

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРИНАТОЛОГИИ И НЕОНАТОЛОГИИ

(а именно тяжелая ретинопатия) приводим результаты
исследования шведских коллег (M. Domellof, E. Stoltz
Sjostrom; I. Ohlund; A. Hellstrom; G. Holmstrom). Они про
анализировали когорту глубоконедоношенных новорож
денных (срок гестации на момент рождения — менее 27 не
дель), выделив из нее детей с факторами риска развития
тяжелой ретинопатии (506 детей), после чего проанализи
ровали их вскармливание (парентеральное и ентераль
ное). Всего из этого количества детей тяжелая ретинопа
тия наблюдалась у 29% детей со средним гестационным
возрастом при рождении 25,3±1,1 недели и средним весом
при рождении 765±170 г. Результаты кореляционного ана
лиза показали, что недостаточное поступление энергии в
первые 4 недели жизни является достоверным предикто
ром развития тяжелой ретинопатии (<0,001): среднее
потребление энергии составило 102±14 ккал/кг/сутки
(что значительно ниже рекомендуемого). Также авторы
исследования провели коррелятивный анализ и для дру
гих факторов риска (гестационный возраст, вес при рож
дении, респираторная терапия, постнатальная антибакте
риальная терапия, постнатальная стероидная терапия,
лечение по поводу ОАП, антенатальный курс стероидов,
постнатальная потеря веса, курение матери): однако
самым достоверным оказался фактор недостаточного
обеспечения энергией в первые 4 недели. Следующими
тремя существенными факторами были низкий вес при рож
дении, курс постнатальных стероидов, хирургическое лече
ние ОАП. По расчетам авторов исследования, повышение
потребления ребенком энергии (рациональное питание) на
10% снижает частоту тяжелой ретинопатии на 26%.
Также следует представить результаты длительного
исследования по эффективности антенатально веденной
магнезии для защиты головного мозга недоношенных
детей. Французские коллеги (C. Chollat, M. Enser; D. Pro
vost; J. Benichou; L. Marpeau; S. Marret) начали свое ран
домизированное исследование в 1997 г.: за период
1997–2003 гг. в исследование рандомизированы 573 жен
щины с риском неминуемых преждевременных родов
и сроком гестации менее 33 недель и как минимум
с 24часовым интервалом от момента определения про
блемы до момента родов: 286 женщин рандомизированны
в группу магнезии сульфата (однократное введение 40 мл,
0,1 г/мл) и 278 женщин в группу плацебо (физиологиче
ский раствор). Гипотетически магнезию сульфат назнача
ли матерям с риском неминуемых преждевременных
родов для снижения частоты ДЦП. Оценку проводили
при достижении детьми возраста 2 и 11 лет жизни.

Всего 688 новорожденных детей от матерей из двух
групп вошли в исследование: из них 72 ребенка умерли в
период 0–2 года жизни, а 606 детей были оценены в возра
сте 2 лет. Еще 185 (26,9%) детей выбыли из исследования
по разным причинам к 11 годам жизни (в период 2–10 лет
смертей не было).
При проведении анализа достоверной разницы
в моторном развитии и в поведении в 2 года и в 11 лет
между двумя группами не было: 47,6% и 32,1% в группе
магнезии, и 51,7% и 37,1% в группе плацебо (хотя очеви
ден тренд снижения в этих двух группах). Также не выяв
лена разница в умственном развитии между детьми из
этих 2 групп: 63,8% в группе магнезии и 64,9% в группе
плацебо. Единственная разница отмечена в оценке роди
телями состояния здоровья их детей: в группе магнезии
здоровье оценено как плохое в 4%, а в группе плацебо —
8%. Со слов родителей (заполняли анкеты), частота отчи
слений из школы в группе магнезии составила 4,2%
против 8,1% в группе плацебо, также как и частота потреб
ности в домашнем обучении составила 4% в группе магне
зии и 8% в группе плацебо.
Авторы исследования сделали вывод, что по крайней
мере антенатально введенная магнезия не оказывает
отрицательного влияния на детей (как новорожденных,
так и школьников), и ожидают результатов австралий
ских коллег для проведения метаанализа. Так что пока
не приходится говорить о достоверном влиянии антена
тально введенной магнезии на изменение частоты ДЦП
у преждевременно рожденных детей: мы тоже подождем
результатов австралийского исследования.
Насколько организация оказания перинатальной
помощи и контроль за выполнением клинических прото
колов могут влиять на количество детей, которые посту
пают в отделения интенсивной терапии новорожденных
(ОИТН) Один из многих ответов нам дали наши амери
канские коллеги из штата Флорида (A. Soliz, L. Scott),
которые продемонстрировали, что пролонгирование берре
менности как минимум до 39 недель гестации для проведе
ния элективного кесарского сечения (ЭКС) достоверно сни
жает количество детей гестационной группы 35–38 недель
беременности, поступающих в ОИТН (при условии, что
состояние матери и плода позволяют безопасно пролонги
ровать беременность). Исследование в университетской
клинике разделили на 2 этапа: первый этап авторы назы
вают этап «мягкого запрета» на проведение ЭКС (руко
водство не поощряло проведение данного вмешательства
в гестационной категории 35–38 полных недель гестации)
Таблица 2

Результаты рационализации использования антибактериальных препаратов
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и второй этап «жесткого запрета», в течение которого
медицинским работникам категорически запрещено про
водить ЭКС в данной гестационной категории. Результа
ты такой практики впечатляют: к концу исследования
частота ЭКС в этой гестационной категории снизилась
с 303 до 0 (р<0,01), и соответственно уменьшилось коли
чество детей, поступивших в ОИТН (кореляция 0,7).
Авторы исследования сделали еще один важный вывод:
до того момента, пока идет повышение осознанности вра
чей и их обучение, руководство должно внедрить практи
ку «жесткого запрета» на проведение ЭКС в гестационной
категории 35–38 полных недель.
Еще одно исследование по влиянию правильно орга
низованного управления, проведенное в Англии (в тече
ние 1997–2010 гг., B. Palanisami, H. Ibrahim, C. Yoxall,
T. Neal), продемонстрировало, что рационализация прове
дения антибактериальной терапии у новорожденных
достоверно снизила частоту системных инфекций,
вызванных госпитальными штаммами микроорганизмов.
Рационализация включала в себя следующие изменения в
практике: прекращение введения антибиотиков у неин
фицированных детей в возрасте 36 часов жизни (вместо
ранее прописанных 48 часов), получение результатов куль
туры крови в течение 24 часов с момента забора материала,
изменение режимов введения антибиотиков (табл. 2).
Таким образом, авторы исследования сделали вывод,
что рационализация использования антибиотиков в
ОИТН приводит к снижению колонизации новорожден
ных детей госпитальными штаммами микроорганизмов и
к снижению частоты сепсиса у новорожденных детей.
Что может еще снизить частоту поступлений в ОИТН
и длительность пребывания ребенка там?
Авторы исследования по влиянию раннего начала кор
мления грудным молоком детей с очень низкой массой
тела при рождении, проведенного в университетской кли
нике (D. Healy, A.M. Brennan; E. Dempsey), продемонстри
ровали четкую зависимость между ранним введением
грудного молока таким детям и более коротким пребыва
нием в ОИТН. Но также в данном исследовании были и
другие неожиданные находки. Дизайн исследования
предполагал начало сцеживания грудного молока в тече
ние первых 24 часов после родов (данный процесс вклю
чал консультирование женщин на антенатальном этапе,
подготовку и доступность оснащения для сцеживания,
подготовку персонала и помощь матерям). Всего в иссле
дование вошло 2 когорты новорожденных: 39 детей
в І группе и 41 ребенок во ІІ группе. Вес детей был прак
тически одинаков в этих группах (1,13 кг и 1,08 кг соот
ветственно), также как и гестационный возраст детей
(28,8 недель и 28,4 недели) и модель родов (вагинальные
роды в 40% и 32% случаев соответственно). Среднее нача
ло кормления грудным молоком в І группе было на
2й день, во ІІ группе — на 3й день; восстановление и
последующий набор веса в І группе отмечалось в среднем
на 8,9 сутки, во ІІ группе — в среднем на 12,5 сутки
(р=0,04); достижение полного объема энтерального пита
ния в І группе произошло в среднем на 12,7 сутки, и на
14,7 сутки во ІІ группе; продолжительность пребывания
в стационаре в І группе составила 50 дней, во ІІ группе —
60 дней (р=0,02). Не было разницы в частоте ВЖК, НЭК,
БЛД в группах. Но самым интересным было то, что
к моменту выписки только 46% детей находилось на груд
ном вскармливании, и это несмотря на то, что само это
исследование и продемонстрировало неоспоримые пре
имущества грудного молока в ведении недоношенных
новорожденных!!!
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Теперь необходимо разобраться, какая методика энте
рального кормления недоношенных новорожденных
(болюсное или беспрерывное введение питания через
зонд) наиболее эффективна и безопасна. В исследовании
канадских коллег приняло участие 30 недоношенных
новорожденных со средним сроком гестации 30 недель,
средним весом при рождении 1275 г. Дети были поделены
на 2 группы: в І группе проводилось болюсное кормление,
во ІІ — беспрерывное. Проводилась оценка детей по
частоте развития эпизодов апноэ различных типов, гипо
ксии (SpO2<80%). В группе болюсного кормления было
зарегистрировано 212 эпизодов апноэ и 22 эпизода гипо
ксии, в то время как в группе беспрерывного кормления —
242 эпизода апноэ и 33 эпизода гипоксии. Авторы иссле
дования сделали вывод, что болюсное кормление являет
ся более приемлемым для новорожденных с очень низкой
массой тела.
Заслуживает внимания еще одно исследование
английских коллег (A. Leaf, S. Kempley, N. Gupta, L. Linsell,
J. Dorling, K. Mccormick, P. Mannix, E. Juszczak, P. Broc
klehurst) по изучению взаимосвязи между патологическим
током крови (допплерисследование и наличием задержки
развития плода при недоношенной беременности, и часто
той НЭК. В исследование включено 404 новорожденных
ребенка со сроком гестации менее 35 недель и весом при
рождении менее 10 перцентиля, рожденных от беременно
сти с отсутствующим или реверсным кровотоком при про
веденном антенатальном допплерисследовании.
Новорожденные дети были поделены на 2 группы:
І группу начинали кормить на 2е сутки после рождения
(группа раннего кормления) и на 6е сутки (группа поз
днего кормления). Полный объем энтерального кормле
ния у детей со сроком гестации при рождении более
29 недель был достигнут в І группе на 14е сутки, во ІІ груп
пе — на 18е сутки. Особенности касались новорожден
ных со сроком гестации при рождении менее 29 недель
(83 ребенка из 404 вошедших в исследование): у этой
группы новорожденных полный объем энтерального кор
мления был достигнут в среднем на 28й день (по сравне
нию с 19 днями у детей со сроком гестации более
29 недель; ОР — 0,35; 95% ДИ 0,3–0,5). Частота НЭК была
достоверно выше в группе детей со сроком гестации менее
29 недель гестации (39%) по сравнению с детьми со сро
ком гестации более 29 недель (10%) (ОШ — 3,7; 95%
ДИ 2,4–5,7). У около 90% детей из первой группы зареги
стрирован как минимум один эпизод непереносимости
питания в сравнении с 58% детей из второй группы (ОШ —
1,6, 95% ДИ 1,4–1,8). Авторы исследования продемонстриро
вали, что использование >50% грудного молока до достиже
ния полного объема энтерального питания достоверно сни
жает риск развития НЭК на 54% (95% ДИ 0,27–0,78).
Ну и немного про регионализацию: проблемы с ней
существуют во всем мире. Австралийские коллеги пред
ставили информацию о том, что, несмотря на регионали
зацию на их острове, достаточное количество недоношен
ных детей продолжает рождаться не на третьем уровне
оказания помощи. Всего за 20 лет исследования
(1990–2009 гр.) зарегистрировано 16 914 новорожденных,
родившихся в сроке гестации 22+0 — 31+6 недели геста
ции: 21% (3 605 детей) родились на 1–2м уровнях оказа
ния помощи, а 79% (13 309 детей) родились на 3м уровне
оказания помощи, при этом частота мертворождений
была значительно выше (в 6,27 разу) как раз в учрежде
ниях 1–2 го уровня (OШ 6,27, 95% ДИ: 5,76–6,82,
p<0,001); смертность в когорте детей, родившихся в
24–27 недель гестации также была достоверно выше в
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Таблица 3
Показатели смертности в зависимости от уровня
медицинского учреждения, в котором рождались
недоношенные новорожденные

2,44 раза среди тех, кто родился на 1–2 м уровне оказа
ния помощи (табл. 3).
Учитывая открытие симуляционных центров в 4 обла
стях Украины (АР Крым, Винницкая область, Волынь,
ИваноФранковская область), хочется представить
результаты исследования наших французских коллег
(S. Rubio Gurung, G. Putet, S. Touzet, A. Beissel, S. Blanc,
H. GauthierMoulinier, I. Jordan, J.M. Labaune, A. Duclos,
N. Amamra, C. Balandras, C. Dupont, R.C. Rudigoz, O. Claris,
C. Colin, J.C. Picaud).
Они провели рандомизированное исследование по
изучению эффективности симуляционных тренингов в
12 родильных домах (по 10 медицинских работников из
каждого родильного дома рандомизировали в группы
прошедших и не прошедших симуляционный тренинг).
Перед началом обучения для участников двух групп про
ведена оценка базовых навыков по первичной реанима
ции новорожденных, после чего для группы обучающихся
проведено симуляционное обучение. Обучение для каж

дой мультидисциплинарной команды из 6 человек про
должалось 4 часа и состояло из 2 сценариев: первичная
реанимация с чистыми околоплодными водами и первич
ная реанимация с мекониальными водами. Анализ про
цесса обучения и последующий «разбор полетов» прове
ден при помощи двух инструментов: наблюдение и запись
инструктором в специально разработанный проверочный
список и запись на видеокамеру. Навыки всех участников
повторно оценены через 3 месяца после проведенного
обучения по тем же двум сценариям; для анализа резуль
татов использованы те же самые инструменты.
Результаты исследования не продемонстрировали
разницы в навыках первичной реанимации у медицин
ских работников в двух группах до начала проведения
симуляционного обучения. Проведено 34 обучающих
4часовых сессии для обучения как минимум 80% персо
нала 6 родильных домов. В среднем проанализировано
230 видеозаписей. Авторы исследования рассчитали
достоверное улучшение навыков по реанимации
на 40,63% (сценарий с чистыми околоплодными водами)
и на 29,7% (сценарий с мекониальными водами),
и на 60,8% улучшение навыков командного подхода
в проведении первичной реанимации по двум сценариям
при контроле через 3 месяца среди медицинских работни
ков, прошедших обучение. Так что эффективность симу
ляционного обучения достаточно высока не только в кон
тексте диковинки, но и в контексте реального влияния на
качество оказываемой медицинской помощи и уровень
практических навыков.

Що з'явилося нового за період 2013 року
в неонатології: актуальна інформація
І.Н. Матвієнко
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Резюме. Незважаючи на впровадження в рутинну неонатальну практику найновітніших технологій, основним та найважливішим напрямом
залишається поліпшення якості надання медичної допомоги новонародженим дітям. Усі сучасні дослідження спрямовані не стільки на вивчення нових
підходів, скільки на удосконалення вже впроваджених технологій та на підтримку теоретичних і практичних навичок персоналу на високому рівні.
Ключові слова: неонатальна практика, новонароджені, медична допомога дітям.

What's new in Neonatology for
the period 2013 year: actual information
I.N. Matvienko
«Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine», Kiev, Ukraine
Resume. There is the most important direction of development of neonatal care the improvement of quality of medical care independently of implementation
of modern technologies in to routine neonatal practice. The main direction of current trials (studies) is improvement of implemented technologies and sup%
port of theoretical and practical staff skills on high level, not only to investigate new approaches in neonatal care.
Key words: neonatal practice, newborns, medical care for children.
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Прегравидарная подготовка — ведущий фактор
формирования здоровья ребенка
Н.А. Удовика
ГП «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина
Никто из нас не в силах избежать последствий
внутриутробного периода развития своей жизни,
последствий того, каким образом мы родились и провели первые месяцы своей жизниa
Резюме. В статье обсуждены вопросы прегравидарной подготовки как ведущего фактора формирования здоровья ребенка. Показано, что
беременности в семье должны быть планируемыми и желанными; обязательной является своевременная и реальная прегравидарная подготовка
родителей. Также важными являются: повышение юридической и материальной ответственности медперсонала за курение на территории лечебно%
профилактических учреждений, медицинских училищ и вузов, детских площадках и др.; смещение акцентов работы молодежных комитетов,
социальных центров, службы родовспоможения в сторону пропаганды и реального внедрения в жизнь профилактических мероприятий по
здоровому образу жизни и воспитанию ответственного родительства.
Ключевые слова: прегравидарная подготовка, факторы формирования здоровья ребенка.

ез здоровых детей у страны не будет будущего, но
Б
здоровое начало жизни возможно у здоровых
родителей [1, 7, 9]. Этот постулат все чаще находит свое
подтверждение в реальной жизни. На сегодняшний день в
Украине исходный уровень здоровья будущих родителей
низкий и не имеет тенденции к улучшению. Каким же
образом в этих условиях получить здоровое поколение?
Сегодня реалии таковы, и это очевидно, что сам по себе
процесс зарождения и вынашивания беременности, равно
как роды и постнатальный уход, находится под влиянием
общих глобальных, в том числе политических, изменений
в мире. Это повышает роль именно акушерской службы в
первостепенности сохранения и укрепления здоровья
человека, семьи и общества в целом [3, 4, 5, 6].
Ряд медицинских экспертов по результатам аудитор
ских проверок указывает, что для Украины в медицин
ской сфере наиболее необходимы две реформы. Это —
введение страховой медицины и направленность средств
массовой информации на пропаганду здорового образа
жизни или, другими словами (что более действенно), — на
выявление неблагоприятного влияния вредных привычек
на здоровье человека, в частности, будущего ребенка [4].
Отец отечественной хирургии Н.И. Пирогов в свое время
писал: «Будущее принадлежит медицине предупреди
тельной», однако в погоне за экономическим и социаль
ным благосостоянием мы утратили реальный интерес к
профилактике заболеваний.
К сожалению, в Украине еще не внедрены методы
рутинного планирования беременностей, большинство
будущих родителей ответственность за здоровье ребенка
перекладывают на плечи государства и медиков. А это
значит — не оценивается исходный уровень здоровья
будущих родителей и не проводится диагностика и кор
рекция хронических заболеваний мамы до зачатия. А ведь
именно образ жизни и уровень здоровья родителей опре
деляют развитие и состояние фетоплацентарного ком
плекса, то есть исходный потенциал здоровья будущего
ребенка и его поведенческие реакции.
В последние годы направленность в системе родовспо
можения отличается лечебнодиагностическим вектором.
Однако помочь женщине и чтото изменить в ее состоя
нии на этапе формирования и функционирования фето
плацентарного комплекса сложно, а зачастую просто
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

невозможно. Излечить ребенка, страдающего с момента
зарождения и в период внутриутробного развития, прак
тически невозможно! Необходимо признать, не уделяя и
половины должного внимания программам прегравидарной
подготовки, мы продолжаем лечить.
Действительно, мы нередко излишни в рутинных про
граммах антенатального ухода, когда назначаем лечебно
профилактические мероприятия беременной без учета
данных доказательной медицины. «Врач видит беремен
ную и начинает лечить! От чего и чем лечить, когда нет
доказательной базы?» [3, 7, 9]. К сожалению, «по старин
ке» работают еще целые отделения в учреждениях родов
споможения, пренебрегая положениями клинических
протоколов. В них современная беременная нередко
может принять за беременность 10–12 видов медицин
ских препаратов, причем обоснованием к их назначению
является «бесспорный многолетний опыт врача». Не
понятны причины отсутствия реагирования на это руко
водителей с проведением экспертных оценок и аудита.
Неудивительно, что пациенты за время вынашивания
беременности «тратят большие деньги» на проведение
недоказанных по необходимости обследований (те, на
результаты которых нет способов воздействия); на лече
ние с целью «улучшения маточноплацентарного крово
тока»; на «рутинные ультразвуковые исследования в Ш три
местре беременности по поиску обвития пуповины вокруг
шеи у плода и состояния плаценты» (только необоснован
но увеличивается частота кесарева сечения); «рутинное
использование прогестерона (в худшем случае — дидроге
стерона или синтетических гестагенов в комбинации с
эстрогенами на ранних сроках) для профилактики выки
дыша и преждевременных родов». Следует отметить,
никогда нельзя гарантировать успех донашивания бере
менности. Это подтверждается реальными фактами:
использование на протяжении 50 лет препаратов проге
стерона не обеспечило снижения частота самопроизволь
ных абортов, а различные технологии токолитического
направления с разным механизмом действия, которые в
мире применяются более 40 лет, не способствовали сни
жению частоты преждевременных родов [9].
Беременность — это естественный процесс и не
болезнь. «Самое страшное из агрессивных врачебных воз
действий при беременности — это когда лечат плацентар
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ную или фетоплацентарную недостаточность. Врач
пишет: «Проводить терапию, направленную на профилак
тику гипоксии плода, улучшение маточноплацентарного
кровообращения». …В мире пока не придумали средств,
которые бы избирательно улучшали маточноплацентар
ное кровообращение. Поэтому эти рекомендации и
шаманские камлания по эффективности абсолютно оди
наковы» [7]. Важно также понять и принять другое поло
жение: «Применяя лекарства с недоказанной долгосроч
ной безопасностью сегодня, вы оставляете будущим
мамам и их детям меньше шансов на здоровое завтра.
Безусловно, мы вынуждены прибегать к применению раз
личных медицинских препаратов для коррекции тех или
иных патологических состояний, но всегда должны пом
нить о скрытых, отдаленных и пока еще не изученных
побочных действиях используемых лекарств» [3].
Обобщая ведущие проблемы перинатологии, можно
заключить: несмотря на внедрение различных методов
воздействия во время беременности, частота гестозов и
преждевременного прерывания беременности не изменя
ется. Как показывает опыт стран с лучшими перинаталь
ными показателями, в таком случае усилия государства и
медиков должны быть направлены на выхаживание недо
ношенных детей, основная доля которых рождается имен
но у беременных с гестозами и непосредственно при
преждевременных родах. При этом важно понимать —
упорно препятствуя начавшимся преждевременным
родам, мы можем усугублять состояние плода, ибо никог
да не уверены в истинной причине их наступления.
Развитие регионализации перинатальной помощи, обору
дование современной дыхательной аппаратурой перина
тальных центров, подготовка высококвалифицированных
неонатальных анестезиологов, интенсивистов и неонато
логов, усовершенствование правовой и юридической базы
(для принятия решения о реанимации новорожденного,
пролонгировании реанимации и др.) — это первоочеред
ные задачи перинатальной службы.
В то же время, фактором профилактики кровотечений,
травматизма и асфиксии доказано является отказ от
агрессии во время беременности и в родах. Следует отме
тить, пренатальная материнская тревога может способ
ствовать изменению объема серого вещества в долях
головного мозга плода, что в дальнейшем может быть при
чиной нарушения развития нервной системы и психиче
ских расстройств, а также когнитивных и интеллектуаль
ных нарушений у детей [2, 8, 9].
Исходя из вышеизложенного, первостепенным зало
гом успешной беременности является прегравидарная
подготовка. Основные ее звенья — это отказ от вредных
привычек за 1–2 года до планируемой беременности, здо
ровый образ жизни будущих родителей, осознание чув
ства моральной ответственности перед будущим ребен
ком. Ярким примером целесообразности здорового образа
жизни является анализ влияния курения на беремен
ность. Так, подтверждено и описано отрицательное влия
ние курения на массу тела новорожденного, недоношен
ность плода, на физические недостатки и врожденные

нарушения плода, а также отдаленные влияния на ребен
ка после родов. Отмечены синдром внезапной детской
смерти (СВДС) и повышение частоты респираторных
заболеваний у детей, а также возможные когнитивные
воздействия, связанные с академической неуспеваемо
стью и нарушениями поведения [1, 9]. Очевидна прямо
линейная связь: чем больше курит мать, тем выше риск.
Доказано также, что ядовитые вещества табачного дыма
попадают в организм ребенка и через молоко курящей
кормящей женщины, что вызывает у ребенка никотино
вую зависимость. Такие дети растут слабыми и хилыми,
подверженными различным заболеваниям [1]. Учеными
доказано: для детей курящих матерей уже в раннем возра
сте характерны невнимательность, импульсивность, син
дром повышенной активности с дефицитом внимания,
достоверное снижение уровня умственного развития [9].
Поэтому совсем нелепой будет выглядеть любая програм
ма антенатального ухода у беременной, которая продол
жает курить, включающая многочисленные лабораторные
и инструментальные исследования, с назначением меди
каментозной терапии и т.д. Табачный дым — наиболее
опасный, но и наиболее предотвращаемый из всех факто
ров СВДС! Среди огромного массива дорогостоящих про
филактических мероприятий именно отказ от курения
обладает высочайшей эффективностью и отсутствием
финансовых затрат. Но, к сожалению, на приеме с бере
менной мы практически не говорим об этом, тогда как
сегодня курение — бич общества! «Когда Вы закуриваете
сигарету, крошечное сердечко Вашего малыша начинает
биться вдвое быстрей, у него слезятся глазки, он кашляет
и задыхается. Изза нехватки кислорода его организм не в
состоянии расти; никотин проникает через плаценту и
отравляет плод. Не курите в доме, где находится малыш.
А лучше — вообще не курите! Задумайтесь, что дороже —
очередная сигарета или здоровье Вашего ребенка».

Выводы
Беременности в семье должны быть планируемыми и
желанными: «Сомневается мать — сомневается природа»;
«Лечить в акушерстве, а тем более в неонатальном перио
де поздно!».
Обязательна своевременная и реальная прегравидар
ная подготовка: «Хорошо питайтесь, употребляйте све
жие соки, овощи, пейте воду, стремитесь к здоровому
образу жизни»; «Посетите врача до беременности».
Повышение юридической и материальной ответствен
ности медперсонала за курение на территории лечебно
профилактических учреждений, медицинских училищ и
вузов, детских площадках и др.
Смещение акцентов работы молодежных комитетов,
социальных центров, службы родовспоможения в сторону
пропаганды и реального внедрения в жизнь профилакти
ческих мероприятий по здоровому образу жизни и воспи
танию ответственного родительства: «Психологический
комфорт и здоровый образ жизни будущих родителей —
уже весомый фактор для благополучного наступления и
исхода беременности».
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Прегравідарна підготовка — провідний фактор формування здоров'я дитини
Н.О. Удовіка
ДП «Луганський держаний медичний університет», м. Луганськ, Україна
Резюме. У статті обговорено питання прегравідарної підготовки як провідного фактора формування здоров'я дитини. Показано, що вагітності в сім'ї
мають бути запланованими та бажаними; обов'язковою є своєчасна і реальна прегравідарна підготовка батьків. Також важливими є: підвищення
юридичної та матеріальної відповідності медперсоналу за куріння на території лікувально%профілактичних закладів, медичних училищ і вузів,
дитячих майданчиків тощо; зміщення акцентів роботи молодіжних комітетів, соціальних центрів, служби рододопомоги в бік пропаганди та
реального впровадження в життя профілактичних заходів щодо здорового способу життя і виховання відповідального батьківства.
Ключові слова: прегравідарна підготовка, фактори формування здоров'я дитини.

Pregravid preparation — a leading factor in the formation of child health
N.A. Udovika
SE «Lugansk State Medical University», Lugansk, Ukraine
Summary. In the article the questions on pregravidal training as a leading factor in the formation of child health are discussed. It is shown that pregnancy in
the family should be planned and welcome; binding is timely and real pregravid parent training. Also important are: improvements in the legal and financial
responsibility of the medical staff for smoking on the territory of health care institutions, universities and medical schools, playgrounds, etc.; a shift of empha%
sis of the work of youth committees, social centers, obstetrics service to side of advocate and real implementation of preventative activities for a healthy
lifestyle and education of responsible parenthood.
Key words: pregravid preparation, factors of formation of child's health.
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Роль лептину у формуванні
метаболічного синдрому в дітей
Н.М. Громнацька
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна
Мета — вивчити зв'язок лептину з основними кластерами метаболічного синдрому: артеріальною гіпертензією, рівнем глюкози, інсулінорезистент%
ністю, показниками ліпідного обміну в дітей із генералізованим ожирінням і надлишковою масою тіла (за рекомендацією ВООЗ, 1998; National
Cholesterol Education Program/ Adult Treatment Panel (NCEP/ATP), 2001) та абдомінальним ожирінням (за рекомендацією International Diabetic Federa%
tion ( IDF), 2007.
Пацієнти та методи. Під спостереженням знаходились 168 дітей віком 9–18 років, які сформували три групи: І група – 120 дітей із надлишковою
масою тіла та генералізованим ожирінням, ІІ група – 64 дитини з абдомінальним ожирінням, ІІІ група – 48 дітей із нормальною масою тіла.
Результати. Встановлено, що лептин тісно пов'язаний із надлишковою масою, генералізованим та абдомінальним ожирінням, є чутливим регулято%
ром ліпідного, вуглеводного обмінів та артеріального тиску в дітей із надлишковою масою тіла та генералізованим ожирінням, активністю симпатич%
ної нервової системи в дітей з абдомінальним ожирінням.
Висновки. Гіперлептинемія та лептинорезистентність є провідними етіопатогенетичними чинниками розвитку і прогресування метаболічного синдро%
му в дітей. Надлишкова маса тіла та генералізоване ожиріння поряд з абдомінальним ожирінням вважаються базисними ознаками метаболічного
синдрому в дітей з урахуванням даних про їх проатерогенний, продіабетогенний вплив та значення у формуванні артеріальної гіпертензії.
Ключові слова: метаболічний синдром, кластери, лептин, діти.

Вступ

О

станнім часом інтенсивно вивчається патогенетич
не значення лептинемії та лептинорезистентності
в патогенезі метаболічного синдрому (МС) та ожиріння,
їх вплив на обмін глюкози та ліпідів, розвиток інсуліноре
зистентності, артеріальної гіпертензії (АГ), абдомінально
го ожиріння при МС [3, 4, 21]. У літературі це питання
залишається дискутабельним. Стверджують, що лептин
прямо чи опосередковано впливає на комплекс патофізіо
логічних процесів при МС [32], і гіперлептинемія тісно
пов'язана з компонентами МС [41].
Вказують на високу кореляцію генералізованого [33]
та абдомінального ожиріння з рівнем лептину [27, 19].
Стверджують, що лептинорезистентність притаманна
ожирінню, а концентрація лептину в плазмі прямо пропор
ційна ступеню ожиріння [18]. Напротивагу Zimmet P. et al.
[41], пишуть, що роль лептину в попередженні набирання
надлишкової маси тіла є суперечливою.
Не менш дискутабельними є дані характеру взає
мозв'язку інсуліну та лептину сироватки крові. Вважають,
що інсулінопосередкована секреція лептину тісно пов'я
зана з надходженням глюкози до адипоцитів, і, навпаки,
порушення надходження глюкози приводить до пригні
чення синтезу лептину [24].
Наголошують, що однією з функцій лептину в організ
мі є участь в метаболізмі глюкози як шляхом прямої акти
вації, так і через центральні нервові шляхи і таким чином
поліпшення чутливості до інсуліну [6, 13, 31]. Лептин
посилює процеси глюконеогенезу в печінці, підвищує
захоплення глюкози поперековосмугастими м'язами [6].
Стверджують, що підвищені рівні лептину тісно коре
люють із рівнем глюкози та інсуліну крові, що характерно
як для дітей з ожирінням, так і з нормальною масою тіла
[15, 17, 38]. Але наголошуючи на наявності асоціації між
лептином та інсуліном, вважають, що плазмовий інсулін
не регулює продукцію лептину, і лише тривала дія гіперін
сулінемії може вплинути на концентрацію лептину в крові
[32]. На противагу, за даними Шляхової Н.В. (2011) [15],
вміст лептину в дітей пубертатного віку не залежить від
наявності інсулінорезистентності, і достовірних зв'язків
лептину з індексом НОМАIR не встановлено.
Існують дані, що лептин пригнічує синтез та функцію
інсуліну, через інгібування інсулінових рецепторів кліти
ни та зниження транспорту глюкози. У печінці він гальмує
дію інсуліну на глюконеогенез шляхом впливу на актив
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ність фосфоенолпіруваткарбоксикинази — ферменту, що
пригнічує швидкість глюконеоґенезу [28].
Участь лептину в ліпідному обміні полягає в підви
щенні швидкості ліполізу, зменшенні вмісту тригліцеридів
(ТГ) у білій жировій тканині, посиленні термоґенезу
жирової тканини [6].
Лептин відіграє важливу роль у розвитку АГ [16, 21]
та тісно корелює з рівнем артеріального тиску (АТ), актив
ністю ангіотензину ІІ та норадреналіну в плазмі, що вказує
на патогенетичний зв'язок гіперлептинемії, активації ней
рогуморальних систем та АГ у хворих на ожиріння [14].
Механізм впливу лептину на процеси регуляції АТ
полягає в активації симпатичної нервової системи, пригні
ченні місцевого синтезу оксиду азоту, тобто в нейрогенній
та гуморальній пресорній дії [8, 16, 21].
Розроблені три рівноправні класифікації, адаптовані
для ідентифікації МС у дітей: класифікація ВООЗ (1998),
класифікації, сформульовані Національним Інститутом
Здоров'я США (National Health and Nutrition Examination
/Adult Treatment Panel (NCEPATPIII) (2001) та Interna
tional Diabetic Federation (IDF, 2007) [2, 9, 34].
За рекомендаціями ВООЗ (1998), в якості ознак МС
виділяють порушення вуглеводного обміну (гіперглікемію
зранку, порушення толерантності до глюкози, засвоєння
глюкози нижче нижнього квартиля на фоні гіперінсулінемії
при нормальному рівні глікемії натще <6,1 ммоль/л), індекс
маси тіла (ІМТ) > 95го персентиля, співвідношення обво
ду талії до обводу стегон (ОТ/ОС) >0,9 для хлопців і 0,85
для дівчат, АТ >140/90 мм рт. ст., ТГ >1,7 ммоль/л, холесте
рин ліпопротеїдів високої щільності (ХС ЛПВЩ)
<0,9 ммоль/л для хлопців та <1,0 ммоль/л для дівчат [2, 9, 34].
Для діагностики МС у дітей, за рекомендаціями
NCEP/ATP III, у модифікації для дитячого віку включено
такі критерії: абдомінальне ожиріння (ІМТ>85го пер
сентиля), АГ при значеннях систолічного та діастолічного
АТ >95го персентиля, гіперглікемію натще >6,1 ммоль/л
або постпрандіальний рівень глюкози >7,8 ммоль/л, гіпер
тригліцеридемію >95го персентиля, гіпоальфахолесте
ринемію <5го персентиля [34].
Згідно з IDF (2007), діагностичними критеріями МС
для дітей і підлітків 9–16 років вважають абдомінальне
ожиріння (ОТ >90 персентиля відповідно до віку та статі),
рівень ТГ >1,7 ммоль/л, ХС ЛПВЩ<1,03 ммоль/л, систо
лічний АТ >130 мм рт ст., діастолічний АТ>85 мм рт. ст.,
глюкоза >5,6 ммоль/л або діагностований цукровий діабет
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2го типу. Особливістю IDF (2007) критеріїв МС є те, що
абдомінальне ожиріння виділяється в якості основного
компонента МС, а інші чотири — як додаткові критерії [26].
Питання вибору критерію діагностики МС за ІМТ чи
за абдомінальним ожирінням (обводом талії) широко дис
кутується. Автори пропонують діагностичні критерії з різ
ним набором ознак МС. Підкреслюють, що діагностика
МС за абдомінальним ожирінням безпідставна, тому що в
дитячому віці не встигає розвинутись абдомінальне ожи
ріння на фоні генералізованого ожиріння та надлишкової
маси тіла [5]. Актуальним є перевірити характер зв'язку
між кластерами МС та лептином у дітей із різним рівнем і
характером вгодованості.
Мета роботи — вивчити зв'язок лептину з основними
кластерами МС — АГ, рівнем глюкози натще, інсуліноре
зистентністю, показниками ліпідного обміну в дітей
із генералізованим ожирінням і надлишковою масою тіла
(ВООЗ, 1998; NCEP /Adult Treatment Panel III, 2001) та
абдомінальним ожирінням (IDF, 2007).

Матеріали та методи дослідження
Під спостереженням знаходиллсь 168 дітей віком
9–18 років, які сформували три групи: І група —
120 дітей із надлишковою масою тіла та генералізованим
ожирінням, ІІ група — 64 дитини з абдомінальним ожирін
ням, відібраних із 120 дітей із надлишковою масою тіла та
ожирінням, ІІІ група — 48 дітей із нормальною масою тіла.
Групи не відрізнялись за віковою та статевими ознаками.
Для встановлення внеску комбінацій компонентів МС
на рівень і активність лептину вивчено його вміст у крові
чотирьох підгруп дітей, які становили І групу: І підгрупа
з надлишковою масою тіла (34 дитини), ІІ підгрупа
з надлишковою масою тіла та АГ (32 дитини), ІІІ підгрупа
з генералізованим ожирінням (23 дітей) та ІV підгрупа
з ожирінням і АГ (30 дітей).
Діагностику надлишкової маси тіла та ожиріння про
водили за величиною ІМТ відповідно до віку та статі
(понад 90го та 95го персентиля розподілу відповідно)
[22, 23, 34]. Нормальними вважались показники ІМТ у
межах 25–75го персентиля для даного віку та статі.
Відрізною точкою діагностики абдомінального ожирін
ня в дітей 9–16 років були значення обводу талії >90 пер
сентиля відповідно до віку та статі згідно з IDF [9, 26],
а для дітей старших 16 років — для дівчат >80 см, для хлоп
ців >94 cм [9, 12, 26].
Визначення вмісту загального холестерину (ЗХС)
та ТГ у сироватці крові проводили колориметричним фер
ментним методом після ферментативного гідролізу та
окислення з контрольною сироваткою фірми «Roshe» на
автоматичному біохімічному аналізаторі «Cobas Integra
400 Plus». Для визначення ХС ЛПВЩ використовували
пероксидазний колориметричний ферментативний метод
із набором «Cholesterol» (фірм «Roshe» та «Human»).
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ)
вираховували за формулою Friedewald W.T. et al. (1972).
ХС ЛПНЩ = ЗХС (ммоль/л) — ХСЛПВЩ (ммоль/л) —
ТГ/2,18 (ммоль/л)
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності
(ХС ЛПДНЩ) визначали на основі емпіричних результа
тів вирахуванням з ТГ за формулою:
ХС ЛПДНЩ= ТГ/2,18 ммоль/л.
Концентрацію ХСнеЛПВЩ, який є сумою ХС
ЛПНЩ, ХС ЛПДНЩ та ХС ЛП проміжної щільності,
розраховували за формулою:
ХСнеЛПВЩ = ЗХС — ХС ЛПВЩ (Wagner A.M.
et al., 2003).
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Вміст глюкози в сироватці крові визначали глюкозоокси
дазним методом. Для ідентифікації рівня базального інсуліну
натще в крові використовували метод твердофазного імуно
ферментного аналізу на автоматичному імуноферментному
аналізаторі «Tecan Sunrise» (Австрія) та «Stat Fax 1904»
з використанням реактиву «Insulin Enzyme Immunoassay Kit»
фірми «DRG Instruments GmbH» (Німеччина). Вираховува
ли індекс інсулінорезистентності HOMAIR за формулою:
HOMAIR = [глюкоза натще (ммоль/л) x інсулін
натще (мкОд/мл] : 22,5 (Matthews D.R. et al., 1985).
Визначення лептину проводили ензимним імунозв'я
зуючим імуносорбентним методом, побудованим на принци
пі сандвіча з використанням реактивів «Leptin Sandwich»
фірми «DRG ELISA» на імуноферментному аналізаторі
«Tecan Sunrise» (Австрія) та «Stat Fax 1904». При відсутності
загальноприйнятих норм показників нормальні значення в
кожному конкретному науковому дослідженні базуються на
даних у здорових осіб без ознак МС. У нашій роботі рівень
лептину встановлювався за даними контрольної групи.
Визначення альдостерону, реніну та кортизолу сиро
ватки крові проводили імуноферментним методом із вико
ристанням набору реагентів фірми «ВекторБест» (Росія).
Для оцінки вегетативного гомеостазу використовували
метод визначення варіабельності серцевого ритму (ВСР)
за допомогою системи експресаналізу ритму серця (кар
діоінтервалографії) на комп'ютерному електрокардіографі
«ПоліСпектр» фірми «Нейрософт» (Росія).
Статистичний аналіз отриманого матеріалу проводили
за допомогою інтегрованих систем для комплексного стати
стичного аналізу та обробки даних STATISTICA 10.0 (Stat
Soft Inc, USA) [1]. Парне міжгрупове порівняння кількісних
показників здійснювали з використанням Uкритерію Ман
на—Уїтні. Результати представлені у вигляді медіани з вка
занням інтерквартального розмаху (25 і 75й персентиль).
З метою з'ясування кореляційний зв'язків визначали крите
рій r (непараметричний тест Спірмена). Для визначення
зв'язку між якісними характеристиками застосовували кри
терій Фішера. Достовірними вважали показники при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
Визначення лептину в дітей із надлишковою масою
тіла та ожирінням і здорових дітей із нормальними показ
никами маси тіла показало, що його рівень у дітей І групи
був достовірно вищим, ніж у групі контролю (p=0,0001),
(табл. 1). Виявлено достовірну розбіжність у показниках
лептину між групою дітей з абдомінальним ожирінням та
ІІІ групою (p=0,00001). Тобто найбільші рівні лептину
спостерігались у дітей з абдомінальним ожирінням, дещо
менші — у дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням,
найменші — у дітей із нормальною масою тіла, що відпові
дає літературним даним [25, 35, 37].
За фізіологічну норму рівня лептину взяли отриману нами
медіану значень лептину 6,67 (0,7–8,7) пмоль/л у дітей із нор
мальною масою тіла. У І групі мали значення, вищі за рефе
рентні, тобто ознаки гіперлептинемії з розвитком наступної
лептинорезистентності, в 2,2 разу було більше дітей (78,3%,
р=0,007), в ІІ групі — в 2,8 разу більше дітей (92,2%, р=0,002),
ніж у ІІІ групі. При оцінці рівня гіперлептинемії за найбіль
шим показником у групі контролю виявлено, що в І групі дітей
з гіперлептинемією було в 7,9 разу більше (р=0,017), а в ІІ групі
в 12,6 разу більше (р=0,0015), ніж у групі контролю. Це свід
чить про надзвичайну чутливість лептину до зміни маси тіла в
напрямку збільшення з формуванням надлишкової маси тіла,
ожиріння та абдомінального ожиріння [11]. Лептин може слу
гувати біомаркером формування надлишкової маси тіла і ожи
ріння, особливо абдомінальної форми [27].
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Таблиця 1
Рівень лептину в дітей залежно від рівня і характеру вгодованості

Примітки: * — різниця між І групою та групою контролю достовірна (p<0,05); 1 — розбіжність значуща відносно ІІ групи та групи контролю (p<0,005).

Значна поширеність гіперлептинемії в дітей із нормаль
ною масою тіла пояснюється відносною центральною гіпер
лептинемією та лептинорезистентністю, які є складовою
нормального процесу росту і розвитку протягом дитинства,
особливо періоду пубертату. Лептинорезистентність є меха
нізмом адаптації метаболізму дитини з метою підвищення
енергетичного балансу та зміни функціонування адипоци
тів у періоди інтенсивного росту і розвитку [38].
Вважають, що рівень лептину залежить від статі, віку
та рівня фізичної активності [3], інші цей зв'язок заперечу
ють [33]. Нами виявлено достовірну кореляцію між рівнем
лептину та статтю в дітей І групи (r=0,44; р=0,01), тобто
дівчатка з надлишковою масою тіла і ожирінням частіше
мали високі значення лептину. Достовірного зв'язку між
лептином і віком у дітей І групи (r=0,02; р=0,88), ІІ групи
(r=0,05; р=0,79) та ІІІ групи (r=0,35; р=0,56) не виявлено,
тобто з віком дітей при різному рівні вгодованості підви
щення рівня лептину не відбувалося.
Вивчено, що лептинемія корелювала з більшістю
антропометричних показників у дітей з надлишковою
масою тіла та генералізованим ожирінням. Виявлено тісну
кореляційну залежність рівня лептину з масою тіла
(r=0,35; p=0,011), ІМТ (r =0,52; p=0,0001), абдомінальним
ожирінням за показником обводу талії (r=0,46; p=0,005),
що відповідає літературним даним [15, 35, 37, 38].
У дітей із МС на тлі абдомінального ожиріння виявле
но високо достовірний зв'язок із масою тіла (p=0,56,
r=0,0005), ІМТ (р=0,62; p=0,001), площею поверхні тіла
(р=0,54; r=0,0008), обводом шиї (r=0,45; р=0,031), обводом
талії (r=0,58; p=0,004), обводом стегон (r=0,61; p=0,002).
Тобто як при МС з абдомінальним ожирінням, так і при
МС із надлишковою масою тіла та ожирінням спостеріга
лась висока кореляція лептину з антропометричними
показниками, і при абдомінальному ожирінні з більшою їх
кількістю, що не спостерігалось при МС із надлишковою
масою тіла та генералізованим ожирінням.
Доведено, що ІМТ є найважливішою складовою, що
визначає концентрацію циркулюючого лептину [11, 15, 38],
тобто генералізоване ожиріння і надлишкова маса тіла та
абдомінальне ожиріння впливали на вміст і функціональ
ну активність лептину, а лептин, своєю чергою, регулював
утворення, накопичення та характер розподілу жирової
тканини в організмі, що відповідає літературним даним
[30, 35, 37, 41]. Нами доведено, що рівень лептину досто
вірно залежить від обводу талії та наявності абдомінально
го ожиріння, що суперечить літературним даним щодо від
сутності впливу абдомінального жиру на розвиток гіпер
лептинемії та лептинорезистентності в дітей [29]. При ана
лізі кореляції рівня лептину з антропометричними показ
никами групи контролю достовірного зв'язку не виявлено.
При вивченні зв'язку лептину з показниками ліпідно
го обміну в дітей із надлишковою масою тіла та генералі
зованим ожирінням виявлено високий рівень кореляцій
ної залежності з ЗХС (r=0,36; p=0,007), ХС ЛПНЩ
(r=0,43; p=0,001), ТГ (r=0,40; p=0,017), ХСнеЛПВЩ
(r=0,41; p=0,002), співвідношенням ЗХС/ХС ЛПВЩ
(r=0,29;p=0,023), індексом атерогенності (r=0,33;
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p=0,014), що підтверджує дані про підвищення синтезу
лептину при дисліпопротеїдемії та роль лептину в пору
шенні ліпідного обміну [27].
У дітей з абдомінальним ожирінням не виявлено
достовірного зв'язку лептину з ЗХС (r=0,08; p=0,70),
ХС ЛПНЩ (r=0,04; p=0,082), ХС ЛПВЩ (r=0,2; p=0,349),
ХС ЛПДНЩ (r=0,09; p=0,66) та ТГ (r=0,09; p=0,665).
Тобто в дітей із надлишковою масою тіла та ожирінням
виявлено більш високу ступінь кореляції лептину з показ
никами ліпідного спектра як проатерогенного, так і антиа
терогенного характеру, що не спостерігалось у дітей з абдо
мінальним ожирінням.
Нами встановлено високий прямий кореляційний зв'я
зок базового рівня лептину з рівнем інсуліну в сироватці
крові (r=0,70; p=0,0001) та індексом НОМАIR (r=0,70;
p=0,001) і недостовірний із рівнем базальної глюкози
натще (r=0,218; p=0,177) у дітей із надлишковою масою
тіла і генералізованим ожирінням. Тобто з підвищенням
рівня лептину збільшувалася концентрація інсуліну в
сироватці крові з розвитком гіперінсулінемії та інсуліноре
зистентності. Більша залежність виявлена між лептином та
інсуліном, ніж показником інсулінорезистентності НОМА
IR, що відповідає літературним даним [10, 15, 17, 27, 38, 39].
У дітей з абдомінальним ожирінням не виявлено досто
вірної різниці рівня лептину з глюкозою натще
(r=0,17; p=0,41), інсуліном натще (r=0,26; p=0,22), індексом
HOMAIR (r=0,10; p=0,62). Тобто в дітей із надлишковою
масою тіла і генералізованим ожирінням спостерігалась
більш виражена кореляція лептину з показниками вугле
водного обміну, ніж у дітей з абдомінальним ожирінням.
У дітей з нормальними показниками маси тіла не вия
влено достовірної кореляції лептину та показників вугле
водного обміну, що заперечує літературні дані про незал
ежну від ІМТ, тобто від наявності загального ожиріння та
надлишкової маси тіла, позитивну кореляцію між лепти
ном і гіперінсулінемію та інсулінорезистентністю [7].
Для встановлення внеску кожного з компонентів
МС на рівень і активність лептину вивчено його вміст у крові
чотирьох підгруп дітей: І підгрупа з надлишковою масою тіла,
ІІ підгрупа з надлишковою масою тіла та АГ, ІІІ підгрупа з
ожирінням та ІV підгрупа з ожирінням і АГ (табл. 2).
При порівнянні підгруп між собою та з контролем вия
влено достовірну різницю між ними, тобто зі збільшенням
маси тіла дітей з МС та приєднанням АГ рівень лептину
достовірно підвищувався (p1=0,0001; p2=0,002; р3=0,0008
відповідно). Приєднання до надлишкової маси тіла АГ
у дітей сприяло достовірному підвищенню лептину в крові
(p1=0,029). Збільшення маси тіла дітей від надлишкової до
генералізованого ожиріння у ІІІ підгрупі порівняно з
ІІ підгрупою навіть при відсутності АГ супроводжувалось
достовірним підвищенням рівня лептину (р=0,026). Спо
стерігалась тенденція до підвищення рівня лептину
в ІV підгрупі порівняно з І підгрупою (p=0,059) та ІІІ під
групою (p=0,06), але рівня доказовості не досягнуто.
Отримані дані вказали, що навіть підвищення маси тіла до
надлишкової вже приводило до підвищення рівня лепти
ну, приєднання АГ як до надлишкової маси тіла, так і до
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
Таблиця 2
Показники лептину залежно від кластерів метаболічного синдрому в дітей

Примітки: * — різниця між підгрупами та контролем достовірна (p=0,001); 1 — різниця між І підгрупою та ІІ підгрупою достовірна (p=0,029);
2 — різниця між ІІ підгрупою та ІІІ підгрупою достовірна (p=0,026).

ожиріння сприяло достовірному підвищенню рівня лепти
ну. Можна зробити висновок, що лептин чутливо реагував
як на підвищення маси тіла, так і АТ, що відповідає літера
турним даним тісної кореляції лептину з ІМТ, рівнем
АТ, активністю ангіотензину ІІ та норадреналіну в плазмі
і вказує на патогенетичний зв'язок гіперлептинемії та
активації нейрогуморальних та симпатоадреналових
систем і розвиток АГ у дітей із надлишковою масою тіла та
генералізованим ожирінням на тлі МС [14, 16, 21, 27, 28].
З метою вивчення механізмів впливу лептину на
показники АТ, тобто етіопатогенезу розвитку АГ, вивчено
ВСР у дітей трьох груп. Виявлено достовірну зворотну
кореляцію між лептином та LF (потужністю спектру обла
сті низьких частот, що є показником активності симпато
адреналової системи в дітей з абдомінальним ожирінням
(r=0,45; p=0,027) та недостовірну зі співвідношенням
LF/HF (r=0,35; p=0,085). За літературними даними, леп
тин сприяє активації симпатоадреналової системи [7], а
катехоламіни інгібують продукцію лептину, але при ожи
рінні ці взаємодії порушуються і гіперлептинемія у сполу
ченні з гіперактивацією симпатоадреналової системи при
водять до виникнення та прогресування ожиріння, АГ та
дисліпідемії [10, 17, 19]. У нашому випадку виявлено спів
відношення між нормальними рівнями лептину та симпато
адреналовою системою, які вказують на знижуючий ефект
лептину на симпатичну нервову систему. Вважають, що
симпатоадреналова система пригнічує синтез лептину [40].
При вивченні кореляції між лептином і показниками
ендотеліальної функції NO (r=0,149; p=0,285) та Lаргіні
ном (r=0,168; p=0,225) достовірної різниці не виявлено.
Тобто нами підтверджено механізм впливу лептину на регу
ляцію АТ та розвиток АГ через активацію симпатичної нер
вової системи, і не доведено вплив через пригнічення ендо
теліальної функції, на що вказують літературні дані [8, 16],
хоча цей зв'язок має існувати. Доказом цьому є наявність
лептинових рецепторів на ендотелії судин, через які лептин
може впливати на метаболізм периферичних тканин [36].

При вивченні зв'язку між лептином і ренінангіотен
зинальдостероновою системою в дітей із МС не виявлено
залежності між компонентами: альдостероном (r=0,12;
p=0,972) і реніном (r=0,47; p=0,143). Імовірно, що зв'язок
між лептином і ренінангіотензинальдостероновою систе
мою відбувається через систему ангіотензину і найбільше
через ангіотензин ІІ, що вказує на патогенетичний зв'язок
гіперлептинемії, активації нейрогуморальних систем та
АГ у хворих на ожиріння [14].
Не підтверджено зв'язок між лептином і кортизолом, у
дітей із надлишковою масою тіла та генералізованим ожи
рінням (r=0,51; p=0,104), з абдомінальним ожирінням
(r=0,16; p=0,49) і з нормальною масою тіла (r=0,41;
p=0,59), хоча вказують на пролептинну дію кортизолу,
який спричиняє синтез лептину [20].

Висновки
Лептин тісно пов'язаний із надлишковою масою тіла,
генералізованим та абдомінальним ожирінням, є чутливим
регулятором ліпідного, вуглеводного обмінів та АТ у дітей
з надлишковою масою тіла та генералізованим ожирінням,
активністю симпатичної нервової системи в дітей з абдомі
нальним ожирінням.
Гіперлептинемія та лептинорезистентність є провідни
ми етіопатогенетичними чинниками розвитку і прогресу
вання МС у дітей.
Надлишкова маса тіла та генералізоване ожиріння
поряд з абдомінальним ожирінням вважаються ознаками
МС у дітей з урахуванням даних про їх проатерогенний,
продіабетогенний вплив та значення у формуванні АГ.
Перспективи подальших досліджень
Особливості формування і проявів метаболічного син
дрому в дітей залишаються проблемними та дискутабель
ними. Не існує єдиної думки щодо механізмів розвитку
основних кластерів МС та їх зв'язку, а це потребує подаль
шого вивчення з метою вдосконалення первинної та вто
ринної профілактики і лікування.
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Роль лептина в формировании кластеров метаболического синдрома у детей
Н.Н. Громнацкая
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
Цель — изучить связь лептина с основными кластерами метаболического синдрома — артериальной гипертензией, уровнем базальной глюкозы, инсулина,
инсулинорезистентностью, показателями липидного обмена у детей с избыточной массой тела и генерализованным ожирением (согласно классификации ВООЗ,
1998; NCEP /Adult Treatment Panel III,2001) и абдоминальным ожирением (согласно классификации Международной диабетической федерации IDF, 2007).
Пациенты и методы. Обследовано 168 детей в возрасте 10–18 лет, которые сформировали три группы: І группа — 120 детей с избыточной массой
тела и генерализованным ожирением, ІІ группа — 64 ребенка с абдоминальным ожирением, ІІІ группа — 48 детей с нормальной массой тела.
Результаты. Установлено, что лептин тесно связан с избыточной массой тела, генерализованным и абдоминальным ожирением, является чувстви%
тельным регулятором липидного, углеводного обменов и артериального давления у детей с избыточной массой тела и генерализованным ожире%
нием, активностью симпатической нервной системы у детей с абдоминальным ожирением.
Выводы. Гиперлептинемия и лептинорезистентность являются ведущими этиопатогенетическими факторами развития и прогрессирования метаболиче%
ского синдрома у детей. Избыточная масса тела и генерализованное ожирение наряду с абдоминальным ожирением относятся к базисным признакам
метаболического синдрома у детей, учитывая их проатерогенный, продиабетогенный эффект и влияние на формирование метаболического синдрома.
Ключевые слова: метаболический синдром, кластеры, лептин, дети.
Role of leptin in metabolic syndrome clasters formation in children
N.М. Gromnatska
Lviv National Medical University named after Danylo Galytsky, Lviv, Ukraine
Introduction. Leptin connection with main clasters of metabolic syndrome — arterial hypertension, fasting glucose and insuline, insulinresistance, lipid metab%
olism in overweight children and children with general obesity (WHO, 1998 classification) and children with abdomen obesity (International Diabetic Federation
IDF, 2007 classification) was studied.
Patients and methods. 168 children from 9 to 18 years were examined, 3 groups were formed: 1%st group — 120 overweight and generally obese children,
2%nd group — 64 children with abdomen obesity, 3%rd group — 48 children with normal body mass.
Results. Leptin was closely connected with overweight, general and abdomen obesity, was sensitive regulator of lipid, carbohydrate metabolism and blood
pressure in overweight and generally obese children, sympathetic activity in children with abdomen obesity.
Summary. Hyperleptinemia and leptin resistance are the main ethiological and pathogenic factors of metabolic syndrome development and progression. The
overweight and general obesity also as the abdomen obesity must be considered the basis signs of metabolic syndrome due to their proatherogenic, diabet%
ic and hypertensive influence on metabolic syndrome formation.
Key words: metabolic syndrome, clasters, leptin, children.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ
УДК 616053.2:616.98:578.828

Етапне формування, оцінка та підтримка
прихильності до високоактивної
антиретровірусної терапії ВІЛінфекції в дітей
Н.В. Котова1, Н.В. Грищенко2
1 Одеський національний медичний університет, Україна
2 Одеський міський центр профілактики та боротьби зі СНІДом, Україна
Мета — навести перелік послуг неонатальної та первинної медичної допомоги дітям, народженим ВІЛ%інфікованими матерями, та ВІЛ%інфікованим
дітям із питань етапного формування, оцінки та підтримки прихильності до прийому антиретровірусних препаратів.
Пацієнти і методи. На основі результатів тривалого медичного нагляду за ВІЛ%інфікованими дітьми в Одеському обласному і міському центрі
профілактики та боротьби зі СНІДом та в Одеській обласній дитячій клінічній лікарні розроблено стратегію етапного формування, оцінки та підтримки
прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії, а також визначено перелік послуг неонатальної та первинної медичної допомоги. Для
виявлення причин неефективності такої терапії ретроспективно проаналізовано карти диспансерного спостереження ВІЛ%інфікованих дітей, обраних
методом випадкової вибірки.
Результати. Послуги неонатальної допомоги включають постконтактну антиретровірусну профілактику, діагностику антенатального інфікування ВІЛ
і консультування ВІЛ%інфікованої матері з цих питань і з питань подальшого медичного нагляду за дитиною. Послуги первинної медичної допомоги
включають контроль і підтримку прихильності до антиретровірусної профілактики вдома, ранню діагностику ВІЛ%інфекції, підтримку та оцінку
прихильності до такої терапії та виявлення випадків медичної занедбаності. Пропонуються алгоритми консультування ВІЛ%інфікованих матерів згідно
з розробленим переліком послуг.
Висновки. Для впровадження запропонованих інформаційно%просвітницьких послуг доцільно використовувати розроблені алгоритми консультування
ВІЛ%інфікованих матерів.
Ключові слова: ВІЛ%інфекція, діти, високоактивна антиретровірусна терапія, прихильність до високоактивної антиретровірусної терапії, первинна
допомога, неонатальна допомога.
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озвиток епідемії ВІЛінфекції в Україні в ХХI ст.,
її фемінізація призвели до суттєвого збільшення
кількості дітей, народжених ВІЛінфікованими матерями,
і дітей з ВІЛінфекцією. Без специфічного лікування
понад 50% дітей із ВІЛінфекцією вмирають до досягнен
ня дворічного віку внаслідок опортуністичних інфекцій
та інтеркурентних захворювань, таких як пневмонія, діа
рея, порушення харчування. Хронічний характер ВІЛін
фекції, необхідність постійного специфічного лікування
протягом усього життя, яке слід розпочати негайно після
встановлення діагнозу, вимагають децентралізації послуг
ВІЛінфікованим дітям в Україні, організації тривалого
безперервного нагляду за перебігом ВІЛінфекції, етапно
го формування, оцінки та підтримки прихильності до
високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) не
тільки в центрах профілактики та боротьби зі СНІДом,
але й при наданні неонатологічної та первинної медичної
допомоги [1, 2, 5, 11].
Прихильність до ВААРТ — це дотримання режиму
прийому всіх антиретровірусних (АРВ) препаратів: у пов
ній призначеній дозі; в точно визначений час, без пропу
сків і запізнень; із дотриманням рекомендацій щодо вжи
вання їжі та інших препаратів; із правильним зберіганням
ліків (у тому числі під час поїздок). Прихильність до ліку
вання вважається усвідомленою і ретельною самодопомо
гою, що передбачає з боку батьків і дитини (певного віку)
розуміння, як лікуватися, бажання та вміння лікуватися,
співпрацю сім'ї з медичними працівниками. Прихильність
до ВААРТ є основою успішності лікування ВІЛінфекції,
тому що при дотриманні режиму прийому ліків у крові
утримується постійна їх концентрація, що є основним
чинником впливу на ступінь пригнічення реплікації віру
су у відповідь на лікування [1, 5, 10]. Низька прихильність
до ВААРТ є причиною вірусологічної невдачі лікування,
що призводить до порушення імунної системи дитини та
клінічного прогресування захворювання. Ризик вірусоло
гічної невдачі зростає пропорційно збільшенню пропуще
них або неправильно прийнятих доз АРВпрепаратів. Для
отримання максимального ефекту від ВААРТ слід прий
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мати правильно не менше 95% призначених доз АРВпре
паратів; прихильність менше 80% вважається незадовіль
ною, оскільки швидко призводить до вірусологічної нев
дачі специфічного лікування [7]. Субтерапевтична кон
центрація АРВпрепаратів у крові внаслідок недостатньої
прихильності до лікування зумовлює розвиток лікарської
стійкості ВІЛ до одного або кількох препаратів схеми
ВААРТ, що потребує заміни усіх трьох препаратів, які
входять до схеми лікування, і обмежує вибір наступних
схем лікування дитини. Оскільки ВІЛінфіковані діти
потребують довічного прийому АРВпрепаратів, а вибір
препаратів обмежений 3–4 схемами, тривалість їх життя
прямо залежить від прихильності до лікування.
За даними наукових досліджень із високим рівнем
доказовості виявлено стратегії, спрямовані на максималь
ну прихильність до ВААРТ. Порядок лікування слід обго
ворити з батьками / дитиною до початку лікування та при
зміні схеми лікування (1С). Прихильність до лікування
необхідно підкреслювати при кожному візиті батьків
/дитини до лікувального закладу (1С). Принаймні один
метод вимірювання прихильності до ВААРТ (кількісний
— підрахунок прийнятих таблеток, або якісний — самозві
ти або перевірка аптечних формулярів перевірки) слід
використовувати на додаток до моніторингу вірусного
навантаження (ВН) у плазмі крові (1В). Для формування
і підтримки високого рівня прихильності до ВААРТ над
звичайно важливими є довірчі взаємини між медичними
працівниками і пацієнтом (батьками/опікунами дитини)
(1В) [10].
Мета роботи — запропонувати перелік послуг для
етапного формування, оцінки та підтримки прихильності
до ВААРТ у ВІЛінфікованих дітей на рівні неонатологіч
ної та первинної медикосанітарної допомоги; розробити
алгоритми консультування матерів ВІЛінфікованих
дітей відповідно до переліку інформаційноконсультатив
них послуг.

Матеріали та методи дослідження
На основі результатів тривалого медичного нагляду за
ВІЛінфікованими дітьми в Одеському обласному і місь
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кому центрі профілактики та боротьби зі СНІДом та в
Одеській обласній дитячій клінічній лікарні розроблено
стратегію етапного формування, оцінки та підтримки при
хильності до ВААРТ, а також визначено перелік послуг
неонатальної та первинної медичної допомоги. Під час
медичного нагляду за ВІЛінфікованими дітьми вивчено
причини їх захворюваності та смертності, неефективності
ВААРТ і низької прихильності до тривалого лікування.
Для виявлення причин неефективності ВААРТ ретро
спективно проаналізовано карти диспансерного спостере
ження ВІЛінфікованих дітей, обрані методом випадкової
вибірки. Окремо проаналізовано причини низької при
хильності до ВААРТ, які призвели до вірусологічної нее
фективності лікування і заміни схеми ВААРТ. Для оцінки
прихильності до ВААРТ ВІЛінфікованої дитини та ана
лізу причин недостатньої прихильності до лікування роз
роблено анкету, проведено опитування матерів про при
йом АРВпрепаратів дітьми за останній місяць лікування
[7, 8]. Для вибору послуг, які можуть впливати на ефек
тивність специфічного лікування, проаналізовано джере
ла літератури, основані на формалізованому аналізі наяв
них наукових даних; у них враховано низку нових даних
високої наукової якості, отриманих у рандомізованих
контрольованих дослідженнях і метааналізах [1, 10].

Результати дослідження та їх обговорення
Нами запропоновано стратегію етапного формування
прихильності до ВААРТ у ВІЛінфікованих дітей, яка
включає консультування ВІЛінфікованої матері: 1) до
уточнення ВІЛстатусу дитини — у пологовому будинку
та на первинному рівні медичної допомоги при проведен
ні дитині постконтактної АРВпрофілактики; 2) при під
твердженому діагнозі ВІЛінфекції в дитини — у центрі
профілактики та боротьби зі СНІДом і на первинному
рівні до та під час ВААРТ.
За сучасними рекомендаціями з високим рівнем дока
зовості, для збереження імунної системи дитини слід
починати ВААРТ у перші місяці життя (після отримання
першого позитивного результату вірусологічного тесту на
ВІЛ). У зв'язку з цим значно зростає роль неонатологів у
ранньому формуванні основ прихильності до ВААРТ, яка
реалізується при консультуванні ВІЛінфікованих мате

1. Чи може новонароджена дитина
отримувати ліки ентерально?
ТАК
2. Яке вірусне навантаження
(ВН) було у матері в 36 тижнів вагітно
сті, або перед пологами, або у пологах?
ВН до 50 копій РНК
ВІЛ у 1 мл плазми

ВН>50 копій РНК ВІЛ
в 1 мл плазми, або немає даних
про рівень ВН у матері

Монопрофілактика AZT
(азидотимидин) 4 тижні
всередину кожні 12 годин
в дозі 12 мг/кг

AZT 4 тижні всередину
кожні 12 годин:
> 35 тижнів гестації: у дозі 4 мг/кг;
30–34 тижнів гестації:
— перші 2 тижні у дозі 2 мг/кг;
— після 2 тижнів у дозі 3 мг/кг;
до 30 тижнів гестації: у дозі 2 мг/кг.
ЗТС (ламівудин) 4 тижні
всередину кожні 12 годин:
у дозі 2 мг/кг
NVP (невірапін) 2 тижні
всередину кожні 24 години:
— перший тиждень у дозі 2 мг/кг;
— другий тиждень у дозі 4 мг/кг;

НІ
— Монопрофі
лактика AZT
внутрішньовенно
в дозі 1,5 мг/кг
кожні 12 годин
— При можливості
ентерального
засвоювання ліків —
перехід на прийом
ліків усередину
згідно відповіді
на запитиння 2

Рис. 1. Алгоритм вибору схеми постконтактної АРВ%профілак%
тики в дітей, народжених ВІЛ%інфікованими матерями
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рів із питань правильного прийому АРВпрепаратів дити
ною для профілактики передачі ВІЛ. Постконтактна
АРВпрофілактика проводиться всім дітям, народженим
ВІЛінфікованими матерями, протягом 28 діб, тому до
формування правильного ставлення матері до прийому
АРВпрепаратів дитиною слід залучати лікарів, які здій
снюють нагляд за дитиною вдома (рис. 1).
Алгоритм консультування ВІЛінфікованої матері в
пологовому відділенні (будинку) з питань прихильності
до прийому АРВпрпаратів включає такі етапи: 1) інфор
мування про шляхи передачі ВІЛ від матері до дитини та
про зниження ризику передачі ВІЛ під дією АРВпрепа
ратів; 2) інформування про механізм дії АРВпрепаратів і
про ключову роль прихильності до лікування в пригнічен
ні реплікації ВІЛ; 3) надання письмових рекомендацій
щодо правил прийому АРВпрепаратів (які ліки і в який
час давати); 4) навчання матері відміряти кожний АРВ
препарат; 5) навчання матері давати дитині ліки; 6) обго
ворення можливих перешкод до виконання призначень і
допомога в їх усуненні; 7) надання рекомендацій із вико
ристання технічних засобів, які допомагають не пропусти
ти час прийому ліків, та надання інформації про групи
взаємодопомоги.
У пологовому відділенні (будинку) необхідно прокон
сультувати ВІЛінфіковану матір щодо особливостей
подальшого медичного ведення дитини. Слід мотивувати
матір своєчасно обстежити дитину для ранньої діагности
ВІЛінфекції, за графіком вакцинувати дитину, починаю
чи з 4–6тижневого віку до виключення діагнозу ВІЛін
фекції, тричі на тиждень давати дитині тримета
прим/сульфаметоксазол (ТМП/СМК) для профілактики
пневмоцистної пневмонії.
Алгоритм консультування ВІЛінфікованої матері за
місцем проживання з питань контролю та підтримки при
хильності до прийому АРВпрепаратів включає такі
етапи: 1) з'ясування наявності знань у матері про шляхи
передачі ВІЛ від матері дитині та про зниження ризику
передачі ВІЛ під впливом АРВпрепаратів; 2) підкреслен
ня ключової ролі прихильності до прийому АРВпрпара
тів у пригніченні реплікації ВІЛ, 3) перевірка наявних
письмових рекомендацій із прийому АРВпрепаратів
дитиною; 4) перевірка, як мати відміряє і дає дитині кож
ний АРВпрепарат; 5) обговорення труднощів, які вини
кають у матері при прийомі дитиною АРВпрепаратів, і
порада в їх усуненні; 7) порада щодо використання техніч
них засобів, які допомагають не пропустити час прийому
ліків, і надання інформації про групи взаємодопомоги.
Найважливішою умовою успішної ВААРТ у дітей є
своєчасна діагностика ВІЛінфекції, оскільки пізній поча
ток лікування асоціюється з високим ризиком незворот
ної втрати здоров'я та смерті дитини і вірусологічною нев
дачею лікування. Тому важливим завданням неонатологів
і медичних працівників первинного рівня медичної допо
моги є мотивування матері своєчасно обстежити дитину
на ВІЛ методом полімеразної ланцюгової реакції (рис. 2).
Дотестове консультування при тестуванні дитини на
ВІЛ має містити таку інформацію: 1) про мету тестування;
2) про добровільність і безкоштовність тестування, про
конфіденційність даних; 3) про можливі результати тесту
вання (слід підкреслити, що якщо результат буде пози
тивним, то дитині відразу ж після його отримання в цен
трі профілактики та боротьби зі СНІДом призначать
ВААРТ); 4) про порядок збирання крові та отримання
результату тесту на ВІЛ (де, хто, коли); 5) необхідно нада
ти матері психологічну підтримку і письмову інформацію,
де і коли проводиться тестування.
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Тестування для виявлення антенатального інфікування ВІЛ
через 48 годин після народження (за можливості)
Позитивний результат

Негативний результат

Статус: підозра
на ВІЛінфекцію

Статус:
не визначений

Розпочати ВAAPT. Розпочати профілактику
ТМП/СМК у 4тижневому віці. Вірусологічне
дослідження у віці 4 тиж.

Вірусологічне
дослідження у віці1–2 міс

Позитивний
результат

Негативний
результат

Позитивний
результат

Негативний
результат

Статус:
ВІЛінфекція

Статус: підозра
на ВІЛінфекцію

Статус: підозра
на ВІЛінфекцію

Статус:
не визначений

— Продовжувати
ТМП/СМК
— Продовжувати
ВААРТ
— Вірусологічне дос
лідження у віці
З міс

— Продовжувати ТМП/СМК
— Продовжувати ВААРТ
— Вірусологічне
дослідження ПЛР
на ДНК ВІЛ
якнайшвидше

— Призначити
профілактику
ТМП/СМК
— Призначиш
ВААРТ
— Вірусологічне
тестування
якнайшвидше

— Продовжувати
ТМП/СМК
— Вірусологічне
дослідженя
у віці 3–4 міс

Позитивний
результат

Негативний
результат

Позитивний
результат

Негативний
результат

Статус:
ВІЛінфекція

Статус: ймовірно
дитина не
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Рис. 2. Алгоритм ранньої діагностики ВІЛ%інфекції в дітей, народжених ВІЛ%інфікованими матерями, і вигодовуваних штучно

Післятестове консультування при отриманні позитив
ного результату тесту на ВІЛ та основне консультування з
підготовки батьків і дитини до початку ВААРТ проводять
спеціалісти з ВІЛінфекції в дітей у центрі профілактики
та боротьби зі СНІДом; вони ж призначають лікування та
здійснюють моніторинг ефективності та безпеки ВААРТ,
оцінюють і підтримують прихильність до лікування дити
ни. Враховуючи, що спеціаліст із ВІЛінфекції в дітей кон
тактує із сім'єю значно рідше за лікарів первинного рівня
медичної допомоги (особливо на першому році життя),
дуже важливо, щоб лікар первинного рівня при кожному
візиті матері з ВІЛінфікованою дитиною оцінював і під
тримував прихильність до тривалого лікування.
Відкладання (або позбавлення) необхідної медичної
допомоги дитині її опікунами — це форма синдрому жор
стокого поводження з дитиною у вигляді медичної занед
баності. Партнерські відносини між медичними працівни
ками і сім'єю, виховання відповідального ставлення бать
ків до здоров'я дитини, консультування батьків із питань
різних аспектів медичного ведення хворої дитини є захо
дами запобігання медичної занедбаності. Медичні праців
ники первинного рівня допомоги зобов'язані своєчасно
виявляти випадки медичної занедбаності, доводити їх
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наявність, реєструвати докази в медичній документації,
адекватно діяти, враховуючи ступінь ризику шкоди для
здоров'я дитини. Згідно з міжвідомчим наказом від
16.01.2004 р. № 5/34/24/11 «Про порядок розгляду звер
нень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з
дітьми або реальної загрози його вчинення», у разі нане
сення серйозної шкоди здоров'ю дитині, що може приве
сти до несприятливого наслідку, необхідно залучати
службу захисту дітей. Критерії медичної занедбаності
важкого ступеня при ВІЛінфекції в дітей такі: 1) усвідо
млена відмова від ВААРТ, якщо у дитини є показання до
початку специфічного лікування (відповідно до чинного
уніфікованого клінічного протоколу), 2) низька прихиль
ність до ВААРТ у дитини, якщо доведено, що вірусологіч
на невдача лікування пов'язана з низькою прихильністю;
3) усвідомлена відмова батьків від медичного нагляду за
дитиною з питань ВІЛінфекції, якщо у дитини є покази
до початку ВААРТ.
Алгоритм оцінки прихильності до ВААРТ та виявлен
ня медичної занедбаності дитини на первинному рівні
медичної допомоги включає такі етапи: 1) уточнення в
матері про пропуски планових візитів до спеціаліста з
ВІЛінфекції, про відмову від необхідного обстеження і

19

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Таблиця 1
Перелік послуг неонатальної допомоги на ІІ–ІІІ рівні дітям, народженим ВІЛінфікованими матерями,
з питань формування, оцінки та підтримки прихильності до тривалого прийому АРВпрепаратів
Послуга

Опис послуги

Практичні
та технічні навички

Необхідне обладнання

Знання

1. Медичний нагляд за ново
народженою дитиною: прове
дення постконтактної АРВ
профілактики

1. Призначення дитині, наро
дженій ВІЛсеропозитивною
матір'ю, АРВпрепаратів.
2. Забезпечення прийому
АРВпрепаратів у пологовому
відділенні (будинку).
3. Забезпечення матері АРВ
препаратами на весь період
АРВпрофілактики вдома

1. Співпраця з територіаль
ним центром профілактики та
боротьби зі СНІДом щодо
забезпечення дитини АРВ
препаратами.
2. Призначення необхідної
АРВпрофілактики.
3. Робота із середнім медич
ним персоналом щодо вико
нання призначень

1. АРВпрепарати: зидовудин,
ламівудин, невірапін

1. Знання чинних наказів МОЗ
України, уніфікованого та
локального клінічного прото
колу щодо профілактики пере
дачі ВІЛ від матері до дитини.
2. Відмова матері від прове
дення АРВпрофілактики пору
шує право дитини бути здоро
вою, томує варіантом жорсто
кого поводження з дитиною у
вигляді медичної занедбаності

2. Профілактична та інформа
ційнопросвітницька робота з
матір'ю щодо прихильності до
АРВпрофілактики вдома

1. Консультування матері
щодо прихильності
до АРВпрофілактики
2. Навчання матері відміряти
необхідну кількість
АРВпрепаратів
3. Навчання матері давати
дитині АРВпрепарати вдома

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування

1. Алгоритм консультування
матері щодо прихильності до
АРВпрофілактики

1. Знання чинних наказів
МОЗ України, уніфікованого
та локального клінічного про
токолу щодо профілактики
передачі ВІЛ від матері до
дитини

3. Медичний нагляд за ново
народженою дитиною:
виявлення антенатального
інфікування ВІЛ шляхом
тестування крові на ДНК ВІЛ
методом ПЛР (у цільній крові
або в сухій каплі крові) у віці
дитини 48 годин

1. Дотестове консультування
матері.
2. Отримання письмової
інформованої усвідомленої
згоди матері на тестування
дитини на ВІЛ.
3. Відбір зразка крові для дослі
дження та забезпечення його
транспортування до лабораторії
1. Консультування з питань:
— порядку подальшого
медичного нагляду за
дитиною;
— ранньої діагностики
ВІЛінфекції;
— профілактики пневмоцист
ної пневмонії;
— з питань особливостей
догляду за дитиною

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування.
2. Співпраця з територіаль
ним центром профілактики та
боротьби зі СНІДом работа.
3. Робота із середнім медич
ним персоналом щодо без
печного відбору крові в дити
ни з ризиком ВІЛінфекції
1. Навички ефективного спіл
кування та консультування

1. Алгоритм дотестового кон
сультування.
2. Наявність витратних мате
ріалів для відбору крові для її
дослідження на ДНК ВІЛ
методом ПЛР

1. Знання чинних наказів
МОЗ України щодо дотесто
вого консультування при
тестуванні на ВІЛ; знання уні
фікованого та локального клі
нічного протоколу щодо діаг
ностики та лікування ВІЛін
фекції в дітей

1. Алгоритми консультування
з питань:
— порядку медичного нагляду
за дитиною;
— ранньої діагностики
ВІЛінфекції;
— профілактики пневмоцист
ної пневмонії;
— особливостей догляду за
дитиною

1. Знання чинних наказів
МОЗ України, уніфікованого
та локального клінічного про
токолу щодо профілактики
передачі ВІЛ від матері до
дитини, уніфікованого та
локального клінічного прото
колу щодо діагностики та
лікування ВІЛінфекції в дітей

4. Профілактична та інформа
ційнопросвітницька робота з
матір'ю щодо подальшого
медичного ведення дитини

лікування дитини, про порушення режиму прийому ліків;
якщо відповідь на одне з цих питань «Так», то важливим
є визначення ставлення матері до терапії та причин про
пусків візитів до спеціаліста / відмови від обстеження або
лікування дитини; 2) оцінка прихильності до лікування
(недостатня прихильність до лікування — це пропуски
планових візитів до спеціаліста з ВІЛінфекції, пропуски
або запізнення в прийомі ліків, несвоєчасне поповнення
запасу ліків, негативне ставлення до лікування дитини);
3) консультування матері з питань прихильності до
ВААРТ; 4) при виявленні факту відмови матері від обсте
ження та/або лікування дитини або низької прихильності
до ВААРТ важливим є інформування про це спеціаліста з
ВІЛінфекції.
Під час лікування протягом багатьох років у дітей
часто виникають проблеми з дотриманням прихильності
до ВААРТ. Тільки 50% батьків (інших осіб, які догляда
ють за дитиною) повідомляють про повне дотримання
запропонованого лікування; при цьому рівень прихильно
сті значно варіює при різних методах її оцінки (анкету
вання батьків / дитини та реєстрація видачі АРВпрепара
тів) та при різних схемах ВААРТ. Ціла низка факторів, у
тому числі лікарська форма препаратів, частота дозуван
ня, вік дитини та психологічні особливості дитини і бать
ків (осіб, які доглядають за дитиною), впливають на при
хильність до лікування. Дослідження свідчать, що рівень
прихильності до ВААРТ не є постійним і може змінюва
тися з часом у ході лікування [13, 12, 8, 9, 6, 14]. Тому при
хильність до ВААРТ слід підтримувати при кожному
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візиті, у тому числі до лікаря первинної ланки медичної
допомоги.
Алгоритм підтримки прихильності до ВААРТ вклю
чає такі етапи консультування: 1) мотивація матері до
виконання призначень із прийому АРВпрепаратів
з акцентуванням ключової ролі правильного прийому
ліків в ефективності лікування; 2) уточнення в матері
наявності труднощів при регулярному і правильному
прийомі АРВпрепаратів, та порада в їх усуненні;
3) рекомендації матері у використанні технічних засобів,
які сприяють дотриманню режиму прийому ліків
(будильники, таблетниці), за необхідності, надання
інформації про групи підтримки за принципом «рівний
рівному».
Впровадження запропонованих послуг надання допо
моги щодо формування та підтримки прихильності до
ВААРТ потребує від неонатологів і лікарів первинного
рівня допомоги знань чинних наказів з організації медич
ної допомоги дітям, народженим ВІЛінфікованими мате
рями, та ВІЛінфікованим дітям, національних і локаль
них клінічних протоколів, навичок ефективного консуль
тування (табл. 1 та 2).

Висновки
Для поліпшення якості медичної допомоги ВІЛінфі
кованим дітям за рахунок підвищення ефективності ліку
вання на першому етапі (до уточнення їх ВІЛстатусу)
необхідна низка послуг неонатальної та первинної медич
ної допомоги, спрямованих на формування та оцінку при
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕДИАТРИИ

Таблиця 2
Перелік послуг первинної медичної допомоги ВІЛінфікованим дітям з питань формування, оцінки та
підтримки прихильності до високоактивної антиретровірусної терапії
Послуга

Опис послуги

Практичні
та технічні навички

Необхідне обладнання

Знання

1. Профілактична та інформа
ційнопросвітницька робота
з матір'ю щодо контролю
та підтримки прихильності
до АРВпрофілактики вдома

1. Оцінка правильності прийому
АРВпрепаратів дитиною та
вмінь матері давати дитині ліки.
2. Консультування матері
щодо прихильності
до АРВпрофілактики

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування

1. Алгоритм консультування
матері щодо контролю та під
тримки прихильності до АРВ
профілактики

1. Знання чинних наказів МОЗ
України, уніфікованого та
локального клінічного прото
колу щодо профілактики пере
дачі ВІЛ від матері до дитини

2. Медичний нагляд за дити
ною: рання діагностика ВІЛін
фекції у дитини шляхом
тестування крові на ДНК ВІЛ
методом ПЛР (у цільній крові
або в сухій каплі крові) у віці
1–2 місяців та 3–4 місяців

1. Дотестове консультування
матері.
2. Скерування дитини до тери
торіального центру профілакти
ки та боротьби зі СНІДом АБО
3. Відбір зразка крові для дос
лідження та забезпечення
його транспортування до
лабораторії (за можливістю)
1.Виявлення пропусків плано
вих візитів до спеціаліста з
ВІЛінфекції; відмови від
необхідного обстеження
та/або лікування дитини, пору
шень режиму прийому ліків

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування.
2. Співпраця з територіаль
ним центром профілактики та
боротьби зі СНІДом

1. Алгоритм дотестового кон
сультування.
2. Наявність витратних матері
алів для відбору крові для її
дослідження на ДНК ВІЛ мето
дом ПЛР (за необхідності)

1. Знання чинних наказів МОЗ
України щодо дотестового
консультування при тестуванні
на ВІЛ; знання уніфікованого
та локального клінічного про
токолу діагностики та лікуван
ня ВІЛінфекції в дітей

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування

1. Алгоритми оцінки прихиль
ності до ВААРТ та виявлення
випадків медичної занедбано
сті дитини

1. Знання чинних наказів МОЗ
України з приводу жорстокого
поводження з дітьми, уніфікова
ного та локального клінічного
протоколу з медичної допомоги
дітям, хворим на ВІЛінфекцію

1. Консультування матері
щодо прихильності до ВААРТ

1. Навички ефективного спіл
кування та консультування

1. Алгоритм консультування
матері щодо підтримки при
хильності до ВААРТ

1. Знання уніфікованого та
локального клінічного прото
колу з медичної допомоги
дітям, хворим на ВІЛінфекцію

3. Медичний нагляд за дити
ною: оцінки прихильності до
ВААРТ та виявлення випадків
медичної занедбаності

4. Профілактична та інформа
ційнопросвітницька робота з
матір'ю щодо підтримки при
хильності до ВААРТ

хильності до постконтактної АРВпрофілактики, діагно
стику антенатального інфікування ВІЛ та своєчасну
ранню діагностику ВІЛінфекції вірусологічними метода
ми. Ці послуги сприятимуть формуванню відповідально
го ставлення батьків до здоров'я дитини, своєчасного вия
влення хвороби і початку лікування, а також підвищать
рівень обізнаності батьків про правила прийому АРВпре
паратів, допоможуть у прийнятті діагнозу.

На другому етапі після встановлення в дитині діагно
зу ВІЛінфекції послуги первинної медичної допомоги
спрямовуються на оцінку та підтримку специфічного
лікування та своєчасне виявлення проявів жорстокого
поводження з дитиною у вигляді медичної занедбаності.
Для впровадження запропонованих інформаційно
просвітницьких послуг доцільно використовувати розро
блені алгоритми консультування ВІЛінфікованих матерів.
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Этапное формирование, оценка и поддержка приверженности
к высокоактивной антиретровирусной терапии ВИЧинфекции у детей
Н.В. Котова, Н.В. Грищенко
Одесский национальный медицинский университет, Украина
Одесский городской центр профилактики и борьбы со СПИДом, Украина
Цель — представить перечень услуг неонатальной и первичной медицинской помощи детям, рожденным ВИЧ%инфицированными матерями, и ВИЧ%
инфицированным детям по вопросам этапного формирования, оценки и поддержки приверженности к прийому антиретровирусных препаратов.
Пациенты и методы. На основе результатов длительного медицинского наблюдения за ВИЧ%инфицированными детьми в Одесском областном и
городском центре профилактики и борьбы со СПИДом и в Одесской областной детской клинической больнице разработана стратегия этапного
формирования, оценки и поддержки приверженности к высокоактивной антиретровирусной терапии, а также определен перечен услуг
неонатальной и первичной медицинской помощи. Для выявления причин неэффективности такой терапии ретроспективно проанализированы карты
диспансерного наблюдения за ВИЧ%инфицированными детьми, отобранными методом случайной выборки.
Результаты. Услуги неонатальной помощи включают постконтактную антиретровирусную профилактику, диагностику антенатального
инфицирования ВИЧ и консультирование ВИЧ%инфицированной матери по этим вопросам и по вопросам дальнейшего медицинского наблюдения
за ребенком. Услуги первичной медицинской помощи включают контроль и поддержку приверженности антиретровирусной профилактики дома,
раннюю диагностику ВИЧ%инфекции, поддержку и оценку приверженности такой терапии и выявление случаев медицинской запущенности.
Предлагаются алгоритмы консультирования ВИЧ%инфицированных матерей согласно разработанному перечню услуг.
Выводы. Для внедрения предложенных информационно%просветительных услуг целесообразно использовать разработанные алгоритмы
консультирования ВИЧ%инфицированных матерей.
Ключевые слова: ВИЧ%инфекция, дети, высокоактивная антиретровирусная терапия, приверженность высокоактивной антиретровирусной терапии,
первичная помощь, неонатальная помощь.

Stepwise formation, evaluation and adherence support
to highly active antiretroviral therapy of HIV infection in children
N.V. Kotova, N.V. Grishchenko
Odesa National Medical University, Ukraine
Odesa City Centre for AIDS Prevention and Control, Ukraine
Objective — to provide a list of services and neonatal primary medical health care to children born by HIV%infected mothers and to HIV %infected children, on
the question of stage formation, assessment and adherence support to the application of antiretroviral preparations.
Patients and methods. According to the results of long%term medical follow%up of the HIV%infected children in the Odesa region and in the City Center for AIDS
Prevention and Control and in Odesa Regional Children's Hospital was developed a strategy of staged formation, assessment and adherence support to high%
ly active antiretroviral therapy, as well as found the list of services and neonatal primary care. For the aim to identify the causes of inefficiency of a such ther%
apy the history cards of dispensary observation of HIV%infected children were retrospectively analyzed by the method of selected randomly.
Results. Neonatal care services include post%exposure antiretroviral prophylaxis, diagnosis of antenatal contamination by HIV and consultation of HIV —
infected mother for this question and for further medical attention for the child. Primary medical care services include monitoring and adherence support to
antiretroviral prophylaxis at home, early diagnosis of HIV infection, support, evaluation of commitment of this therapy and influence of cases of medical neg%
lect. The algorithms of counseling of HIV %infected mothers are proposed according to the existing list of services.
Conclusions. For implementation of proposed information% educational services are necessary to use developed algorithms of counseling of HIV — infected
mothers.
Key words: HIV infection, children, highly active antiretroviral therapy, adherence to highly active antiretroviral therapy, primary care, neonatal care.
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Состояние цитокиновой системы при гнойных
менингитах у детей первого года жизни
И.Б. Ершова, А.А. Мочалова, Т.Ф. Осипова, Л.М. Осычнюк
Луганский государственный медицинский университет, г. Луганськ, Украина
Цель — изучить клинико%диагностическое значение содержания цитокинов в сыворотке крови и ликворе при гнойном менингите у новорожденных
и детей первого года жизни.
Пациенты и методы. Под наблюдением находилось 80 детей первого года жизни с менингитами.
Результаты. Установлено, что у большинства детей первого года жизни гнойный менингит развился на фоне отягощенного акушерско%
гинекологического анамнеза у матерей. Также выявлено, что уровни цитокинов (ИЛ%1β, ИЛ%4, ФНО%α) в крови и особенно в ликворе являются более
точными индикаторами активности воспалительного процесса, чем лабораторные показатели (цитоз, белок).
Выводы. ИЛ%1β, ИЛ%4, ФНО%α позволяют не только выявить выраженность воспалительного ответа, но и служат хорошим критерием полного
віздоровления больного, что в конечном итоге отражает исход заболевания.
Ключевые слова: гнойные менингиты, дети первого года жизни, цитокины крови.

Введение

Е

жегодно в стране гнойным менингитом болеет
800–1200 детей. Летальность при этом заболевании
достигает 4–15% [2, 4, 5].
Традиционно основное внимание исследователи уделя
ют клинической характеристике острого периода заболева
ния, но и здесь проблема ранней диагностики заболевания
еще далека от своего разрешения [7]. По данным разных
авторов, у 1–3% детей в начале гнойного менингита не
выявляется изменения цитоза и уровня белка в ликворе [6].
Неспецифичность клинических проявлений, повыше
ние температуры, наличие менингеальных симптомов,
плеоцитоза осложняет оценку патологического процесса в
центральной нервной системы (ЦНС).
В настоящее время бурное развитие иммунологии соз
дало предпосылки для разработки методов диагностики и
контроля за течением ряда заболеваний. Как показывают
экспериментальные исследования, перспективным напра
влением в нейроиммунологии является определение кон
центрации в сыворотке крови и ликворе про и противоспа
лительных цитокинов (ИЛ1β, ИЛ4, ФНОα).
ИЛ1β и ФНОα являются секреторными продуктами
моноцитов и лимфоцитов, инициирующими развитие
иммунного ответа. Помимо функций медиаторов иммуни
тета, они обладают мощным многоплановым действием на
ЦНС, гипоталамус, гипофиз, надпочечники, печень, орга
ны гемопоэза, индуцируют секрецию ряда гормонов, бел
ков острой фазы воспаления, влияют на клеточный состав
крови и содержание в ней некоторых ферментов и микро
элементов, оказывают антимикробное действие [1, 3, 8].
Дополнительную информацию о патологических про
цессах в головном мозге несет определение концентрации
противоспалительных цитокинов в крови и ликворе, в част
ности ИЛ4, который относится к подклассу иммуноинду
цированных цитокинов. Кроме того, ИЛ4 ингибирует про
дукцию ИЛ1β, ФНОα, будучи антагонистом воспаления.

В отечественной и зарубежной литературе имеются
немногочисленные работы, посвященные исследованию
цитокинового статуса у детей.
Практически отсутствуют данные об особенностях про
дукции иммуноцитокинов у новорожденных детей и детей
первого года жизни в сыворотке крови и ликворе в динами
ке развития патологического процесса при менингите.
Цель работы — изучить клиникодиагностическое зна
чение содержания цитокинов в сыворотке крови и ликворе
при гнойном менингите у новорожденных и детей первого
года жизни.

Материалы и методы исследования
Под наблюдением находилось 80 детей первого года
жизни. На основании клинических и лабораторных иссле
дований у 38 (47,5%) из них выявлен менингит, обусло
вленный грамотрицательной флорой, у 19 (23,75%) — грам
положительной. У 23 (28,75%) детей этиологический фак
тор не идентифицирован.
У всех больных, кроме общеклинического, инструмен
тального, лабораторного и бактериологического обследова
ний, определяли концентрацию цитокинов в сыворотке
крови и ликворе.
Исследование ликвора и крови производили при посту
плении, а также в периоды 11–20, 21–30 и 31–90 дни
наблюдения.
Определение уровней ИЛ1β, ИЛ4, ФНОα в сыворот
ке крови и ликворе проводили на базе иммунологической
лаборатории кафедры педиатрии Луганского государ
ственного медицинского университета с использованием
иммуноферментных тестсистем НПО «Протеиновый кон
тур» (г. СанктПетербург).
Контрольную группу составили (условно здоровые)
30 детей первого года жизни, у которых на том или ином
этапе их развития лечащие врачи высказывали предполо
жение о наличии соматической или неврологической пато

Таблица 1
Характеристика материнского анамнеза у детей с гнойным менингитом
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Таблица 2
Соматический анамнез матерей у детей с гнойным менингитом

Таблица 3
Динамика уровней цитокинов в сыворотке крови и ликворе
при менингите у детей первого года жизни (М±m)

Примечания: * — р<0,05, ** — р<0,01, *** — р<0,001.

логии, но при комплексном клиниколабораторном
и инструментальном исследовании она не подтверждалась.
Статистическую обработку результатов исследований
проводили с использованием 2 и Uкритерия Манна—
Уитни методом компьютерной обработки.

Результаты исследования и их обсуждение
Все обследованные дети были рождены от матерей
с отягощенным акушерскогинекологическим анамнезом,
46 (57,5%) детей от срочных родов и 34 (42,5%) ребенка от
преждевременных родов (табл. 1). Гестационньй возраст
колебался в пределах 28–38 недель.
Анализ материнского анамнеза, как видно из таблицы 1,
показал наличие разнообразной отягощающей акушерско
гинекологической и соматической патологии. При этом
наиболее часто встречались гестозы, в том числе в сочета
нии с пиелонефритом (табл. 2).
Диагноз гнойного менингита был выставлен клинически
у 22 (27,5%) детей на 5–10е сутки жизни, у остальных нес
колько позже в виду атипичности симптоматики. Разверну
тая клиническая картина проявлялась на 10–12е сутки
жизни и характеризовалась признаками интоксикации и
угнетения ЦНС у 42 (52,5%) детей, синдромом повышен
ной нервнорефлекторной возбудимости — у 20 (25%),
болезненным криком — у 18 (22,5%), ригидностью заты
лочных мышц — у 14 (17,5%), напряжением большого род
ничка — у 8 (10%), судорожной готовностью — у 8 (10%),
повышением температуры до субфебрильных цифр —
у 6 (7,5%) детей.
Определения цитокинов в сыворотке крови и ликворе
показали увеличение уровней ИЛ1β, ИЛ4, а также значи
тельного повышения ФНОα в острый период заболевания
у всех детей. Динамика перечисленных цитокинов предста
влена в таблице 3.
Выявлено, что уровень ФНОα в сыворотке крови у
детей с гнойным менингитом имел тенденцию к нараста
нию в динамике от 7–10 к 20м суткам. Параллельно этому
увеличивался уровень ИЛ4. В дальнейшем уровни ИЛ4
и ФНОα снижались, приходя к норме только после кли
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нического выздоровления на 40–65е сутки жизни. Самые
высокие уровни ИЛ1β отмечались в начале патологиче
ского процесса, постепенно уменьшаясь в динамике на
30–40е сутки жизни.
У детей с атипичным развитием клинических проявле
ний бактериального менингита (позднее начало, отсут
ствие менингеального симптомокомплекса) повышение
уровней цитокинов в сыворотке крови и ликворе наблюда
лось до выявления нейтрофильного цитоза и других кли
нических и инструментальных признаков менингита. Все
это свидетельствует о том, что повышение уровней цитоки
нов происходит на стадии ранней активации патологиче
ского процесса и может быть связано как с воспалительны
ми изменениями, так и невоспалительными.
При санации ликвора содержание цитокинов было уве
личенным, что свидетельствует о незавершенности патоло
гического процесса по цитокиновому статусу и определяет
ся только иммуноферментным методом. Только к концу
срока наблюдения за детьми уровни цитокинов у детей
в сыворотке крови существенно не отличались от таковых
в условно здоровых детей. Полученные данные свидетель
ствуют о том, что, «цитокиновая реконвалесценция»
у детей, перенесших гнойный менингит, наступила гораздо
позже, чем это принято судить на основании только лабо
раторных показателей периферической крови. То же самое
можно сказать и о динамике уровней цитокинов в ликворе.

Выводы
У большинства детей первого года жизни гнойный
менингит развивается на фоне отягощенного акушерско
гинекологического анамнеза у матерей.
Установлено, что уровни цитокинов (ИЛ1β, ИЛ4,
ФНОα) в крови и особенно в ликворе являются более точ
ными индикаторами активности воспалительного процес
са, чем лабораторные показатели (цитоз, белок).
Они позволяют не только выявить выраженность
воспалительного ответа, но и служат хорошим критерием
полного выздоровления больного, что в конечном итоге
отражает исход заболевания.
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Стан цитокінової системи при гнійних менінгітах у дітей першого року життя
І.Б. Єршова, Г.О. Мочалова, Т.Ф. Осипова, Л.М. Осичнюк
Луганський державний медичний університет, м. Луганськ, Україна
Мета — вивчити клініко%діагностичне значення вмісту цитокінів у сироватці крові та лікворі при гнійному менінгіті в новонароджених та дітей пер%
шого року життя.
Пацієнти та методи. Під спостереженням перебувало 80 дітей першого року життя з менінгітами.
Результати. Встановлено, що в більшості дітей першого року життя гнійний менінгіт виникає на фоні обтяженого акушерсько%гінекологічного анам%
незу в матерів. Також виявлено, що рівні цитокінів (ІЛ%1β, ІЛ%4, ФНП%α ) у крові і особливо в лікворі є більш точними індикаторами активності
запального процесу, ніж лабораторні показники (цитоз, білок).
Висновки. ІЛ%1β, ІЛ%4, ФНП%α дають змогу не тільки виявити вираженість запальної відповіді, але й служать хорошим критерієм повноти вилікуван%
ня хворого, що в кінцевому підсумку відображує результат захворювання.
Ключові слова: гнійні менінгіти, діти першого року життя, цитокіни крові.

State of the cytokine system in infants suffering from purulent meningitis
I.B. Yershova, A.A. Mochalova, T.F. Osipova, L.M. Osychnyuk
SU «Lugansk State Medical University», Lugansk, Ukraine
The aim of this study was to investigate the clinical and diagnostic value levels of cytokines in serum and cerebrospinal fluid in purulent meningitis in neonates
and infants.
Patients and methods. We observed 80 children in the first year of life with meningitis.
Results. It was found that meningitis in the majority infants suffering from purulent meningitis developed on the background of aggravated obstetric and gyne%
cological history in mothers. The levels of cytokines (IL%1β, IL%4, TNF%α) in the blood and in the cerebrospinal fluid are more accurate indicators of the inflam%
matory activity than laboratory data (cytosis, protein).
Conclusions. IL%1β, IL%4, TNF%α allow to identify the severity of the inflammatory response and also are good criteria of completeness cure the patient and
can reflect the outcome of the disease.
Key words: purulent meningitis, children of the first year of life, blood cytokines.
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Сучасні проблеми діагностики та лікування
гастрошизису (огляд літератури)
О.К. Слєпов, Н.І. Грасюкова, В.Л. Весельський, І.Ю. Гордієнко, В.П. Сорока, О.П. Пономаренко, М.Ю. Мигур, О.С. Скиба, Р.Г. Матвійчук
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Резюме. Стаття присвячена актуальній проблемі дитячої хірургії — природженій ваді розвитку передньої черевної стінки гастрошизису (ГШ) у ново%
народжених дітей. Висвітлено питання епідеміології, летальності, етіології та ембріогенезу. Наведено особливості пренатальної діагностики та пери%
натального ведення плодів і новонароджених дітей із ГШ. Детально висвітлено сучасні підходи до тактики та стратегії лікування ГШ залежно від наяв%
ності ускладнених форм ГШ, вісцероабдомінальної диспропорції, супутньої патології.
Ключові слова: гастрошизис, плоди, новонароджені діти, хірургічне лікування.

Вступ

П

рироджені вади розвитку (ПВР) зустрічаються у
близько 5% новонароджених дітей і посідають
одне з перших місць у структурі перинатальної та малю
кової смертності в Україні [Гойда Н.Г., 2002].
Серед ПВР чільне місце займає гастрошизис (ГШ) —
одна з найтяжчих вад розвитку новонароджених [Веселый
С.В., 2006; Sekabira J., 2009; Бисалиев Б.Н., 2011]. Термін
«гастрошизис» походить від грецького терміну для визначен
ня наскрізної розщелини передньої черевної стінки як більш
коректний, ніж лапарошизис [Wilson R.D., 2004]. ГШ пред
ставляє собою природжену евентерацію органів черевної
порожнини за межі передньої черевної стінки (ПЧС) в амні
отичну рідину через наскрізний дефект ПЧС. Дефект приля
гає до нормальної, незміненої пуповини, як правило, справа
від пупка, евентеровані органи не прикриті ембріональними
оболонками або їх залишками [Bianchi A., 1998; Molik K.A.,
2001; Holland A., 2004]. Дуже рідко зустрічаються випадки з
іншою локалізацією дефекту ПЧС та анатомією при ГШ
[Gow K., 2006; Chen C., 2007; Suver D., 2008].
Перший випадок ГШ описано в 1557 р. Lycosthenes,
а термін «гастрошизис» прийнято для застосування вперше
в англомовній літературі Calder в 1733 р. [Bernstein P., 1940].

Класифікація
Розрізняють ГШ простий — при цьому вада ізольована, і
складний або ускладнений — у випадках асоційованої (их)
вади (вад) розвитку або набутої внутрішньоутробної патології
[Caniano D., 1990]. На відміну від омфалоцелє, ГШ відносно
рідко асоціюється з ПВР. Ця частина становить 8,7–31%
[Караваева С., 1997; Stoll C., 2008; Islam S., 2008], причому
множинні ПВР зустрічаються у 11,7% пацієнтів із ГШ
[Stoll C., 2008]. Серед асоційованих аномалій найбільш часто
діагностуються атрезії кишки — 5–25% [Chen C.P., 2007;
Abdullah F., 2007; Jager L., 2007; Lao A.B., 2010], крипторхізм —
31% [Chen C.P., 2007; Lao A.B., 2010; David A., 2008], диверти
кул Меккеля [Fleet M.S., 2000; Snyder C., 2001] і дуже рідко —
хромосомні аномалії (трисомія 21) — 1,7%, природжена аміо
плазія (артрогрипоз) — 1,7%, карликовість — 1,7% [Stoll C.,
2008], біліарна атрезія [Lee T., 2005]. До ускладнених форм
ГШ також відносять внутрішньоутробно набуту патологію:
заворот середньої кишки, стеноз, некроз, перфорацію [Moore
T., 1999]. Складний або ускладнений ГШ порівняно з простим
має вищі ризики тривалої неможливості ентерального харчу
вання, розвитку резистентного сепсису та смертності
[Hoehner J. 1998; Abdullah F., 2007; Jager L., 2007; Lao A.B., 2010].
Як простий, так і ускладнений ГШ може супроводжу
ватись вісцероабдомінальною диспропорцією (ВАД), або
остання може бути відсутня [Albert A., 2001, Грона В.Н.,
2008, Паламарчук Ю.П., 2010, Фофанов О.Д., 2011].
Деякі дослідники класифікують ГШ залежно від ступеня
ВАД [Паламарчук Ю.П., 2010; Фофанов О.Д., 2011]. Так, у
дослідженні Паламарчука Ю.П. (2010) запропоновано мате

26

матично визначати коефіцієнт ВАД, що дає змогу виділяти
різні варіанти ГШ залежно від ступеня (I–III) ВАД. Фофа
нов О.Д. (2011) визначав ступінь ВАД залежно від величини
внутрішньочеревної гіпертензії (ВЧГ), розділяючи ГШ із від
сутністю ВАД, помірною ВАД і вираженою ВАД.

Частота та поширеність
Протягом останнього сторіччя у світі значно зросла
частота захворюваності на ГШ [Bernstein P., 1940; Jacob C.,
2003; Wilson R.D., 2004; Islam S. 2008; Бисалиев Б.Н., 2011],
особливо — в 1980–1990 рр. порівняно з 1940–1950 рр. [Wil
son R., 2004; Kazaura M., 2004; Islam S., 2008]. Частота ГШ
також зросла за останні два десятиріччя. Так, в Англії за
1991 р. частота ГШ становила 135 на 10 000 новонародже
них [Tan K., 1996], а вже в 1996 р. вона збільшилася
в 3,5 разу — до 4,72 на 10 000 [Rankin J., 1999].
У США протягом 2000 р. пік поширеності ГШ дорів
нював 4,49 на 1000 новонароджених [Langhon M., 2003].
В Африці поширеність ГШ серед усіх новонародже
них хірургічного профілю збільшилась з 6% у 2003 р. до
15% у 2007 р. [Sekabira J., 2009].
У Німеччині наприкінці ХХ і початку ХХІ ст. спосте
рігався пік частоти ГШ — 4,48 на 10 000 новонароджених
[Loane M., 2007]. Лише в Італії відмічався досить низький
рівень захворюваності на ГШ — 0,31 на 10 000 [Loane M.,
2007]. Ці дослідники вказали на вищу захворюваність на
ГШ у північноєвропейських країнах порівняно з країнами
Середземномор'я [Loane M. 2007]. У цілому, повідомлен
ня з Європи, США та Японії показали, що частота ГШ за
останні 10 років збільшилась більш ніж у 10 разів [Rankin J.,
1999; Suita S., 2000; Mac B., 2009] і сьогодні становить
0,31–4,72 випадку на 10 000 новонароджених [Wilson R.D.,
2004; Islam S., 2008; Jacob C. 2003; Langhon M., 2003; Loane
M., 2007]. Статистика перинатальних центрів з усього
світу засвідчила, що частота ГШ є найвищою
у малолітніх матерів [Mac B., 2009; Fillingham A., 2008;
Srivastava V., 2009; Бисалиев Б., 2011].
Нa думку Weir E. (2003), отримання точних даних про
частоту природжених дефектів ПЧС, і зокрема ГШ,
ускладнюється тим, що в певній частці випадків вагітність
закінчується абортом.
Ряд дослідників відмічають перевагу в частоті ГШ над
омфалоцелє: співвідношення 2:1 чи 3:1 [Грона В., 2008;
Паламарчук Ю., 2010]. Інші автори вказують на перевагу
частоти омфалоцелє над ГШ у співвідношенні 1,4:1 — 3:1
[Martin R., 1998; Weber T., 2002; Stoll C., 2008; Кравцов Ю.А.,
1998]. Частіше ГШ зустрічається у хлопчиків у співвідно
шенні 1,2–1,6:1 [Караваева С., 1997; Плохих Д.А., 2007].

Смертність
Смертність при ГШ в усьому світі залишається висо
кою і коливається в дуже широких межах (4–100%) за
лежно від світового регіону [Караваева С., 1997; Driver C.,
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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2000; Ashburn D., 2002; Bianchi A., 2002; Степаненко С.,
2002; Baerg J., 2003; Reid K., 2003; Kazaura M., 2004; Пло
хих Д., 2007; Перунский В., 2008; Sekabira J., 2009; Holland A.,
2010; Бисалиев Б., 2011].
Так, у країнах Європейського Союзу, США, Японії
рівень смертності при ГШ становить 4–17% [Driver C.,
2000; Reid K., 2003; Baerg J., 2003; Kazaura M., 2004; Hol
land A., 2010].
У країнах Східної Європи летальність при цій ваді
коливається в межах 6,7–50,0% [Степаненко С., 2002;
Плохих Д., 2007; Бисалиев Б., 2011].
Найвища смертність при ГШ реєструється в країнах
Африки і сягає 57–100% [Ameh E., 2000; Sekabira J., 2009].
Мертвонароджуваність при ГШ дорівнює 10%
[Holland A., 2010]. Загибель плода зазвичай відбувається в
третьому триместрі вагітності [Japaraj R., 2003; Cohen
Overbeck T., 2008].

Етіологія та ембріогенез
Причини розвитку ГШ є багатофакторними і,
можливо, пов'язані з порушенням розвитку мезентеріаль
них судин плода [Weir E., 2003]. Найбільш значущим фак
тором ризику в розвитку ГШ є юний материнський вік
[Wilson R., 2004; Forrestera M., 2006; Feldkamp M., 2007;
Mac B., 2009]. Якщо вік матері менший 25 років порівня
но з іншими віковими групами, то ризик народження
дитини з ГШ збільшується в 7 разів [Loane M., 2007].
На сьогодні багато жінок, особливо юних, вперше
вагітних, не мають можливості ознайомитись із належни
ми правилами зачаття дитини та ведення вагітності
[SiegaRiz A., 2006; Werler M., 2006; Feldkamp M., 2007].
Крім цього, є ще низка потенційних кофакторів: тютюно
паління, вживання легких наркотиків, низький соціально
економічний статус, погане харчування, молодий вік
жінки на момент першої вагітності та інші вагітності в
анамнезі [Wilson R., 2004; Houglanda K., 2005; SiegaRiz A.,
2006; Lam P., 2006; Torfs C., 2006; David A., 2008; Werler M.,
2009]. Хоча попередні дослідження вказують на зв'язок між
ГШ і використанням вазоактивних препаратів (псевдоефе
дрину, фенілпропаноламіну тощо) [Goldkrand J., 2004] та
наркотиків, останні дані свідчать, що відносний внесок цих
агентів є низьким [Werler M., 2002; Werler M., 2009].
Деякі дослідники, для пояснення регіонального зро
стання захворюваності на ГШ пропонують включити нес
приятливі фактори навколишнього середовища, у тому
числі токсини: сірководень і бензол [Fielder H., 2000;
Loane M., 2007].
Після встановлення специфічного поліморфізму гомо
зиготних генів, останнім часом з'являється все більше
доказів щодо генетичного внеску в розвиток ГШ [Torfs C.,
2006]. Проте сімейні випадки ГШ становлять менше 4%
випадків і поширені серед дизиготних двієнь [Hwang P.,
2004]. Після проведення досліджень близнюків і отриман
ня епідеміологічних даних з'являється більше доказів, які
дають змогу припустити, що ГШ представляє собою само
стійну ваду, а не порушення в ході нормального розвитку
дитини [VermeijKeers C., 1996; Feldkamp M., 2007].
У патогенезі ГШ надзвичайно важливим є те, що
розвиток ГШ починається на ранніх термінах гестації —
між 3 і 5м тижнем внутрішньоутробного розвитку [Feld
kamp M., 2007; Sadler T., 2010]. Ці автори [Feldkamp M.,
2007] припускають, що ГШ може виникнути внаслідок
герніації кишечнику в амніотичну порожнину через лате
ральний вентральний дефект, який утворюється внаслі
док збою розвитку парієтальної очеревини. Класичне пра
вобічне розташування дефекту, згідно з їх гіпотезою,
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можна пояснити близькістю жовткового мішка та тяжів
пуповини, які формуються в основному правіше [Jacob C,
2003; Forrestera M., 2006; Islam S., 2008]. На думку інших
авторів, ембріогенез ГШ полягає в розладі кровотоку в
ділянці васкуляризації правої пуповинної вени або омфа
ломезентеріальних артерій з інфарктом і лізисом ембріо
нальних структур, які в майбутньому формують передню
черевну стінку з її розривом і евентерацією серединної
кишки в порожнину амніона [Singh S., 2003; Salihy H., 2004].

Пренатальні діагностика та смертність
За останні кілька десятиліть перинатальна діагностика
ГШ значно поліпшилася, були введені відповідні перина
тальні консультування [Drewett M., 2006; Murphy F., 2007;
Joo J., 2010]. У 2005 р. в популяційному дослідженні повідо
млялося про пренатальне виявлення ГШ у 90% випадків
[Richmond S., 2005]. Ці дані отримані відповідно до інших
досліджень (2001–2004 рр), які показали, що кількість поло
гів при ГШ на рівні перинатального центру становить 88%
[Algert C., 2008]. Останні дослідження засвідчили, що понад
97% випадків ГШ на даний час виявляється пренатально
[Fillingham A., 2008; Davis R., 2009]. При наявності у плода з
ГШ атрезії кишечнику остання пренатально діагностується
у 87% [Kronfli R., 2010]. У країнах Африканського континен
ту, натомість, ГШ діагностується пренатально лише в
10–12% випадках серед усіх народжених дітей з ГШ, а серед
пренатально обстежених матерів за допомогою УЗД діагноз
ГШ встановлюється лише в 50% випадків [Sekabira J., 2009].
Дослідження Murphi F. і співавторів (2007) показали,
що пренатальна діагностика не впливає на результати
лікування новонароджених із вадами ПЧС і, зокрема, —
з ГШ. Натомість, переважна більшість дослідників вва
жає, що пренатальна діагностика дає змогу вчасно діагно
стувати ваду, до пологів направити жінку до перинаталь
ного центру, бажано сумісного з відділенням дитячої
хірургії, залучити багатопрофільну групу спеціалістів:
акушергінекологів, генетиків, неонатологів і дитячих
хірургів із метою визначення тактики ведення вагітності,
терміну і способу родорозрішення та ранньої корекції ано
малії та явно впливає на виживання новонароджених із
ГШ [Weir E. 2003; Деменюк Ю., 2004; Шлопов В., 2005;
Vegunta R., 2005; Murphy F., 2007; Бисалиев Б., 2011].
Більшість випадків ГШ на сьогодні діагностується при
планових пренатальних УЗД [Weir E., 2003; Nicholas S.,
2009], причому в деяких випадках на початку 10го тижня
вагітності [Nicholas S., 2009]. Проте, на думку інших до
слідників, остаточний діагноз ГШ має бути відкладений
до 14го тижня гестації, щоб уникнути можливих помилок у
цьому гестаційному терміні [Martin R., 1998]. Це пояснюєть
ся тим, що на початку ембріогенезу кишечник фізіологічно
міститься поза черевною порожниною і повертається в неї на
11му тижні гестації [Martin R., 1998; Feldkamp M., 2007].
При пренатальному УЗД визначається декілька окру
глих, товстостінних, анехогенних трубчастих структур,
що лежать за межами передньої черевної стінки і не вкри
ті оболонками [Cedergren M., 2006]. Ехогенні ділянки, які
візуалізуються в середині просвіту кишки, є меконієм
[Cedergren M., 2006]. Часто при ГШ у плода виявляється
затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), який
може супроводжуватися помірним або значним маловод
дям [Reid K., 2003; Nicholas S., 2009].
Досягнення в галузі біохімічного скринінгу сироватки
матері для діагностики вад розвитку нервової трубки є
корисними в діагностиці ГШ. Гастрошизис пов'язаний із
підвищенням у 9,42 разу рівня альфафетопротеїну сиро
ватки материнської (АФПСМ). Тому пренатальні УЗД та

27

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

визначення рівня АФПСМ дають змогу вчасно діагносту
вати ваду [Martin R., 1998].
Плід із ГШ потребує ретельного пренатального спосте
реження і родорозрішення в умовах перинатального цен
тру [Holland A., 2010]. Із багатьох перинатальних центрів
по всьому світу надходять повідомлення, що частота ГШ є
найвищою в молодих матерів [Reid K., 2003; Wilson R.,
2004; Fillingham A., 2008; Mac B., 2009; Srivastava V., 2009].
Деякі автори підкреслюють, що матеріпідлітки пере
важно мають несприятливий прогноз вагітності, що пов'я
зано як із соціальноекономічними труднощами, так і з
біологічною незрілістю [Loane M., 2007]. Проте дослі
дження австралійських вчених показало, що захворюва
ність на ГШ серед матерів корінного населення ще вища,
ніж у молодих матерів [Kandasamy Y., 2010].
Кількість і час пренатального обстеження плода з ГШ
дискутується [David A., 2008; Reid K., 2003; Towers C.,
2008]. Так, David A.L. і співавтори (2008) вважають, що
пренатальний УЗДмоніторинг плоду слід проводити
кожні 2 тижні з моменту встановлення діагнозу [David A.,
2008]. Об'ємне дослідження 122 випадків ГШ, проведене
в Австралії протягом 22 років, показує ефективність
застосування єдиного підходу до діагностики та лікуван
ня, який включає: оцінку УЗД плода в динаміці, оцінку
об'єму амніотичної рідини порівняно з початковим рів
нем, електронний моніторинг серцевого ритму плода один
раз на 2 тижні, починаючи з 32го тижня гестації [Reid K.,
2003]. Інші дослідники вважають, що пренатальний скри
нінг необхідно починати раніше — близько 28 тижнів
гестації [Towers C., 2008].
При пренатальному УЗД плода з ГШ у 60% випадків
спостерігається недоношеність, а в 10–31% — асоційовані
вади розвитку [Nicholas S., 2009; Payne N., 2009]. Найча
стішою асоційованою вадою є атрезія шлунковокишко
вого тракту — 25% [Fleet M., 2000] і крипторхізм [Lawson A.,
2001; David A., 2008; Lao A., 2010].
За даними Караваєвої та співавторів (1998), оскільки
ГШ рідко асоціюється з іншими вадами розвитку (11,6%),
то практично завжди автори рекомендують зберігати
вагітність [Караваєва С., 1998]. При вивченні прогностич
ної цінності різних пренатальних факторів ризику в ново
народжених із ГШ, ЗВУР була визначена як єдиний істот
ний предиктор, що впливає на прогноз [Nicholas S., 2009].
ЗВУР впливає, за даними деяких авторів, у 30–70%
випадків [Puligandla P., 2001; Franchi—Teixeira A., 2001].
Хоча причини ЗВУР плода при ГШ залишаються
невідомими, існує гіпотеза, пов'язана з недостатністю над
ходження поживних речовин або/і вторинною втратою
білка з відкритих евентерованих внутрішніх органів
[Japaraj R., 2003].
Найбільш рідкісним і грізним пренатальним усклад
ненням ГШ є раптова загибель плода, яка зазвичай відбу
вається в третьому триместрі вагітності [Japaraj R., 2003;
Cohen—Overbeck T., 2008]. Однією з її причин може бути
внутрішньоутробний заворот середньої кишки або, часті
ше, гостре порушення пуповинного кровообігу через ком
пресію евентерованим кишечником [Franchi—Teixeira A.,
2001; Ledbetter D., 2006; Chabra S., 2006; Kohl T., 2009].
Крім того, останні дослідження свідчать про участь в етіо
патогенезі цього фетального ускладнення, загальної цито
кінопосередкованої запальної реакції. Цим можна
пояснити безуспішність фетального моніторингу в змен
шенні мертвонароджуваності [Reid K., 2003; Luton D.,
2003, Salomon L., 2004; Chabra S., 2006].
Тож встановлено зв'язок рівня мертвонароджуваності
з патологією об'єму амніотичної рідини [Reid K., 2003;
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David A., 2008]. Так, за даними Reid K. і співавторів
(2003), у 50% випадків мертвонародженість пов'язана з
маловоддям, а в 16,7% — із багатоводдям. Крім того, ці
дослідники підкреслюють, що у 70% вагітностей із ненор
мальним об'ємом амніотичної рідини спостерігались
передчасні пологи порівняно з 30% випадків, у яких їх
об'єм був ненормальним.
Евентерований кишечник є вразливим для травм, які
можуть варіювати залежно від тяжкості: від завороту
середньої кишки (з її втратою) до локалізованих — киш
кової атрезії або стенозу, зі значним поширенням запаль
ного процесу або серозитом, що може унеможливити
диференціацію петель кишечника [Fleet M., 2000; Lao A.,
2010]. Нашарування фібрину (бляшки), які кількісно оці
нити важко до і після пологів, розвиваються після 30 тиж
нів вагітності [Japaraj R., 2003].
Moore T. (1963) вперше ввів термін «peel» — кірка для
позначення фібринозних нашарувань при ГШ і повідомив,
що їх можна видаляти хірургічним шляхом, так само як
фібринозні нашарування знімаються на покритих ними
легенях. Проведене морфологічне дослідження евентеро
ваного кишечнику при ГШ показало, що фібринозне наша
рування петель кишечнику віддзеркалює захисну реакцію
на патологічний вплив амніотичної рідини і має ознаки
продуктивного запалення з ангіогенезом. Гіпопластичні й
запальні зміни, які відбуваються в стінці кишечнику при
ГШ, є зворотним явищем [Бисалиев Б., 2011].
Дотепер у літературі дискутується питання про терміни
та методи родорозрішення вагітних при діагностованому
ГШ у плода. Прогресивний прорив у веденні вагітних із ГШ
у плодів відбувся в 1986 р., коли вперше низка дослідників
чітко визначила позитивне значення дострокового кесаре
вого розтину в усуненні ускладнень ГШ порівняно з попе
реднім досвідом природних пологів у звичайні терміни
[Lenke R., 1986]. Проте, за даними деяких авторів, достроко
вий кесарів розтин не приводить до суттєвого зниження
частоти ускладнень і летальності при цій патології [Singh S.,
2003; Плохих Д., 2007]. Натомість ціла низка досліджень
підтверджує, що чим пізніші пологи, тим більш виражені
зміни кишечнику при тривалому його перебуванні в агре
сивній амніотичній рідині [Hagberg S., 1988; Minkes R., 2000;
Nichol P., 2004]. Крім цього, етіологічним чинником фібри
нозних нашарувань деякі автори вважають порушення про
хідності лімфатичної системи кишки [Japaraj R., 2003]. Hag
berg і співавтори (1988) відмічають, що в дітей, яким діагноз
ГШ поставлений пренатально задовго до терміну пологів і
які спостерігались та народилися достроково шляхом пла
нового передпологового кесаревого розтину, відсутні фібри
нозні нашарування. Ці дослідники вважають пологову трав
му причиною формування фібринозного нашарування.
Ці дані підтверджують і інші автори, вважаючи причи
ну ускладнень ГШ і фібринозних нашарувань індуковани
ми пологами, їх тривалістю і силою скорочень матки
[Moore T., 1992; Moore T., 1999].
Molenaаr Y. і Tibboel D. (1993 р.) пропонують тактику
ведення вагітності й пологів, суть якої полягає в наступ
ному. При швидкому збільшенні багатоводдя і патологіч
них змінах евентерованого кишечнику (дилатація кишки,
збільшення набряку), за даними УЗД необхідно провести
дострокове родорозрішення шляхом кесаревого розтину
або природним шляхом на тлі стимуляції. Якщо ознак
погіршення стану плода немає, то вагітність бажано збе
регти, а пологи мають відбуватися в фізіологічні терміни і
природним шляхом [Цап Н., 2011]. Пізніше, в 1994 і 1999 рр.,
пропагується проведення планового передпологового
кесаревого розтину, який дає змогу ліквідувати всі вну
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трішньоутробні ускладнення ГШ [Eurenius K., 1994;
Moore T., 1999].
Ці дані підтверджують і інші дослідники [Moir C.,
2004], які вказують, що при проведенні ранніх пологів
(на 34,2 тижня проти 37,7 тижня) в жодному випадку не
виявлено пошкоджень кишечнику в новонароджених із
ГШ, тому ці діти були раніше переведені на повне енте
ральне харчування й менше перебували в стаціонарі.
У цій дискусії чільне місце в перинатальному веденні
плода з ГШ відводиться дитячому хірургу. Пренатальний
висновок цього спеціаліста впливає на перинатальне
ведення плода з ГШ, визначає найбільш безпечні терміни
і спосіб родорозрішення [Гусева О., 2000].
Langer J. (2003) стверджує, що розширення кишечни
ку є показанням до дострокових пологів. Проте, на думку
деяких дослідників, дострокові пологи можна проводити
тільки за акушерськими показаннями [Marven S., 2008;
Maramreddy H., 2009].

Тактика та стратегія лікування гастрошизису
Рекомендованою тактикою лікування новонародже
них із ГШ є зазвичай ургентна хірургічна корекція вади
[Weber T., 2002]. Традиційним методом лікування новона
родженого з ГШ одразу після його народження є: тимча
сове загортання стерильною серветкою евентерованих
органів, постановка назогастрального зонда для деком
пресії, внутрішньовенна інфузія та підтримання нормоме
трії, ефективне знеболення [Караваєва С., 1998; Степа
ненко С., 2002; Marven S., 2008]. Втрата тепла є важливим
моментом, бо це приводить до високих втрат рідини шля
хом випаровування та екстравазації [Kitchanan S., 2000;
David A., 2008; Бисалиев Б., 2011]. Рівень підтримки сиро
ваткової глюкози також є важливим, оскільки більшість
новонароджених із ГШ мають асоційовані незрілість і
ЗВУР [Kitchanan S., 2000; David A., 2008; Бисалиев Б., 2011].
Недоношеність і гіпотрофія в новонароджених із ГШ
вказує на необхідність екстреного безпечного транспорту
вання, і особливо з віддалених територій, до спеціалізовано
го хірургічного стаціонару [Степаненко С., 2002; Davies M.,
2005]. За даними Ameh E.A. і Chirdan L.B. (2000), постна
тальне транспортування новонароджених із ГШ є неефек
тивним. У цьому плані стає очевидним, що підготовка
лікарів (акушерів, неонатологів, анестезіологів), які нада
ють первинну допомогу і транспортують новонароджених
із ГШ, значно впливає на їх виживання і може запобігти
25% смертей [Hadley G., 2008; Sekabira J., 2009].
На думку переважної більшості дослідників, у сучасних
умовах ідеальним і найдешевшим способом транспортування
дитини є внутрішньоутробний. Оскільки дитина з ГШ у
будьякому випадку потребує хірургічного втручання, логіч
ним та оптимальним є планування її народження в умовах
перинатального центру, з наявними там неонатальним і дитя
чим хірургічним відділенням [Driver C., 2000; Robilio D.,
2001; Murphy F., 2007; Khalil B., 2008]. Це позитивно впливає
на виживання дітей із ГШ [Карцева Е., 2001]. У Каліфорнії й
США проведено ретроспективне дослідження 515 новонаро
джених із ГШ, які народилися після 34 тижнів гестації у
1992–1997 рр. За даними їх перинатального центру, діти з
ГШ, народжені в інших лікувальних установах, статистично
достовірно частіше мали респіраторний дистрессиндром,
меконіальну аспірацію та сепсис, на відміну від дітей, наро
джених в їх перинатальному центрі [Robilio D., 2001].
В Австралії у новонароджених із ГШ, транспортова
них з інших установ, спостерігалися супутні небажані нас
лідки: підвищена тривалість перебування в стаціонарі,
триваліший термін повного парентерального харчування
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та пізніший перехід до повного ентерального харчування
[Kitchanan S., 2000].
У літературі дискутується питання про терміни опера
тивного втручання при ГШ, тобто тривалість передопера
ційної підготовки. На думку різних дослідників, вона може
бути різною: від декількох годин до трьох діб, залежно від
ступеня порушень гомеостазу, наявності супутніх вад
розвитку та ступеня недоношеності [Караваева С., 1997;
Степаненко С., 2002; Дмітрієва М., 2003; Кривченя Д., 2007;
Шейко Н., 2010; Берцун К., 2010]. Кучеров Ю.И. (2004)
пропонує проводити хірургічну корекцію ГШ через 3–4 го
дини після народження дитини в умовах пологового будин
ку, що, на думку автора, зменшує ризик інфікування
й переохолодження [Цап Н., 2011]. У країнах Африкансько
го континенту хірургічна корекція ГШ доступна в середньо
му протягом 16 год. після народження [Sekabira J., 2009].
Ризики смерті зростають у 2 рази кожні 12 год. відтерміну
вання хірургічного лікування. Автори наголошують на
потребі проведення пологів у перинатальних центрах із
супутньою перинатальною діагностикою [Harrison D., 2006].
Але незалежно від місця народження дитини з ГШ
хірург має обрати спосіб хірургічної корекції цієї вади [Hol
land A., 2004]. При цьому може виникнути низка проблем,
обумовлених ЗВУР, ВАД, внутрішньоутробною інфекцією
(перитонітом), ускладненими формами ГШ та асоційовани
ми вадами розвитку, вибором методу пластики передньої
черевної стінки, включаючи косметичні аспекти тощо [Пло
хих Д., 2007; Кривченя Д., 2007; Stoll C., 2008; Bonnard A.,
2008; Паламарчук Ю., 2010; Kronfli R., 2010; Шейко Н., 2010;
Бисалиев Б., 2011; Фофанов О., 2011]. На даний час при
лікуванні ГШ у світовій практиці використовується пер
винна пластика ПЧС або відтермінована пластика з викори
станням тимчасового синтетичного покриття [Караваева С.,
1997; Баиров В., 2000; Schlatter M., 2003; Wilson R., 2004;
Chiu B., 2006; Кривченя Д., 2007; Islam S., 2008; Перунский
В., 2008; Marven S., 2008; Шейко Н., 2010]. У сучасних умо
вах більшість хірургів відмовляються від операції Гроса
(первинної пластики шкірою із вторинною ліквідацією вен
тральної грижі) через значну кількість ускладнень [Караваева
С., 1997; Карцева Е., 2001; Плохих Д., 2007; Паламарчук Ю.,
2010], хоча деякі фахівці використовують цю операцію
у своїй модифікації [Перунский В., 2008].
Низка авторів надає перевагу первинній пластиці ПЧС
[Караваєва С., 1998; Reid K., 2003] та доповнюють її
мануальним розтяжінням ПЧС для збільшення об'єму
черевної порожнини [Захаров Н., 1998; Ameh E., 2004;
Yoshioka H., 2004]. Свій вибір вони мотивують швидким
відновленням моторноевакуаторної функції шлунково
кишкового тракту, зменшенням термінів повного паренте
рального харчування й лікування. Проте радикальна пла
стика ПЧС місцевими тканинами можлива, за даними різ
них авторів, тільки у 30–80% хворих із ГШ. В інших випад
ках використовується пластика шкірою або заплатою з різ
номанітних пластичних матеріалів [Карцева Е., 2001; Ozbey
H. 2005; Плохих Д.; 2007; Кривченя Д., 2007; Marven S.,
2008; Паламарчук Ю., 2010; Шейко Н., 2010; Orion K.,
2011]. Через наявність ВАД, після первинної радикальної
пластики ПЧС, збільшується внутрішньочеревний тиск,
який приводить до компресії нижньої порожнистої вени,
зменшення серцевого викиду, тяжких дихальних розладів,
гострої ниркової недостатності, мезентеріальної ішемії й
тромбозу, а згодом — до перфорації кишечнику та розвит
ку НЕК [Weber T., 2002; Olesevich M., 2005; Banieghbal B.,
2006; Фофанов О., 2011]. Ці ускладнення продовжують
термін лікування і є найбільш частими причинами леталь
них наслідків [Sekabira J., 2009; Фофанов О., 2010].
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Одним із варіантів первинної пластики ПЧС є метод
одномоментного безнаркозного низведення кишечнику в
пологовій залі [Bianchi A., 1998]. Цю мінімально інвазивну
технологію лікування ГШ у 1998 р. запропонували
A. Bianchi і A.Р. Dickson. Сутність методу полягає в поступо
вому, протягом 20–30 хвилин, зануренні евентерованих
органів у черевну порожнину з одночасною тракцією дого
ри за пупочний канатик [Bianchi A., 1998; Bianchi A., 2002].
Після публікації цього методу у світових центрах дитячої
хірургії зазначена методика досить широко почала використо
вуватися [Dolgin S., 2000; Kimble R., 2001; Козлов Ю., 2005].
У 2000 р. S. Dolgin et al. доповіли про незадовільний
досвід використання цього методу, який пов'язаний із
досить частим розвитком некрозу низведеного кишечни
ку та респіраторним дистресом. Деякі автори [Kimble R.,
2001; Singh S., 2003] провели технічну модифікацію мето
ду, зокрема, використали ректальну аналгезію в новона
роджених із ГШ з мінімально зміненим кишечником.
Із часом було розроблено критерії можливості викори
стання цього методу [Kimble R., 2001; Bianchi A., 2002].
Ці автори виключили можливість застосування цього
методу при важкому стані дитини, тяжкій ВАД, при асоці
йованих атрезіях і перфораціях кишечнику, супутніх сер
цеволегеневих ускладненнях. Незважаючи на ці модифі
кації та безсумнівну користь зазначеного методу, все ж
залишаються проблеми ризику смертності та розвитку
потенційних ускладнень [Bianchi A., 2002; Dolgin S., 2000],
хоча деякі автори використовують цю методику з опти
мізмом [Бисалиев Б., 2011].
Козлов Ю.А. і співав. (2005) рекомендують цей спосіб
в якості першої лінії лікування ГШ у пацієнтів без супут
ніх аномалій розвитку, які мають стабільний загальний
стан і не потребують респіраторної підтримки. Якщо до
або після використання даної методики розвивається рес
піраторний дистрес і прогресує метаболічний ацидоз, то
це є показами до сілопластики [Bianchi A., 2002].
При неможливості фасціального (пошарового) зак
риття дефекту ПЧС через виражену ВАД, при первинній
пластиці в сучасних умовах використовуються синтетич
ні чи біологічні заплати [Захаров Н., 1998; Карцева Е.,
2001; Кривченя Д., 2007; Паламарчук Ю., 2010] або сіло
пластика, з формуванням екстраабдомінального мішка
[Owen A., 2001; Плохих Д., 2007; Allotey J., 2007; Jensen A.,
2009; Шейко Н., 2010; Hong L., 2010].
Новонароджені з ускладненими формами ГШ, а також
при наявності вираженої ВАД потребують використання
заплат, з їх фіксацією до країв дефекту, з наступною від
строченою радикальною пластикою ПЧС [Баиров В.,
2000; Карцева Е., 2001; Ameh E., 2004; Кривченя Д., 2007;
Паламарчук Ю., 2010].
Використання попередньо заготовлених заплат, як пер
ший крок в етапному низведенні евентерованих органів, із
відтермінованим закриттям ПЧС в умовах операційної,
було вперше описано в 1995 р. J. Fisher і співавторами.
Деякі наступні дослідження підтримали цей спосіб
етапного лікування ГШ, аргументуючи це зменшенням
ускладнень і ліжкодня порівняно з первинною пласти
кою або одномоментним низведенням кишечнику в поло
говій залі [Owen A., 2001; Schlatter M., 2003; Jensen A.,
2009; Hong L., 2010]. Паламарчук Ю.П. (2010) модифіку
вав цей метод, який полягає в пластиці ПЧС синтетичною
заплатою із харчової поліетиленової плівки в поєднанні із
поступовою багатовекторною тракцією ПЧС за допомо
гою власного пристрою, і з подальшим, через 4–6 діб,
пошаровим ушиванням дефекту без формування вен
тральної грижі. За даними автора, спосіб зменшує кіль
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кість ускладнень і летальність. Але про його ефективність
судити зарано через незначну кількість оперованих за
даною методикою дітей.
Необхідність наступного видалення синтетичних
заплат привела деяких дослідників до думки про викори
стання біологічних тканин для пластики ПЧС: ксенопери
карду, твердої мозкової оболонки, залишків тканин пуп
кового канатику [Suita S., 2000; Карцева Е., 2001; Кривче
ня Д., 2007; Machida M., 2011].
Ефективність використання ксеноперикарду у власно
му дослідженні дала змогу Карцевій Е.В. (2001) знизити
летальність із 86% (до 1995 р.) до 27% у наступні роки.
Через 3–6 міс. автор рекомендувала видаляти ці заплати у
зв'язку зі значним збільшенням об'єму черевної порожни
ни. Деякі автори [Меликов А., 2005] вказали на позитивні
результати лікування ГШ при використанні для пластики
ПЧС ліофілізованої твердої мозкової оболонки. Але, незва
жаючи на усі позитивні якості біологічних матеріалів, зали
шається можливість їх кальцинозу і спонтанної колагенової
дегенерації, в основу яких покладені імунологічні процеси
та особливості метаболізму організму [Меликов А., 2005].
Останніми роками у світових центрах неонатальної
хірургії застосовуються методики, які дають змогу прово
дити поступове занурення евентерованих органів при ГШ
у черевну порожнину, з наступною відтермінованою ради
кальною пластикою ПЧС [Owen A., 2001; Jona J., 2003;
Chiu B., 2006; Плохих Д., 2007; Allotey J., 2007; Jensen A.,
2009; Шейко Н., 2010; Hong L., 2010]. З цією метою вико
ристовуються сіластикове покриття або інші синтетичні
матеріали (лавсан, полівінілхлорид, поліпропілен) [Had
dock G., 1996; Ozbey H., 2005], які підшиваються до країв
фаціального дефекту. Краї власне самого покриття зшива
ються таким чином, щоб утворився екстраабдомінальний
мішок. При поступовому зменшенні об'єму мішка досяга
ється репозиція евентерованих органів [Schuster S., 1967;
Owen A., 2001; Jona J., 2003; Chiu B., 2006; Allotey J., 2007;
Шейко Н., 2010; Hong L., 2010].
Вперше таку методику запропонував Schuster S. у
1967 р. для етапного лікування омфалоцелє. Згодом цю
методику автор застосував у лікуванні ГШ.
У даний час використовуються готові силастикові
мішки промислового виробництва з пружноеластичним
кільцем різних розмірів, вмонтованим в отвір мішка. На
протилежному сліпому кінці мішка є пристрій для його
фіксації, що попереджає перегин евентерованих органів у
процесі їх занурення. Силастиковий мішок одягають на
евентеровані органи, а пружне еластичне кільце занурю
ють під край дефекту без накладання швів. Мішок посту
пово зменшують в об'ємі шляхом перев'язки його ниткою
і таким чином досягають поступового занурення евенте
рованих органів у черевну порожнину протягом 2–8 діб.
Після повної репозиції евентерованих органів мішок
видаляють, а дефект ПЧС зашивають кисетним швом
[Ozbey H., 2005; Chiu B., 2006].
З 2007 р. Плохіх Д.О. і співавтори модифікували цей
спосіб. При цьому дистальний відділ мішка містить еле
мент герметичного перекриття просвіту з можливістю
його переміщення і видалення. Дана модифікація дає
змогу етапно вправити евентеровані органи і зашити апо
невроз ПЧС через просвіт порожнини мішка з відстроче
ною пластикою ПЧС місцевими тканинами. За даними
авторів, це дає змогу прискорити початок ентерального
харчування, зменшити терміни адаптації до певного об'є
му харчування, скоротити кількість ускладнень, обумо
влених високим внутрішньочеревним тиском, знизити
летальність і поліпшити віддалені результати хірургічно
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го лікування порівняно з первинною радикальною пла
стикою місцевими тканинами [Плохих Д., 2007].
У сучасних умовах сілопластика є альтернативним
методом до первинної пластики місцевими тканинами,
особливо при вираженій ВАД. Проте і цей метод має
низку недоліків. Тривалий період репозиції евентрованих
органів у черевну порожнину часто приводить до септич
них ускладнень, неспроможності швів, порушення мото
рики кишечнику, прогресування злукового процесу
[Ашкрафт К. 1997; Sydorak R., 2002; Абакумов М.,
2003; Фофанов О., 2011].
Надзвичайно актуальною є проблема лікування
ускладнених форм ГШ, особливо тих, які асоціюються з
атрезією кишечнику. Останнє має несприятливе прогно
стичне значення та достовірно збільшує смертність
[Molik K., 2001; Gabriel A., 2006; Abdullah F., 2007; Jager L.,
2007; Lao A., 2010]. При цьому летальність сягає 28–66%
[Караваєва С., 1998; Fleet M., 2000; Ameh E., 2004; Моро
зов Д., 2005]. Дотепер не існує єдиної точки зору щодо
тактики лікування цієї групи новонароджених із ГШ,
ускладненого атрезією кишечнику. У випадках атрезій
кишечнику питання вибору стоїть між первинною деком
пресійною ентеростомією, резекцією атрезованої ділянки
кишки з накладанням первинного анастомозу або відстро
ченого первинного анастомозу після певного періоду
назогастральної декомпресії [Kronfli R., 2010]. Крім того,
пацієнти з ускладненим ГШ оперуються із застосуванням
резекції атрезованих ділянок кишки і, частіше за все,
мають синдром короткої кишки та гастроінтестинальні роз
лади і страждають від наслідків парентерального харчуван
ня [Kronfli R., 2010]. У таких випадках можуть використо
вуватися процедури подовження кишечнику з позитивним
результатом у відповідних пацієнтів [Reinshagen K., 2008;
Ching Y., 2009]. Проте, незважаючи на це, за даними
R. Kronfli et al. (2010), ускладнений ГШ є найбільш частою
патологією, яка потребує трансплантації кишечнику.
Традиційне хірургічне твердження, що формування
стоми є найбільш безпечною операцією, не відповідає дій
сності в пацієнтів із ГШ і супутньою атрезією [Kronfli R.,
2010]. Результати досліджень свідчать про високий рівень
ускладнень (пролапс, високий рівень втрат із кишечнику,
подовження терміну хірургічного лікування цих нестабіль
них новонароджених) і потребу в наступних операціях у
пацієнтів цієї групи [Di Lorenzo M., 1987; Kronfli R., 2010].
Одне з ретроспективних досліджень пролікованих
хворих на ГШ з інтестинальними стомами свідчить про
несприятливі наслідки їх для кишечнику [Kronfli R.,
2010]. На думку цих авторів, накладання стоми може бути
виправдане лише у випадках більш дистальної форми
артезії, коли неможливо досягти адекватної декомпресії
кишечнику лише за допомогою назогастрального зонда
[Kronfli R., 2010]. Одні автори рекомендують накладання
первинного анастомозу в усіх випадках ГШ, асоційовано
го з атрезією кишки [Hoehner J., 1998; Phillips J., 2008], їх
підтримують і деякі інші дослідники [Kronfli R., 2010], які
вважають, що такий підхід має найменше ускладнень,
найменший термін потреби в парентеральному харчуван
ні та переходу до повного ентерального харчування.
Проте вони твердять, що таку хірургічну тактику не
можна використовувати у пацієнтів зі вкрай важким ста
ном і при значних пошкодженнях кишечнику. Інші авто
ри зазначають про високу частоту повторних операцій із
відповідними ускладненнями при первинному анастомозі
[Amoury R., 1977; Gornall P., 1989].
На думку Snyder C. et al. (2001), Кривчені Д.Ю. і співавт.
(2007), доцільним є відстрочене хірургічне лікування
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атрезії кишки при ГШ, яке має на меті уникнення трива
лої операції в перші години життя новонародженого, коли
він є найбільш нестабільним. Відстрочення операції
сприяє розм'якшенню та поліпшенню стану кишки,
покращенню ідентифікації атрезії та створенню наступно
го первинного анастомозу. Такий підхід має найбільше
переваг при більш проксимальній атрезії, коли достатню
передопераційну декомпресію кишечнику можна досягти
шляхом застосування назогастрального зонда. У випадках
більш дистальніших атрезій декомпресія назогастраль
ним зондом є неефективною. Це збільшує ризики таких
ускладнень, як перфорація кишки, дилатація проксималь
ного сегмента та антиперистальтика [Hoehner J.,
1998; Fleet M., 2000]. У цих випадках доцільно формувати
більш дистальну стому, де зменшуються ризики, пов'яза
ні з «високою» стомою [Kronfli R., 2010].
Актуальним залишається питання лікування «пропу
щених» атрезій, питома вага яких становить 1,5–3,3%
[Snyder Ch., 2001; Lansdale N., 2009; Kronfli R., 2010]. При
цьому наголошується важливість подальшого обстеження
хворих із ГШ з тривалими явищами напруження живота і
підвищеного стазу зі шлунка для діагностики можливої
атрезії кишки [Lansdale N., 2009; Kronfli R., 2010].
Оскільки більшість дітей із ГШ мають позитивний прог
ноз для життя, дуже важливим залишається питання його
якості. Одним із важливих її аспектів є естетичні проблеми
дітей, які перенесли операцію з приводу ГШ [Bowen J.,
1996]. Визнаним аспектом нормального розвитку дітей і
підлітків є бажання не відрізнятись від своїх однолітків.
Розвиток самооцінки дитини тісно пов'язаний із прийнят
ною формою тіла і значно впливає в підлітковому віці і
подальшому житті незалежно від статі [Lawrence B., 1991;
Koff E., 1990; Allgood—Merton B., 1990]. Збереження і фор
мування нормального пупка є важливим хірургічним мето
дом при ГШ у досягненні цієї мети [Bowen J., 1996]. Ця кон
цепція не є новою, проте, як і раніше, дотепер не є рутинною
хірургічною практикою [Canty T., 1983; Wesson D., 1986;
Nagaya M., 1993]. Хоча батьки сприймають відсутність
пупка на животі як компроміс виживання при тяжкій ваді
розвитку, але в подальшому житті вони часто звертаються
до хірургів для пластики пупка. Тому цей аспект необхідно
враховувати хірургам при первинній корекції ГШ, бо навіть
незначні природжені дефекти, такі як відсутність пупка,
впливають на психічний розвиток дитини [Bowen J., 1996].

Результати лікування гастрошизису
На сьогоднішній день у літературі йдеться про тенден
цію до поліпшення виживання дітей із ГШ. Це стосується
переважно розвинених країн світу, де виживання дітей із
ГШ на рівні 90% серед народжених живими [Sharp M.,
2000; Kitchanan S., 2000; Salihu H., 2004; Fillingham A.,
2008; Abdel—Latif M., 2008]. В Україні виживання новона
роджених із ГШ варіює у межах 50–71,2% [Кривченя Д.,
2007; Грона В. 2008; Шейко Н., 2010]. Найнижче вижи
вання дітей із ГШ у країнах Африки — 0–43% [Ameh E.,
2000; Sekabira J., 2009]. Акцентується увага на значну
смертність при ускладнених формах ГШ. Вона може зал
ежати від довжини та стану збереженого кишечнику,
ускладнень, пов'язаних із хірургічним лікуванням, супут
німи вадами розвитку, наслідками незрілості та ЗВУР
[Weber T., 2002; Charlesworth P., 2007; CohenOverbeck T.,
2008; van Eijck F., 2008; Maramreddy H., 2009]. Наслідками
тривалого повного парентерального харчування є холе
стаз із супутньою печінковою дисфункцією, механічна
жовтяниця в результаті обструкції жовчовивідних шляхів
[Puligandla P., 2001; Teoh L., 2005; Nathan J., 2007]. У зв'яз

31

ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

ку з цим ряд авторів пропонує раннє ентеральне харчу
вання, пов'язане зі скороченням ліжкодня й тривалості
повного парентерального харчування. Проте докази цього
методу хоча й логічні, але потребують подальшого вив
чення [Sharp M., 2000; Lunzer H., 2001; David A., 2008].
За даними деяких дослідників, новонароджені після
хірургічної корекції ГШ часто мають харчові розлади, пов'я
зані з гастроезофагальним і порушенням моторики шлунко
вокишкового тракту [David A., 2008; Marven S., 2008].
Віддалені результати хірургічного лікування ГШ пред
ставлено у світовій літературі в незначній кількості [Holland A.,
2010]. Berseth C. et al. (1982) повідомили, що більшість дітей,
оперованих із приводу ГШ, у віці 3 років мали поганий при
ріст маси тіла при відсутності у них гастроінтестинальних чи
метаболічних порушень. Дослідження в Північній Америці
(2003–2005 рр.) показали, що 1/3 дітей із ГШ, оперованих у
перинатальному центрі, через 16–24 місяці після операцій
мали затримку фізичного розвитку [South A., 2008]. Інше
дослідження Henrichk et al. (2008), проведене в Німеччині
протягом 1994–2004 рр., показано, що серед 22 дітей, обсте
жених через 6,3 року після операції, лише у 9% була маса тіла
нижча, ніж в одноліток, та в 14% — менший зріст. У дослі
дженні Паламарчука Ю. (2010) виявлено у віддалений тер
мін після власної методики операції добрий фізичний розви
ток в усіх оперованих дітей з ГШ. Зазначено, що даний метод
хірургічної корекції ГШ створює умови для задовільної яко
сті життя цих пацієнтів. Проте слід продовжити досліджен
ня в зазначеному напрямку [Holland A., 2010].

Диспансеризація
Важливість спостереження за розвитком дітей, які
перенесли великі хірургічні втручання, очевидна. Існують

публікації з рекомендаціями щодо необхідності включен
ня та перебування на диспансерному обліку усіх дітей,
оперованих із приводу ПВР [Walker K., 2006]. Дотепер
проведено декілька досліджень розвитку нервової систе
ми. Одне з них показало, що діти з ГШ у третині випадків
мають нижчий коефіцієнт нервового розвитку, ніж їх
однолітки [Berseth C., 1982]. Дослідження Henrich K. et al.
(2008) показали, що такі затримки розвитку легко підда
ються корекції після лікування. Іще одне дослідження,
проведене в Австралії, із застосуванням критеріїв оціню
вання розвитку Гріфітса, показало серед 43 дітей із ГШ у
віці до 1 року наявність мінімального порушення нервово
го розвитку та нормального середнього коефіцієнта
загального розвитку [Minutillo C., 2009]. Безсумнівно,
розвиток цих дітей потребує подальшого оцінювання для
оптимізації медикаментозного лікування, а також для надан
ня якісного лікування майбутнім пацієнтам [Fratelli N., 2007;
David A., 2008; Henrich K., 2008; Nicholas S., 2010]. Таким
чином, пренатальна діагностика та лікування ГШ залиша
ються сьогодні найважливішими проблемами неонаталь
ної хірургії. Аналіз сучасної світової літератури свідчить,
що в лікуванні ГШ є багато невирішених або суперечливих
питань. Серед них питання пренатальної діагностики та
диспансеризації плодів із ГШ, тактики ведення вагітності,
терміну, місця та методу родорозрішення; місця, терміну
та способу хірургічної корекції ГШ залежно від анатоміч
них особливостей вади, наявності ВАД, ускладнених форм
(некроз, перфорація, атрезія кишки) і впливу ЗВУР,
ведення периопераційного періоду тощо.
Усе вищесказане висуває ГШ у низку таких вітальних
вад розвитку, які потребують подальшого вивчення та
наукової розробки.
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Резюме. Статья посвящена актуальной проблеме детской хирургии — врожденному пороку развития передней брюшной стенки гастрошизису (ГШ)
у новорожденных детей. Освещены вопросы эпидемиологии, летальности, этиологии и эмбриогенеза. Представлены особенности пренатальной
диагностики и перинатального ведения плодов и новорожденных детей с ГШ. Подробно рассмотрены современные подходы к тактике и стратегии
лечения этого порока в зависимости от наличия осложненных форм ГШ, висцероабдоминальной диспропорции, сопутствующей патологии.
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Summary. Article is devoted to the problem of pediatric surgery — congenital malformation of the anterior abdominal wall gastroschisis in newborns.
This paper highlights issues of epidemiology, mortality, etiology and embryogenesis. The presented features of prenatal diagnosis and perinatal management
fetuses and infants with gastroschisis. Considered in detail current approaches to the tactics and strategy of treatment of this defect depending on on the
presence of complicated forms of gastroschisis, visceroabdominal disproportion comorbidity.
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Тяжка вроджена нейтропенія в дітей
А.П. Волоха
Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна
Резюме. Тяжка вроджена нейтропенія — рідкісний первинний імунодефіцит із дефектом розвитку мієлоїдних прекурсорів, проявляється
рецидивними бактеріальними інфекціями на першому році життя. У статті описано випадок тяжкої вродженої нейтропенії, яка маніфестувала в перші
місяці життя гнійними інфекціями шкіри та слизових оболонок з ускладненим перебігом, рефрактерним до лікування. При дослідженні пунктату
кісткового мозку виявлено блокаду дозрівання нейтрофілів на стадії промієлоцита. Клінічний випадок продемонстрував складнощі діагностики і
лікування тяжкої вродженої нейтропенії.
Ключові слова: тяжка вроджена нейтропенія, синдром Костмана, діти.

Клінічний випадок тяжкої
вродженої нейтропенії
івчинка Н. народилась 25.09.2003 р. від І неусклад
Д
неної вагітності, І фізіологічних пологів, з вагою
3500 г. Відмічалось погане загоєння пупка, впродовж
2 місяців проводилась обробка перекисом водню та іншими
місцевими антисептиками. У віці 3 тижнів з'явились еле
менти пухирчатки новонароджених, отримала амбулатор
но курс антибактеріальної терапії. Через 3 тижні на шкірі
виявлені елементи піодермії, пароніхій. У віці
2 місяців госпіталізована у відділення хірургії з діагнозом
«гострий гнійний парапроктит, гнійний омфаліт, інфільт
рат навколовушної області». При обстеженні визначені
бактеріємія (St. аureus), анемія середнього ступеня тяжко
сті. Проведене оперативне лікування гнійного парапрокти
ту, отримала декілька курсів антибактеріальної терапії
впродовж місяця з нестійким клінічним ефектом. Через
2 тижні після виписки дівчинка госпіталізована повторно з
рецидивом парапроктиту, формуванням нориці перианаль
ної області та пупкової нориці. Повторно проведені хірур
гічне лікування та інтенсивна антибактеріальна терапія.
Відмічена позитивна динаміка клінічного стану пацієнтки,
виписана під спостереження з ознаками хронічного прок
тосигмоїдиту. В динаміці спостерігалось прогресування
анемії, у віці 7 місяців дитина госпіталізована у відділення
гематології з діагнозом «анемія тяжкого ступеня, хроніч
ний проктосигмоїдит». При обстеженні виявлена нейтро
пенія тяжкого ступеня (табл. 1). За даними дослідження
кісткового мозку встановлена зупинка дозрівання нейтро
філів на стадії промієлоцита (табл. 2). Показники імуноло
гічного обстеження (рівень імуноглобулінів IgG, IgM, IgA,
кількість Т і Влімфоцитів) були в межах норми (табл. 3).
Враховуючи численні гнійні бактеріальні інфекції з періо
ду новонародженості (омфаліт, пухирчатка, парапроктит,
пароніхій), кілька епізодів госпіталізацій з оперативним
лікуванням і необхідністю проведення тривалої інтенсив

ної антибактеріальної терапії, персистуючу нейтропенію
тяжкого ступеня та дані мієлограми щодо зупинки дозрі
вання нейтрофілів на стадії про мієлоциту, дівчинці вста
новлений діагноз «тяжка вроджена нейтропенія, синдром
Костмана». Впродовж місяця проведена інтенсивна анти
бактеріальна терапія, введення еритроцитарної маси № 2 та
внутрішньовенного імуноглобуліну 200 мг/кг № 3. Виписана
під спостереження дитячого імунолога з рекомендаціями
проведення щомісячної терапії внутрішньовенним імуно
глобуліном. Дитині не рекомендоване проведення терапії
препаратами гранулоцит колонієстимулюючого фактора.
Призначену імунологом підтримуючу антибактеріальну
терапію дитина не отримувала у зв'язку з низькою при
хильністю батьків до лікування. З віку 8 місяців дівчинці
щомісячно вводили внутрішньовенно імуноглобулін,
однак на тлі лікування утримувались епізоди гнійних
інфекцій: рецидивний гнійний отит, лакунарна ангіна, пов
торні гемоколіти, які потребували тривалих курсів анти
бактеріальної терапії. У віці 13 місяців на тлі повторного
епізоду ентероколіту з відмовою батьків від антибакте
ріального лікування в пацієнтки розвинувся сепсис. Дів
чинка госпіталізована у вкрай тяжкому стані з проявами
інфекційнотоксичного шоку, який спричинив летальний
наслідок. Результати автопсії: «Виразковонекротичний
ентероколіт, мезаденіт ілеоцекального кута, ексудативно
фібринозний перитоніт у пацієнтки з вродженим імуноде
фіцитом — тяжкою вродженою нейтропенією».
Даний випадок вказує на типовий перебіг тяжкої вро
дженої нейтропенії за відсутності профілактичної анти
бактеріальної терапії та специфічного лікування препара
тами гранулоцит колонієстимулюючого фактора. Прове
дення профілактичного лікування внутрішньовенним
імуноглобуліном у пацієнта з низькою кількістю нейтро
філів не дає змоги ефективно контролювати часті тяжкі
бактеріальні інфекції, які становлять загрозу для життя
хворих на тяжку вроджену нейтропенію.
Таблиця 1

Динаміка загального аналізу крові пацієнтки Н.

Примітка: *АКН — абсолютна кількість нейтрофілів.
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Таблиця 2
Дослідження пунктату кісткового мозку пацієнтки Н (7 міс.)

Таблиця 3
Імунологічне обстеження пацієнтки Н. (7,5 міс.)

Примітки: IgG — 8,9 г/л; IgA — 0,46 г/л; IgM — 1,0 (10.04.2004 р.).

Нейтропенія визначається як зменшення кількості
циркулюючих нейтрофілів у периферійній крові, яка зага
лом становить 4–5% від загальної кількості нейтрофілів в
організмі. Нейтропенія — зменшення абсолютної кілько
сті нейтрофілів (АКН) <1500/мкл. Вік, раса, генетичний
фон, навколишнє середовище та інші фактори можуть
впливати на кількість нейтрофілів. АКН вираховується за
формулою: кількість лейкоцитів (кількість/мкл) помно
жити на відсоток (нейтрофіли паличкоядерні + сегмен
тоядерні) поділити на 100. Нейтропенія класифікується
на підставі АКН як легка, середнього ступеня тяжкості
або тяжка. Легка нейтропенія встановлюється при АКН в
межах 1000–1500 клітин/мкл, середнього ступеня тяжко
сті — при АКН 500–1000/мкл, тяжка нейтропенія — при
АКН менше 500 клітин/мкл. Ризик бактеріальної інфек
ції залежить від тяжкості і тривалості нейтропенії. Най
більший ризик бактеріальних інфекцій відзначається у
пацієнтів із тяжкою нейтропенією.
Більшість випадків нейтропеній у дітей — транзиторні,
виникають внаслідок зменшення продукції нейтрофілів під
впливом зовнішніх чинників, переважно вірусних інфек
цій. Часто зустрічаються імунні нейтропенії внаслідок руй
нування нейтрофілів імуноопосередкованим шляхом. Рід
кісними формами нейтропеній є вроджені нейтропенії,
обумовлені мутаціями різних генів (табл. 4) [10]. До найча
стіших варіантів вроджених нейтропеній належать тяжка
вроджена нейтропенія, циклічна нейтропенія, дефіцит глю
козо6фосфатази, синдром Швахмана—Даймонда.
Тяжка вроджена нейтропенія — це первинний дефіцит
фагоцитарної ланки імунної системи з частотою
1–2 випадки на 1 000 000 популяції. Захворювання впер
ше описав Р. Костман у 1956 р. у Швеції, у сім'ї з тяжки
ми бактеріальними інфекціями на тлі нейтропенії [1, 2].

із Ххромосомою типами. Найпоширеніші з них — дефект
гена еластази нейтрофілів ELANE (попередня назва —
ELA2), мутації якого здатні спричинити циклічну нейтро
пенію і характеризуються високим ризиком розвитку міє
лодиспластичного синдрому та гострого мієлоїдного лей
козу. Хвороба успадковується за аутосомнодомінантним
типом. Близько 50–60% випадків тяжкої вродженої ней
тропенії виникає внаслідок мутацій гену ELANE [6, 13].
Для тяжкої вродженої нейтропенії, відомої як синдром
Костмана, характерна мутація гена НАХ1, що кодує
HCLS1асоційований протеїн Х1. Протеїн НАХ1 контро
лює апоптоз нейтрофілів у ранніх стадіях розвитку. Хворо
ба Костмана успадковується за аутосомнорецесивним
типом. В оригінальному повідомленні Костмана 11 із
14 хворих на тяжку вроджену нейтропенію померли на пер
шому році життя [10]. Прогноз для життя суттєво поліпшив
ся за останні роки завдяки можливому лікуванню препарата
ми гранулоцит колонієстимулюючого фактора (GCSF).
Еластаза нейтрофілів відіграє важливу роль у дозрі
ванні нейтрофілів у стадії промієлоцита. Мутації ELANE
та НАХ1 приводять до прискореного апоптозу поперед
ників мієлоїдних клітин при тяжкій нейтропенії й блока
ди дозрівання нейтрофілів у стадії промієлоцита.
Рідкісні випадки тяжкої нейтропенії асоціюються з
мутаціями гена GfІ1 транскрипційного репресора, що
зумовлюють надмірну експресію еластази в нейтрофілах.
При вродженому дефекті гена GfІ1, крім нейтропенії, спо
стерігається лімфопенія [1].
Нейтропенія, зчеплена з Ххромосомою, була описана в
пацієнтів із дефектом гена WASP, який кодує протеїн син

Етіологія
Тяжка вроджена нейтропенія характеризується різни
ми генетичними аномаліями та подібним гематологічним
і клінічним фенотипом. Механізм нейтропенії при всіх
формах тяжкої вродженої нейтропенії обумовлений
підвищеним рівнем апоптозу мієлоїдних прекурсорів. На
сьогодні відомо чотири генетичні варіанти тяжкої вро
дженої нейтропенії з успадкуванням за аутосомнодомі
нантним (AD), аутосомнорецесивним (AR) і зчепленим
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Рис. 1. Розподіл мутацій у 122 пацієнтів Європейської групи
Міжнародного реєстру тяжкої вродженої нейтропенії [13]
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Таблиця 4
Вроджені дефекти диференціації нейтрофілів [10]

дрому Віскотта—Олдріча. Мутації, що призводять до
розвитку синдрому Віскотта—Олдріча або тромбоцитопе
нії, асоційованої з Ххромосомою, характеризуються пов
ною відсутністю протеїну WASP унаслідок порушення
механізмів його транскрипції або трансляції. На відміну від
цих хворих, у пацієнтів з Хзчепленою нейтропенією про
дукується протеїн WASP із дефектом структури аутоінгібі
торного домену. Хзчеплена нейтропенія характеризується
нейтропенією переважно середнього ступеня тяжкості, від
сутністю будьяких проявів синдрому Віскотта—Олдрича,
рецидивними інфекціями, які контролюються призначен
ням підтримувальної антибактеріальної терапії [10].
За даними Європейського реєстру тяжких вроджених
нейтропеній (рис. 1), найчастіше виявляються мутації
генів ELANE (ELA2), НАХ1, G6PC3. Однак близько 40%
випадків тяжких вроджених нейтропеній не мають визна
чених генетичних дефектів [13].

Клінічні прояви
У дітей із тяжкою вродженою нейтропенією відзнача
ється ранній початок інфекцій, що становлять загрозу для
життя дитини. Імунодефіцит зазвичай маніфестує в перші
місяці життя тяжкими бактеріальними інфекціями —
омфалітом, флегмоною, лімфаденітом, стоматитом, сепси
сом, менінгітом, пневмонією, перитонітом. У період хво
роби формуються абсцеси різної локалізації, респіраторні
інфекції, діарея. Повторні афтозні стоматити та гінгівіт
призводять до швидкої втрати тимчасових зубів. Інфекції
спричинюються переважно S. aureus, E. coli, Pseudomonas.
У 50% дітей клінічні симптоми з'являються в період ново
народженості, у 90% — протягом перших 6 міс. життя.
У частини пацієнтів із мутаціями НАХ1 відмічається
супутня неврологічна патологія (затримка психомоторно
го розвитку, епілепсія). Спленомегалія виявлена у
20–50% хворих із тяжкою вродженою нейтропенією [7, 8].
До початку застосування GCSF понад 3/4 хворих із
тяжкою вродженою нейтропенією помирали в перші
3 роки життя, у середньому у віці 2 років. Із появою
можливості використовувати GCSF тривалість життя
хворих суттєво зростає. Однак у частини пацієнтів на тлі
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

лікування GCSF з віком розвиваються мієлодиспластич
ний синдром і гострий мієлоїдний лейкоз, ризик виникнен
ня яких, за останніми даними, становить близько 20–30%
[3, 14]. Відомо, що ризик розвитку мієлодиспластичного
синдрому та мієлоїдного лейкозу суттєво зростає в пацієн
тів із супутньою мутацією рецептора GCSF (GCSFR) [13].

Діагностика
У разі виявлення нейтропенії в поєднанні з тяжкими
рецидивними бактеріальними інфекціями слід підозрюва
ти можливу тяжку вроджену нейтропенію. Клінічно зна
чуща нейтропенія проявляється тяжкими бактеріальними
інфекціями шкіри та слизових оболонок (абсцесами,
виразками, гінгівітом). У хворих спостерігаються гнійні
отити, пневмонії, сепсис.
У пацієнтів із тяжкою вродженою нейтропенією постій
но зменшена абсолютна кількість нейтрофілів — до 500/мкл.
При дослідженні пунктату кісткового мозку виявляється
блокада дозрівання нейтрофілів у стадії промієлоцита або
мієлоцита (рис. 2). У хворих часто визначаються компенса

Рис. 2. Морфологічне дослідження пунктату кісткового мозку у
пацієнта з тяжкою вродженою нейтропенією (блокада дозрі%
вання мієлоїдних клітин на стадії промієлоцита/мієлоцита) [13]
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торний моноцитоз, еозинофілія, тромбоцитоз. Рівень імуно
глобулінів сироватки крові підвищений.
Для верифікації діагнозу тяжкої вродженої нейтропе
нії проводиться генетичний аналіз щодо визначення най
більш характерних мутацій.

Диференціальна діагностика
Під час диференціальної діагностики слід виключити
імунну дитячу нейтропенію шляхом виявлення антиней
трофільних антитіл. Антинейтрофільні антитіла мате
ринського походження можуть зумовити розвиток нейтро
пенії в новонароджених, яка минає через кілька місяців
після зникнення материнських антитіл. Вторинні нейтро
пенії обумовлені дією численних зовнішніх чинників
(вірусних, бактеріальних, грибкових, паразитарних інфек
цій), медикаментозноіндуковані, у пацієнтів з гіперспле
нізмом та злоякісними новоутвореннями. Нейтропенія
виявлена також у пацієнтів із первинними імунодефіцита
ми, такими як Хзчеплена агамаглобулінемія, гіперIgM
синдром, синдром Віскотта—Олдрича та інші.

Лікування
Основним методом лікування протягом кількох десяти
літь є застосування рекомбінантних препаратів GCSF [10].
Вперше лікування тяжкої вродженої нейтропенії
GCSF розпочато у 1987 р. Проведення лікування GCSF
у перших 374 хворих на тяжку вроджену нейтропенію
сприяло збільшенню середнього значення АКН з 129 клі
тин/мкл до 2125 клітин/мкл. Препарати GCSF уводяться
підшкірно в добовій терапевтичній дозі 5–10 мкг/кг на добу.
Підтримувальна доза індивідуальна, необхідна для підтри
мання абсолютної кількості нейтрофілів понад 1000/мкл,
становить 1–120 мкг/кг залежно від відповіді організму
пацієнта. Зазвичай більшість пацієнтів відповідає на
GCSF у дозі 25 мкг/кг на добу. Препарат застосовується
пожиттєво [13]. За наявності мутації гена рецептора
GCSFR показана трансплантація гемопоетичних стовбу
рових клітин, оскільки є високий ризик розвитку мієлоїд
ного лейкозу. Частота виникнення лейкозу впродовж
10 років лікування GCSF перших 374 пацієнтів з тяжкою
вродженою нейтропенією становить 21%.

У разі відсутності адекватного лікування нейтропенії
пацієнтам рекомендують постійну антибактеріальну про
філактику інфекцій котримоксазолом та іншими анти
бактеріальними препаратами широкого спектра дії [3, 15].
Без спеціального лікування хворі з тяжкою вродженою
нейтропенією помирають у ранньому дитячому віці від
бактеріального сепсису.

Профілактика та лікування лихоманки
у хворих із нейтропенією
У пацієнтів із нейтропенією <500/мкл тривалістю
понад 7 днів суттєво зростає ризик розвитку тяжких бакте
ріальних і грибкових інфекцій, нерідко з летальним наслід
ком. Лихоманка часто є єдиним симптомом, за яким вста
новлюють наявність інфекційних ускладнень. Ризик
розвитку інфекцій залежить від тяжкості і тривалості ней
тропенії. Найвищий ризик — у хворих з агранулоцитозом
(<100/мкл). До факторів ризику належать внутрішньосу
динні катетери, ураження шкіри і слизових оболонок,
тяжкі ураження періодонта. За сучасними рекомендаціями,
пацієнтам із нейтропенією <500/мкл тривалістю понад
7 днів призначають антимікробну профілактику, спрямова
ну проти грамнегативних бактерій E. coli, K. pneumoniae,
Ps. Аeruginosa та грампозитивних коків: стафілококів
і стрептококів. Препаратами вибору є фторхінолони
(ципрофлоксацин, офлоксацин) як монотерапія або в ком
бінації з амоксициліном і клавулановою кислотою або
кліндаміцином.
Лихоманка в пацієнта з нейтропенією, яка не відповідає
на лікування антибіотиками широкого спектра дії, може
бути спричинена кандидозною інфекцією. Емпірична тера
пія протигрибковими препаратами показана хворим із
нейтропенією за наявності лихоманки, яка не відповідає на
лікування антибіотиками широкого спектра дії упродовж
72–96 год. Препаратами вибору в цьому разі є амфотери
цин В (0,6 мг/кг на добу) і ліпосомальний амфотерицин
В (3 мг/кг на добу), спектр дії яких включає не лише гриб
ки роду Candida, але й інші клінічно значущі опортуні
стичні гриби. Нині для лікування системних мікозів на тлі
нейтропенії рекомендують альтернативні препарати — ехі
нокандини, нові азоли для системного введення.
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ЛЕКЦИИ И ОБЗОРЫ

Тяжелая врожденная нейтропения у детей
А.П. Волоха
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Резюме. Тяжелая врожденная нейтропения — редкий первичный иммунодефицит с дефектом миелоидных прекурсоров, проявляется рецидиви%
рующими бактериальными инфекциями на первом году жизни. В статье описан случай тяжелой врожденной нейтропении, которая манифестиро%
вала в первые месяцы жизни гнойными инфекциями кожи, мягких тканей и слизистых оболочек с осложненным течением, рефрактерным к лече%
нию. При исследовании пунктата костного мозга выявлен блок созревания нейтрофилов на стадии промиелоцита. Клинический случай продемон%
стрировал сложности диагностики и лечения тяжелой врожденной нейтропении.
Ключевые слова: тяжелая врожденная нейтропения, синдром Костмана, дети.

Severe congenital neutropenia in children
A. P. Volokha
P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education, Kiev, Ukraine
Summary. Severe congenital neutropenia is a rare primary immunodeficiency with congenital defect of myeloid precursor presenting with recurrent bacterial
infections in infancy. The article describes the case of severe congenital neutropenia manifested by pyogenic infections of skin, mucous membrane with com%
plications and refractory treatment. Investigation of bone marrow revealed the arrest of neutrophil differentiation at the promyelocyte to myelocyte stage. This
clinical case demonstrated difficulties of diagnostic and treatment of severe congenital neutropenia.
Key words: severe congenital neutropenia, Kostman syndrome, children.
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НОВОСТИ
Высокотехнологичные очки
позволят хирургам видеть пораженные раком клетки
Исследователи Медицинской школы Вашинг
тонского университета в СентЛуисе, штат Миссури,
разработали способ визуализации раковых клеток
с использованием специальных высокотехнологичных
очков. Устройство предназначено для того, чтобы
хирурги могли отличать здоровую ткань от ткани, пора
женной раком.
Раковые клетки тяжело определить даже при силь
ном увеличении, однако специальные очки помогут
хирургам удалять всю опухолевую ткань без риска
оставить блуждающие раковые клетки. При рассмотре
нии через очки, раковые клетки будут подсвечены
синим светом благодаря специальному флуоресцентно
му маркеру, вводимому в опухоль. Чем светлее отобра

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

жаемый оттенок синего, тем более высокую концентра
цию раковых клеток содержит этот участок ткани.
Доктор Джули Маргентхалер, хирургмаммолог
Вашингтонского университета, уже использовала
новую технологию, пока не имеющую официального
названия, для проведения первой операции. Профессор
Маргентхаллер утверждает, что очки позволят хирур
гам эффективно удалять только пораженные раком
ткани, не затрагивая соседние здоровые ткани. После
операции образцы ткани направляются в лабораторию
для изучения. При обнаружении раковых клеток паци
ент вновь отправляется на операцию. По словам докто
ра, около 20–25% женщин, проходящих лампэктомию,
повторно подвергаются операции.

Источник: http://medexpert.org.ua
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О.Г. Шадрин1, В.П. Мисник1, И.Г. Пономарева1, Л.А. Клименко2

К вопросу формирования эубиоза кишечника
при искусственном вскармливании детей
грудного возраста
1

ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМНУ»
и МО г. Киева, Украина

2 ГУОЗ

Цель: оценка клинической эффективности и влияния на состояние микробиоценоза кишечника смеси «Беллакт БИФИДО 1» с пробиотиком Bifido%
bacterium lactis BB%12 у детей первого полугодия жизни.
Пациенты и методы. Под наблюдением в амбулаторных условиях были 30 практически здоровых детей, находившихся на раннем искусственном
вскармливании. На период исследования из рациона питания детей были исключены другие виды молочных заменителей женского молока, а также
биопрепараты, содержащие пребиотики и/или пробиотические культуры. Суточный объем восстановленной сухой смеси «Беллакт БИФИДО 1» соот%
ветствовал возрасту ребенка. В динамике оценивались субъективное отношение к продукту, клиническая переносимость смеси, антропометрические
данные детей. Дважды проводили количественный бактериологический анализ фекалий. Длительность наблюдения составила 30 дней.
Результаты. Динамическое клиническое наблюдение и результаты микробиологических исследований показали, что включение в рацион питания
смеси «Беллакт БИФИДО 1» имело положительное влияние на организм детей и способствовало нормализации кишечного микробиоценоза. На
фоне применения смеси отмечено увеличение концентрации бифидо% и лактобактерий и угнетение роста условно%патогенной флоры (золотистого
стафилококка). Продукт имеет хорошие органолептические свойства. О высокой питательной ценности свидетельствует стабильный прирост массы
тела наблюдавшихся детей.
Выводы. Сухая молочная смесь для детского питания «Беллакт БИФИДО 1» является хорошо сбалансированным и безопасным продуктом питания
с профилактическими свойствами для детей с первых дней жизни.
Ключевые слова: дети, искусственное вскармливание, молочная смесь, облигатная микрофлора.

Введение

У

бедительные данные последних лет существенно
изменяют наше представление о значении инте
стинальной микрофлоры для нормального роста и разви
тия ребенка. Состояние здоровья ребенка и резистент
ность к целому ряду заболеваний в значительной мере
зависят от характера кишечной микрофлоры и ее актив
ности, достаточного уровня локального иммунитета.
Заселение кишечника микрофлорой начинается сразу
после рождения ребенка и зависит от многих экзогенных и
эндогенных факторов, одним из которых является есте
ственное вскармливание. Содержащиеся в грудном молоке
многочисленные иммунные, клеточные и алиментарные
бифидогенные факторы обеспечивают наиболее благопри
ятные условия для колонизации толстого кишечника
физиологической микрофлорой, определяют адекватное
пищеварение и оптимальные адаптационные возможности
организма ребенка, находящегося на исключительно груд
ном вскармливании.
Несмотря на внедрение концепции ВОЗ относительно
сохранения и поддержания грудного вскармливания, зна
чительное количество детей в Украине с рождения на
ходятся на раннем искусственном вскармливании.
Колонизация кишечника облигатной флорой у ново
рожденных и детей первых месяцев жизни при
искусственном вскармливании, даже современными заме
нителями женского молока, состав которых максимально
приближен к грудному молоку, происходит не столь стре
мительно и интенсивно, как при исключительно грудном
вскармливании. А при искусственном вскармливании
коровьим молоком микробный пейзаж кишечника суще
ственно ухудшается, и снижается резистентность орга
низма к инфекции.
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При нарушении количественных и качественных
соотношений кишечной микрофлоры она не может
выполнять в полном объеме все присущие ей физиологи
ческие функции, а дисбиотические нарушения, как
известно, сопровождаются не только местными, но и
общими доклиническими и клиническими симптомами
(нарушение аппетита, пищеварительные дисфункции,
интоксикация и др.). При длительном дисбиозе кишечни
ка могут возникать системные нарушения в этой сфере.
Они приводят к бактериальной сенсибилизации и пище
вой аллергии, усугублению проявлений атопического
дерматита, а также способствуют развитию анемии, гипо
витаминозов и других трофических расстройств.
В связи с этим большое значение приобретает профи
лактическое и лечебное использование в питании детей,
лишенных грудного молока, продуктов с пре и пробио
тическими свойствами. Многочисленные исследования
свидетельствуют о высокой эффективности таких про
дуктов питания при различных заболеваниях органов
пищеварения, пищевой аллергии, которые, как правило,
сопровождаются кишечным дисбактериозом. Современ
ные исследования показывают, что использование пре и
пробиотиков, а также пробиотических продуктов здоро
выми детьми может улучшить функцию эпителия
кишечника, способствовать повышению уровня локаль
ного иммунитета, тем самым повысить устойчивость
ребенка к инфекции и другим неблагоприятным факто
рам внешней среды.
Цель исследования: изучение эффективности
использования в рационах питания детей первого полу
годия жизни, находящихся на искусственном вскарм
ливании, сухой молочной смеси для детского питания
«Беллакт БИФИДО 1» (производства Волковыского
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Таблиця 1
Химический состав и энергетическая ценность смеси «Беллакт БИФИДО 1»

ООО «Беллакт», Республика Беларусь), ее переносимо
сти и влияния на состояние микробиоценоза кишечника.

Материал и методы исследования
Открытое медицинское наблюдение проводилось
в амбулаторных условиях на базе отделения проблем
питания и соматических заболеваний детей грудного и
раннего возраста ГУ «ИПАГ НАМН Украины» и детской
поликлиники №1 Святошинского района г. Киева.
Состав сухой молочной смеси для детского питания
«Беллакт БИФИДО 1» представлен в табл. 1. Продукт до
начала исследований прошел гигиеническую экспертизу в
Государственном научноисследовательском центре по
проблемам гигиены питания МЗ Украины, где подтвер
дили его качество и безопасность, в том числе
и микробиологическую (Висновок ДСЕЕ від 17.02.2011
р.05.03.02–03/13780).
Особенностью состава исследованного продукта явля
ется включение бифидобактерий (Bifidobacterium lactis
BB12). Штамм Bifidobacterium lactis BB12 рекомендован
ESPGHAN для использования в детских заменителях
женского молока, в том числе для детей с первых дней
жизни. Согласно данным литературы, штамм Bifidobacte
rium lactis BB12 способен сохранять жизнедеятельность
при прохождении верхних отделов желудочнокишечного
тракта (ЖКТ), участвует в процессах пищеварения,
способствует повышению продукции иммуноглобулина
G в ЖКТ здоровых детей, усиливая тем самым рези
стентность слизистых к кишечным инфекциям.
Смесь обогащена таурином и Lкарнитином, которые
относятся к эссенциальным факторам питания для ново
рожденных и детей грудного возраста, в коровьем молоке
они содержатся в малом количестве.
Жировой компонент смеси представлен комплексом
растительных масел, которые обеспечивают наиболее
благоприятное соотношение омега6 и омега3 незамени
мых жирных кислот (7:1). Линолевая (омега6) и альфа
линоленовая (омега3) жирные кислоты являются пред
шественниками длинноцепочечных жирных кислот —
арахидоновой и докозогексаеновой, играющих важную
роль в формировании центральной нервной системы,
психомоторного развития и зрительной функции ребенка.
Углеводы смеси на 71% представлены лактозой коро
вьего молока, которая считается «физиологичным» угле
водным компонентом для ребенка первого года жизни.
Она является важным источником легкоусвояемой энер
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гии и фактором, способствующим оптимальной абсорб
ции кальция и других минеральных веществ.
Важной особенностью молочной смеси «Беллакт
БИФИДО 1» является включение в ее состав пяти нуклео
тидов. Нуклеотиды необходимы для синтеза нуклеиновых
кислот, построения ДНК и РНК, являются универсальным
источником энергии, входят в состав коферментов, прини
мают участие в углеводном обмене и синтезе липидов, спо
собствуют повышению иммунологической резистентности.
Кроме того, нуклеотиды обладают пребиотическими свой
ствами — способствуют формированию нормального
микробиоценоза, предоставляют необходимую энергию
для регенеративных процессов в кишечнике.
Смесь содержит оптимальный сбалансированный
комплекс витаминов, минеральных веществ и микроэле
ментов, согласно рекомендациям европейского Codex Ali
mentarius.
На период исследования из рациона питания взятых
под наблюдение детей были исключены другие виды
молочных заменителей женского молока, а также биопре
параты, содержащие пребиотики и/или пробиотические
культуры. Суточный объем восстановленной сухой смеси
«Беллакт БИФИДО 1» соответствовал возрасту ребенка.
Длительность наблюдения составила 30 дней.
Основными критериями эффективности использова
ния сухой молочной смеси «Беллакт Бифидо 1» в пита
нии детей, соответственно протоколу, были субъективное
отношение к исследуемому продукту и клиническая оцен
ка переносимости продукта, которую определяли по сле
дующим показателям:
• наличие и интенсивность срыгивания;
• появление или усиление метеоризма, кишечных
колик;
• появление аллергической сыпи на коже;
• частота дефекации и характер испражнений.
В качестве дополнительных критериев использовали:
• количественный бактериологический анализ фека
лий, который проводили дважды путем посева
серийных разведений кала на дифференциально
диагностические среды (Методические рекоменда
ции №10–13/31 14/IU, 1986 г.): исходный — до вве
дения в рацион питания исследуемого продукта и
заключительный — через 10 дней после окончания
его использования;
• антропометрические данные (масса тела детей, при
бавка веса за период наблюдения).
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Таблица 2
Динамика содержания бифидо и лактобактерий в фекалиях детей
до и после применения смеси «Беллакт БИФИДО 1»

Результаты исследования вносили в специально раз
работанные индивидуальные карты, которые заполнялись
врачом и родителями ребенка. Врач оценивал клиниче
ские показатели. Родители пациентов ежедневно фикси
ровали субъективное, индивидуальное отношение детей к
продукту, аппетит, состояние кожных покровов и ЖКТ
(срыгивания, метеоризм, колики, кратность дефекации,
характер каловых масс).
Статистическая обработка полученных результатов
проводилась общепринятыми методами вариационной
статистики с использованием пакетов программ Microsoft
Excel97. Достоверность различий исследуемых показате
лей определяли по критерию Стьюдента.
Клиническая характеристика взятых под наблюде
ние детей
Проведены клинические наблюдения 30 практически
здоровых детей (16 девочек и 14 мальчиков) в возрасте от
1 до 6 месяцев, находящихся на раннем искусственном
вскармливании.
Согласно анамнезу, большинство обследованных
детей родились от нормально протекавших беременности
и родов, доношенными, с удовлетворительными массо
ростовыми показателями (масса тела в среднем составила
3200±70,0 г) и нормальной оценкой по шкале Апгар.
Большинство из них (28–93,3%), в связи с гипогалактией
9
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Рис. Динамика изменений микрофлоры кишечника у обсле%
дованных детей до и после применения смеси «Беллакт
БИФИДО 1» (M±m)
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или заболеванием матери, были переведены на искус
ственное вскармливание в первые три месяца жизни.
Дети получали современные заменители женского моло
ка, анализ химического состава которых показал, что они
не содержали пре и/или пробиотики. В рацион питания
троих детей в возрасте 5,5 мес. начали вводить прикорм в
виде овощного пюре.
На момент начала исследования масса тела и рост
большинства детей (66,7%) соответствовали возрастным
стандартам. Нарушения питания имели место у 10 (33,3%)
детей: паратрофия — у 6и, гипотрофия І ст. — у 4х (дефи
цит массы тела колебался от 10,7% до 12,9%).
На момент начала исследования все взятые под
наблюдение дети были практически здоровыми. В тече
ние всего периода наблюдений состояние здоровья детей,
получавших молочную смесь «Беллакт БИФИДО 1»,
оставалось вполне удовлетворительным, не было зареги
стрировано никаких интеркуррентных заболеваний.

Результаты исследования и их обсуждение
Анализ результатов использования смеси «Беллакт
БИФИДО 1» в питании детей показал, что эта смесь
обладает хорошей толерантностью и усвояемостью.
Период адаптации к новой смеси у всех наблюдавших
ся детей протекал вполне удовлетворительно. Отказа от
их приема не было. Дети охотно принимали эту смесь в
полном объеме и спокойно выдерживали промежутки
между кормлениями. Гастроинтестинальные нарушения в
виде рвоты, кишечных колик, метеоризма, ухудшения
характера и частоты стула, а также аллергические реакции
отсутствовали.
Среднемесячная прибавка массы тела в течение
30дневного периода наблюдения у детей составила
670,0±23,3 г. Причем наибольшим было увеличение веса
среди детей с низким трофологическим статусом (гипо
трофия І ст.). У них среднемесячная прибавка массы тела
за время наблюдения составила 794,0±48,1 г (p<0,05), что
способствовало уменьшению дефицита массы тела на
3–6%. Полученные данные свидетельствуют о хорошем
усвоении продукта и соответствии его потребностям
растущего детского организма.
Кратность дефекации у взятых под наблюдение детей в
течение всего периода приема нового продукта питания
соответствовала обычной кратности дефекации детей этой
возрастной группы (3–4 раза в сутки). Не было также
отмечено отрицательного влияния его на консистенцию
каловых масс, которые имели кашицеобразную консистен
цию, желтый цвет, не содержали патологических приме
сей, что не изменилось в течение всего периода наблюде
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ний. Только у троих детей в возрасте от 1,5 до 3х месяцев
изредка отмечались кишечные колики, возникновение
которых с наибольшей вероятностью было обусловлено
вегетовисцеральными дисфункциями в связи с нетя
желыми проявлениями перинатального поражения цен
тральной нервной системы (синдром гипертензионноги
дроцефальный и синдром двигательных нарушений).
При изучении микробного пейзажа кишечника по
характеру изменений микрофлоры у обследованных детей
был диагностирован дисбактериоз I ст., который харак
теризовался снижением содержания облигатной микро
флоры (бифидо и лактобактерий) при достаточном содер
жании кишечной палочки с нормальными свойствами
(табл. 2, рис.). Кроме того, у 9 (30%) детей выявлена по
вышенная концентрация золотистого стафилококка
(5,5±0,05) Lg KУO/g.
Известно, что одной из ведущих причин усиленного
размножения условнопатогенных микроорганизмов
является дефицит бифидофлоры. Влияние регулярного
употребления молочной смеси «Беллакт БИФИДО 1»,
содержащей пробиотик Bifidobacterium lactis BB12, на
кишечный микробиоценоз оценивали по изменению коли
чества детей со сниженным уровнем бифидо и лактобак
терий. В заключительных бактериологических исследова
ниях фекалий детей, которые в течение месяца получали
новую молочную смесь с пробиотиком, отмечено досто
верное (в 1,4 раза) повышение до нормального уровня
популяции бифидобактерий Достоверное повышение
отмечено и в отношении концентрации лактобактерий
(в 1,2 раза), хотя оно и не достигало оптимальных величин.
Вместе с тем прослеживалась четкая положительная
динамика в отношении представителей условнопатогенной
микрофлоры. Установлено достоверное уменьшение
концентрации золотистого стафилококка до (4,6±0,15)
Lg KУO/g, причем в 2,5 раза уменьшилась и частота его
выявления у обследованных детей (4 ребенка против
10 в исходных исследованиях). Положительное влияние
исследуемого продукта питания в отношении уменьшения
колонизации кишечника условнопатогенными микроор
ганизмами, такими как золотистый стафилококк, обуслов
лено выраженным увеличением популяции защитной

микрофлоры, антибактериальная активность которой свя
зана с ингибирующим действием антибиотикоподобных
и других биологически активных компонентов, которые они
продуцируют.
Таким образом, сухая молочная смесь для детского
питания с усовершенствованной технологией производ
ства «Беллакт БИФИДО 1» (производства Волковыского
ООО «Беллакт», республика Беларусь) является адекват
ным заменителем женского молока для детей грудного
возраста, лишенных грудного вскармливания, с первых
дней жизни.
Результаты динамического клинического наблюдения
и микробиологических исследований свидетельствуют,
что включение в рацион питания детей первых месяцев
жизни, лишенных грудного молока, молочной смеси
«Беллакт БИФИДО 1» с Bifidobacterium lactis BB12, ока
зывает положительное влияние на организм детей и спо
собствует нормализации кишечного микробиоценоза
естественным путем.

Выводы
1. Молочная смесь для детского питания «Беллакт
БИФИДО 1» по пищевой, энергетической и биологиче
ской ценности соответствует всем требованиям кодекса
детского питания (Codex Alimentarius).
2. Сухая молочная смесь для детского питания
«Беллакт БИФИДО 1» с пробиотиком Bifidobacterium
lactis BB12 является хорошо сбалансированным и безо
пасным продуктом питания для детей в возрасте от 0
до 6 месяцев жизни в случае недостатка или отсутствия
грудного молока у матери.
3. Продукт имеет хорошие органолептические свой
ства и переносимость. О высокой питательной ценности
свидетельствует стабильный прирост массы тела наблю
давшихся детей.
4. Сухая молочная смесь для детского питания
«Беллакт БИФИДО 1» имеет профилактические свой
ства — оказывает положительное влияние на полезную
микрофлору, стимулируя рост бифидо и лактобактерий
и угнетая рост условнопатогенной флоры (в частности,
золотистого стафилококка).
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До питання формування еубіозу кишечника
при штучному вигодовуванні дітей грудного віку
О.Г. Шадрін1, В.П. Місник1, І.Г. Пономарьова1, Л.А. Кліменко2,
1 ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМНУ»
2 ГУОЗ і МЗ м. Києва, Україна
Мета: оцінка клінічної ефективності і впливу на стан мікробіоценозу кишечника суміші «Беллакт БІФІДО 1» з пробіотиком Bifidobacterium lactis
BB%12 у дітей першого півріччя життя.
Пацієнти і методи. Під спостереженням в амбулаторних умовах було 30 практично здорових дітей, що знаходилися на ранньому штучному
вигодовуванні. На період дослідження з раціону харчування дітей були виключені інші види молочних замінників жіночого молока, а також
біопрепарати, що містять пребіотики та/або пробіотичні культури. Добовий об'єм відновленої сухої суміші «Беллакт БІФІДО 1» відповідав віку
дитини. У динаміці оцінювалися суб'єктивне ставлення до продукту, клінічна переносимість суміші, антропометричні дані дітей. Двічі проводили
кількісний бактеріологічний аналіз фекалій. Тривалість спостереження склала 30 днів.
Результати. Динамічне клінічне спостереження і результати мікробіологічних досліджень показали, що включення у раціон харчування суміші
«Беллакт БІФІДО 1» мало позитивний вплив на організм дітей і сприяло нормалізації кишкового мікробіоценозу. На тлі застосування суміші виявлено
збільшення концентрації біфідо% і лактобактерій та пригнічення росту умовно%патогенної флори (золотистого стафілокока). Продукт має добрі
органолептичні властивості. Про високу харчову цінність свідчить стабільний приріст маси тіла дітей, що знаходилися під спостереженням.
Висновки. Суха молочна суміш для дитячого харчування «Беллакт БІФІДО 1» є добре збалансованим і безпечним продуктом харчування
з профілактичними властивостями для дітей з перших днів життя.
Ключові слова: діти, штучне вигодовування, молочна суміш, облігатна мікрофлора.

On the question of formation of bowel eubiosis
during the artifical infant feefing
O.G. Shadrin1, V.P. Misnik1, I.G. Ponomareva1, L.A. Klimenko2
1 «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology NAMSU»
2 SDHC and ME of Kiev
Objective: To evaluate the clinical efficacy and impact on the state of intestinal microbiocenosis of the mixture «Bellakt BIFIDO 1» with the probiotic
Bifidobacterium lactis BB% 12 in infants of the first six months of life.
Patients and methods. Under observation in the outpatient setting were 30 apparently healthy children who were under early bottle%feeding. During the peri%
od of examination from the diet of children were excluded other dairy breast milk substitutes and also biobased products with the content of prebiotic and /
or probiotic cultures. The daily volume of reconstituted dry mixture «Bellakt BIFIDO 1» was responded to the age of the child. In dynamics was evaluated
the subjective attitude towards the product, clinical tolerability mixture anthropometric data of children. Quantitative bacteriological analysis of feces was per%
formed two times. A period of observation was 30 days.
Results. Dynamic clinical observation and the results of microbiological studies have shown that the inclusion of mixture «Bellakt bifida 1» to the diet had
a positive effect on the children's body and helped to normalize intestinal microbiocenosis. In the setting of the use of the mixture was marked the increase
of bifido% and lactobacterial concentration and inhabitation of the growth of conditionally pathogenic flora (Staphylococcus aureus). The product has good
organoleptic properties. The high nutritional value pointed at a steady increase in body weight in observed children.
Conclusions. Dry milk infant formula «Bellakt BIFIDO 1» is a well balanced and harmless product with the protective properties for the children from the first
days of life.
Key words: children, artificial feeding, infant formula, obligate microflora.
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І.М. Матвієнко, Л.В. Квашніна, В.П. Родіонов, О.М. Кравченко

Вплив кисломолочної продукції
на мікробіоценоз та місцевий імунітет кишечника
у дітей раннього віку: результати дослідження
ДУ «Інстітут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ

Мета: вивчити вплив дитячих продуктів харчування «Сирок дитячий «Агуша» та «Йогурт дитячий «Агуша» на формування та підтримання мікрофло%
ри кишечника і його захисних можливостей, збалансованість метаболізму білка та кальцію; визначити безпечність, ефективність та переносимість
цих продуктів у харчовому раціоні дитини раннього віку.
Пацієнти і методи. У дослідженні взяли участь 80 клінічно здорових дітей віком від 6 до 36 місяців, які отримували молочнокислі продукти «Агуша»
у рекомендованому за віком об'ємі протягом 45 днів. Усім дітям було проведено дослідження мікрофлори кишечника на початку і наприкінці спосте%
реження за стандартними методиками, а також стану місцевого імунітету кишечника.
Результати. За даними бактеріологічного дослідження випорожнень, проведеного на початку дослідження, у всіх дітей було виявлено дисбіотичні
зміни, як в анаеробній, так і в аеробній ланках мікробіоценозу кишечника. На тлі прийому кисломолочних продуктів «Агуша» відбулося збільшення
кількості кишкової нормофлори, зменшення умовно%патогенної та патогенної мікрофлори за рахунок антагоністичного впливу молочнокислих бак%
терій; нормалізація стану місцевого імунітету кишечника. Вживання продуктів «Агуша» дозволило наблизити раціон дітей до нормативних вікових
показників за основними нутрієнтами.
Висновки. Позитивний вплив продуктів «Агуша» на мікробіоценоз кишечника та місцевий імунітет, висока харчова цінність та добра переносимість
дозволяють рекомендувати їх вживання для профілактики порушень кишкового мікробіоценозу а також комплексного лікування дисбіозів у дітей без
додаткового застосування пре% та пробіотиків.
Ключові слова: діти раннього віку, мікробіоценоз кишечника, місцевий імунітет, кисломолочні продукти.

Вступ

В

ідомо, що мікрофлора кишечника містить біля
700 різноманітних видів бактерій: загалом в 1 мл
вмісту кишечника нараховується біля 1012 мікроорганіз
мів, що в 10 разів перевищує загальну кількість клітин
людського організму [13] та становить біля 70% від усієї
кількості мікробів в організмі (шкіра, носова та ротова
порожнини, урогенітальний та шлунковокишковий
тракт) [14]. Процес формування та становлення нормаль
ного мікробіоценозу кишечника людини дуже тривалий,
і на кожному з етапів існують фактори, які можуть зруй
нувати цю важливу захисну систему організму.
Внутрішньоутробно в нормі кишечник стерильний, але
в деяких випадках спостерігається агресивний вплив ДНК
патогенних бактерій (а іноді і самих бактерій) на кишеч

ник плоду, що може спричинити розвиток запального про
цесу з клінічною маніфестацією після народження.
Під час пологів та відразу після народження почина
ється колонізація кишкового тракту дитини: протягом
двох днів після народження відбувається дуже швидке
заселення кишечника бактеріями, яке пізніше формує
відносно стабільну екосистему новонародженої дитини.
У цей період визначаються декілька факторів, які значно
впливають на формування та склад мікрофлори кишеч
ника. Найважливішими факторами є модель пологів та
вигодовування дитини. Доведено, що у дітей, народже
них шляхом кесарського розтину, спостерігається більш
тривала колонізація кишечника зі значно меншою кіль
кістю біфідобактерій та іншої непатогенної флори порів
няно з дітьми, які народились природним шляхом [10].

Первинна колонізація
• Трансфер мікрофлори з материнських
пологових шляхів (вагінальний вміст),
кишечника та шкіри
• Залежить від моделі пологів
(кесарський розтин або вагінальні
пологи)
• Вплив оточуючого середовища
• Використання антибактеріальних
препаратів

Внутрішньоутробно під
час вагітності

Фактори впливу на становлення
мікрофлори кишечника дитини
• Генетичні фактори дитини
• Дієта матері
• Вигодовування дитини
• Використання антибіотиків
• Оточуюче середовище
• Розвиток імунної системи

Раннє становлення
мікробіоценозу кишечника
новонародженої дитини
Пологи

На плід може
впливати ДНК
материнських
мікробів

Дитина
Період
раннього
дитинства

Мікрофлора
кишечника
матері та її стан

Стабільна
мікрофлора
кишечника
встановлюється до
2-4 років життя

Рис. Розвиток нормальної мікрофлори кишечника у дитини
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Таблиця 1
Вплив пробіотиків на системи організму та клінічні стани людини
(Michail, 2006, Szajewska 2007, Saavedra 2007)

Також доведено вплив моделі харчування дитини на ста
новлення екосистеми кишечника: грудне молоко не сте
рильне та містить у собі біфідобактерії та олігосахариди,
в результаті чого у дітей, що перебувають на грудному
вигодовуванні, при мікробіологічному дослідженні ви
значається 80–90% біфідобактерій серед загальної
мікрофлори кишечника, в той час як у дітей, що перебу
вають на штучному вигодовуванні, більшість мікрофло
ри становлять E.coli та бактероїди [11,13,15].
Не менш впливовим фактором для формування мікро
флори кишечника є оточуюче середовище: наявність
мікроорганізмів у пологовому та післяпологовому при
міщеннях, контакт з медичним персоналом та обладнан
ням, які можуть бути контаміновані патогенною флорою,
безперечно, впливають на початкове становлення екоси
стеми кишечника [13, 19]. Узагальнено процес становлен
ня екосистеми кишечника дитини наведено на рисунку.
Найбільшу роль непатогенна мікрофлора кишечника
відіграє у становленні імунної системи дитини: 80% від
усіх імуноактивних клітин організму містять у собі так
звану лімфоїдну тканину, асоційовану з кишечником
(GALT), формування якої повністю залежить від наявно
сті нормальної мікрофлори в кишечнику [16, 178].
У нормі мікроорганізми кишечника стимулюють
рецептори слизової оболонки, що формує адекватний
розвиток імунної системи у дітей, включаючи секрецію
IgA (як відомо, IgAАТ відіграють важливу роль в імун
ній відповіді на рівні місцевого імунітету та в модуляції
відповіді Тклітин (Тхелпер 1, Тхелпер 2) на рівні клі
тинного імунітету), IgG та IgM, а також стимулюють
активність макрофагів та фагоцитів. Резидентна біфідо
флора і лактофлора має також секреторні властивості
(продукція антимікробних субстратів), стимулює синтез
муцинів та запобігає адгезії патогенних мікроорганізмів
до слизової оболонки кишечника і пригнічує ріст пато
генної флори.
Експериментальне дослідження на тваринах, у яких
була змодельована відсутність мікрофлори в кишечнику,
продемонструвало знижену кількість лімфоцитів у сли
зовій оболонці та відсутність IgAтвірних клітин.

44

Для того, щоб мікрофлора кишечника виконувала
свої захисні функції впродовж усього життя людини,
необхідно постійно поповнювати її «запаси», як з про
дуктами харчування, так і у вигляді харчових добавок.
Припинення або значне зменшення надходження про
біотиків з продуктами харчування призводить до знач
ного зменшення нормальної флори кишечника, нез
важаючи на первинний добре встановлений мікробіоце
ноз кишечника у дитини. Таким чином, кожна дитина та
доросла людина повинні регулярно отримувати пробіо
тики з продуктами харчування [9,12,13,15,18].
ВООЗ визначає пробіотики як «живі мікроорганіз
ми, які надходять в адекватній кількості з продуктами
харчування та чинять позитивний вплив на організм
людини». Пребіотики визначаються як «компоненти їжі,
які не перетравлюються в організмі людини та чинять
позитивний вплив на організм людини шляхом стимуля
ції росту та/або активності позитивної мікрофлори
кишечника». Комбінація пробіотиків та пребіотиків ви
значається як симбіотики [12, 19].
На сьогодні повністю вивчено вплив на організм
людини Lactobacillus (L. acidophilus, L. bulgaricus,
L. johnsonii, L. reuteri, та L. rhamnosus), Bifidobacteria
(B. lactis, B. breve, B. infantis, and B. longum), а також
Streptococci (S. thermophilus).
Вплив пробіотиків на системи організму та клінічні
стани людини наведений у табл. 1.
Таким чином, від виду та складу вигодовування зале
жить не тільки темп росту дитини, але й стан її імунної
системи.
Останніми роками педіатри усіх країн СНД констату
ють погіршення стану здоров'я дитячого населення, що
може бути пов'язане з комплексною дією медикобіологіч
них та соціальноекономічних факторів. Дані сучасних
наукових досліджень свідчать про досить часту диспро
порцію у харчуванні дітей різного віку головних компо
нентів (білків, жирів, вуглеводів, мікро та макроелемен
тів) [1,5] та необхідність корекції в ньому переважно
структурних елементів, до яких належать білки та кальцій.
За сучасних соціальноекономічних умов у країнах СНД
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Таблиця 2
Критерії включення та виключення дітей з дослідження

збалансованим можна вважати харчування лише 20–25%
населення. Повсякденний раціон більшості людей —
це вуглеводножирове харчування з дефіцитом тваринно
го білка, вітамінів та мінералів. За даними РАМН, понад
40% населення має дефіцит вітамінів групи В, С, А та Е,
а також мікроелементів (заліза, цинку, йоду), причому цей
дефіцит має характер комплексної недостатності, яка існує
не лише взимку та навесні, але й влітку [2,3].
Дослідження, проведені в ДУ «Інститут педіатрії, аку
шерства і гінекології НАМН» України в групі клінічно здо
рових дітей, демонструють існування дисбіозу кишечника з
наявністю значного мікробновірусного навантаження, яке
не має тенденції до самосанації та призводить до напружен
ня імунної системи, що є перехідним станом від здоров'я до
патології і потребує певних профілактичних заходів, у тому
числі фармакопідтримки [2]. Адаптивні процеси при цьому
перебувають у стані постійного напруження, і у дітей з
таким мікробновірусним навантаженням спостерігаються
зриви адаптації у вигляді підвищення захворюваності, ней
ровегетативних порушень. Зміни мікробного пейзажу
кишечника можуть призвести до розвитку запальних за
хворювань кишечника, що обов'язково призведе до нутри
тивного дефіциту: за даними досліджень, нутритивний
дефіцит виникає у 30–40% дітей із запальними захворю
ваннями кишечника, а надмірний ріст бактерій може стати
причиною розвитку синдрому мальабсорбції [2].
Також зміни мікробного пейзажу кишечника усклад
нюють не лише метаболічні процеси та травлення, але й
синтез ряду речовин, що в подальшому призводить до
розвитку захворювань.
Доведено, що будьякі кількісні відхилення в рівні
речовин, які потрапляють з їжею, або порушення їх зба
лансованості між собою неминуче ведуть до порушення
метаболічних процесів на рівні органів, тканин, клітин та
субклітинних структур з наступним розвитком спочатку

передхвороби, а потім і хвороби. Можливості сучасних
фундаментальних наук у сфері дослідження шляхів пере
творень окремих нутрієнтів дали змогу науково обґрун
тувати критерії харчових раціонів з урахуванням віку,
статі, характеру діяльності людини тощо. У свою чергу це
призвело до створення окремої галузі — харчової про
мисловості, яка і втілює у практичне життя наукові роз
робки нутриціології. За останні десятиріччя фактично
заново створена галузь промисловості, яка займається
виробництвом дитячого харчування, що обумовило
появу на ринку цілого ряду нових продуктів для дітей [7].
Мета дослідження: вивчити вплив дитячих продук
тів харчування «Сирок дитячий «Агуша» та «Йогурт
дитячий «Агуша» виробництва ПАТ «ВіммБілльДанн
Україна» на формування та підтримання мікрофлори
кишечника і його захисних можливостей, збалансова
ність метаболізму білка та кальцію; визначити безпеч
ність, ефективність та переносимість цих продуктів
у харчовому раціоні дитини раннього віку.

Матеріал і методи дослідження
У дослідженні взяли участь 80 клінічно здорових
дітей, що перебували під спостереженням у відділенні
медичних проблем здорової дитини та преморбідних ста
нів ІПАГ АМН України та відповідали критеріям вклю
чення/виключення (табл. 2). Протягом дослідження дві
дитини вибули через необхідність застосування анти
бактеріальних препаратів для лікування інфекційного
захворювання (один випадок бактеріального тонзилофа
рингіту та один випадок пневмонії). Повнота досліджен
ня становить 97,5% (78 дітей), що відповідає світовим
вимогам до якості проведення дослідження.
Усі діти були розподілені на три групи та отримува
ли нові продукти харчування впродовж 45 діб поспіль
(табл. 3).
Таблиця 3

Розподіл дітей на групи та призначене харчування
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Таблиця 4
Узагальнення результатів бактеріологічного дослідження випорожнень у дітей

Кожній дитині було проведено дослідження мікро
флори кишечника на початку і наприкінці спостереження
(не пізніше трьох днів після закінчення дослідження) —
копрограма за стандартною клініколабораторною мето
дикою [4] і мікробіологічне дослідження фекалій при
висіві їх у розведенні 10–8 в 1 мл на середовища Блауро
ка, Ендо, Сіменса, Сабуро, ЖСА та 5% кров'яний агар, за
відповідних умов інкубації, з наступною мікроскопією.
Кількісний склад усіх видів мікроорганізмів в 1 г фекалій
визначали за формулою S=NxAxB, де S — кількість
мікроорганізмів у 1 г фекалій; N — кількість колоній, що
виросли на чашці; А — коефіцієнт посівної дози; В — сту
пінь розведення матеріалу. Оцінювались якісні та кіль
кісні показники обсіменіння кишечника облігатною та
факультативною мікрофлорою з наступною оцінкою за
класифікацією І.Б. Куваєвої та К.С. Ладодо (1991).
Стан місцевого імунітету кишечнику був дослі
джений за результатами визначення протективних фак
торів (IgG, IgA, IgM, sIgA, лізоциму) у копрофільтраті.
Визначення концентрації IgG, IgA, IgM проводилося
методом радіальної імунодифузії, визначення sIgA —
методом імуноферментного аналізу, визначення рівня
лізоциму — за лізисом культури Micrococcus lyzodeiticus.
Під час проведення лабораторного дослідження були
використані сироватки діагностичні моноспецифічні
проти імуноглобулінів G, A, M (ГУ НІІЕМ
ім. Н.Ф. Гамалей РАМН, Росія); сухий ліофілізований
порошок одноденної культури Micrococcus lyzodeiticus
(Олайнський завод бакпрепаратів, Литва); Agar
BioChemica, formicrobiology (Fluka, Великобританія);
набір для імуноферментного аналізу SIgAИФАБЕСТ
(ЗАО «ВекторБест», Росія).
Кожній дитині було проведено одноразово після
закінчення дослідження оцінку якості харчового раціону
та забезпеченість його кальцієм та вітамінами анкетно
розрахунковим методом за стандартними таблицями на
підставі спеціально розроблених анкет, що заповнювали
ся батьками.

Результати дослідження та їх обговорення
За даними бактеріологічного дослідження випорож
нень, проведеного до прийому продукції «Агуша»,
у дітей усіх груп було виявлено дисбіотичні зміни, як
в анаеробній, так і в аеробній ланках мікробіоценозу
кишечника (табл. 4). Суттєву інформацію про зміни
мікроекології кишечника дає аналіз кількісних показни
ків висіву індигенної та факультативної мікрофлори.
У дітей І групи зафіксовано тенденцію до зростання
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кількісного рівня висіву грампозитивної кокової мікро
флори, що має патогенні властивості, — стафілокока
золотистого lg 4,2 КУО/г (у 17% дітей I групи), а також
збільшення контамінації кишечника грибами Candida
(lg 4,5 КУО/г).
Концентрація більшості представників ентеробакте
рій (клебсієла, протей, ентеробактер) не перевищувала
показників норми (lg 4,0 — 4,4 КУО/г), але спостеріга
лось порушення балансу між окремими біоварами E. coli.
Так, зареєстровано збільшення питомої ваги в складі
ешеріхій E.coli зі зміненими ферментативними властиво
стями (lg 6,2 — 7,0 КУО/г) та E.сoli з гемолітичними вла
стивостями (lg 6,0 — 6,8 КУО/г). Негативні зміни вста
новлено також у системі захисної мікрофлори, які поля
гали у формуванні дефіциту лактобацил та біфідобакте
рій (відповідно lg 5,0 КУО/г та lg 6,2 КУО/г). Асоціації
різних видів УПМ виявлено у 30% обстежених дітей
І групи, які найчастіше були представлені стафілококом
і грибами роду Candida.
У ІІ і ІІІ групах при вихідному обстеженні (на відмі
ну від І групи) було виявлено збільшення частки обсте
жених, у яких у значній кількості була виділена умовно
патогенна мікрофлора, серед яких реєструвались такі
«агресивні» мікроорганізми, як протей (22%) та кле
бсієла (32%), зі встановленим збільшенням кількісних
показників цих видів ентеробактерій (відповідно
lg 6,6 КУО/г та lg 6,2 КУО/г). Також у дітей ІІ та ІІІ
груп спостерігалось збільшення кількісних показників
висіву гемолітичної E. сoli (порівняно з нормою). Кіль
кісні показники цих видів потенційнопатогенної мікро
флори перевищували діагностичні рівні: у дітей ІІ групи
E.сoli гемолітична lg 6,4–6,9 КУО/г.; у дітей ІІІ групи —
lg 6,2–6,6 КУО/г. Частота виявлення патогенного стафі
локока сягала в ІІ групі 24,6%, в ІІІ групі — 32,5%
(у дітей І групи — не більше 17%), а кількісний рівень
контамінації кишечника цим патогенним мікроорганіз
мом перевищував норму: у дітей ІІ групи — lg 4,4–5,0
КУО/г, у дітей ІІІ групи — lg 4,3–5,1 КУО/г. Асоціації
мікроорганізмів (найчастіше трикомпонентні — стафіло
кок, клебсієла та гриби р. Candida) були виявлені у біль
шості обстежених дітей ІІ і ІІІ груп — 62% та 68% відпо
відно. Дефіцит нормальної мікрофлори лактобактерій і
біфідобактерій спостерігався у більшості обстежених
дітей: ІІ група — 58%, ІІІ група — 64%. Концентрація лак
тобактерій складала у дітей ІІ групи — lg 5,4 КУО/г, у
дітей ІІІ групи — lg 5,8 КУО/г; концентрація біфідум
бактерій у ІІ групі складала lg 6,6 КУО/г, в ІІІ групі — lg
6,4 КУО/г. У всіх обстежених групах дітей кількість
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Таблиця 5
Концентрація імунних факторів у копрофільтраті дітей на початку та після закінчення дослідження (M±m)

Примітки: # — достовірність різниці порівняно з нормальними показниками p<0,05; * — достовірність різниці порівня
но з результатами на початку дослідження p<0,05.
Таблиця 6
Розрахунок споживання основних харчових інгредієнтів, мікроелементів
та вітамінів дітьми вікової групи 6–12 міс. (середня маса тіла 9,8±0,7 кг)

E.сoli з нормальними властивостями не мала суттєвих
відмінностей від норми.
Після 45денного прийому кисломолочної продукції
«Агуша» дітям було проведено повторне мікробіологічне
обстеження кишечника.
Дослідження в динаміці показали (табл. 4) зменшен
ня дисбалансу між рівнями індигенної та умовнопато
генної мікрофлори у більшості дітей усіх груп, що про
являлось зниженням частоти реєстрації золотистого
стафілокока, гемолітичної E. сoli. Зменшення співвідно
шення захисної мікрофлори та патогенного стафілокока
і потенційнопатогенних ентеробактерій спостерігалось
у 90% дітей І групи, у 86% дітей ІІ групи та у 82% дітей
ІІІ групи. Зниження концентрації патогенного стафіло
кока відбулось у дітей І групи до lg 2,2 КУО/г, у дітей
ІІ групи — до lg 3,2 КУО/г, у дітей ІІІ групи —
до lg 3,4 КУО/г. Ці результати свідчать про нормалізую
чий вплив кисломолочної продукції «Агуша» на мікро
флору кишечника, зокрема про часткову елімінацію
окремих видів ентеробактерій і стафілококів.
Відмічено зниження в кишечнику дітей ІІ і ІІІ груп
умовнопатогенних бактерій (клебсієли, ентеробактера
та протея): кількісні показники ентеробактерій знаходи
лись в межах lg 3,2–4,4 КУО/г. Відбулося зниження в
кишечнику концентрації гемолітичної E.сoli до показни
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

ків допустимої норми: реєстрація цього мікроба у дітей
ІІ групи склала 8%, у дітей ІІІ групи — 12%.
Вплив продукції «Агуша» на кишковий мікробіоце
ноз оцінювали, передусім, за вмістом біфідо і лактобак
терій. Так, у 94% дітей І групи відбулося відновлення
рівня біфідо і лактобактерій до показників норми
(відповідно lg 8,6 КУО/г та lg 7,0 КУО/г). У 78% дітей
ІІ групи зареєстровано відновлення дефіциту біфідо
і лактобактерій до показників lg 8,2 КУО/г та lg 6,8 КУО/г
відповідно, а у 72% дітей ІІІ групи рівні біфідобактерій ста
новили lg 7,8 КУО/г, лактобактерій — lg 6,6 КУО/г.
У дітей усіх груп після лікування виявлено тенден
цію до зниження частоти та кількості висіву грибів
р. Candida.
Таким чином, результати мікробіологічних дослі
джень свідчать про те, що кисломолочні продукти
«Агуша» мають виразний позитивний вплив на стан
мікробіоценозу кишечника: призводять до збільшення
рівнів біфідо і лактобактерій та зменшення умовнопа
тогенної мікрофлори, стафілокока патогенного за раху
нок антагоністичного впливу молочнокислих бактерій,
що входять до складу бактеріальних концентратів, які
використовуються у виробництві продуктів «Агуша», на
широкий спектр умовнопатогенних бактерій, а також
патогенного стафілокока.
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Таблиця 7
Розрахунок споживання основних харчових інгредієнтів,
мікроелементів та вітамінів дітьми вікової групи 13–18 міс.

Таблиця 8
Розрахунок споживання основних харчових інгредієнтів,
мікроелементів та вітамінів дітьми вікової групи 19–36 міс.

Дослідження вмісту імунних факторів у копрофільтра
ті залежно від віку дитини продемонструвало, що у дітей
усіх груп на початку дослідження спостерігалось знижен
ня рівнів sIgA та IgG; при цьому концентрація IgA та лізо
циму не відрізнялась від нормативних показників. Також у
копрофільтраті всіх дітей не виявленно IgM (табл. 5).
Отримані результати свідчать про те, що в обстеже
них дітей відсутні запальні процеси в кишечнику, але
відмічається часткове зниження активності місцевого
імунітету — зниження рівнів sIgA і IgG внаслідок мікро
біотичного дисбалансу.
Після прийому кисломолочних продуктів «Агуша» у
копрофільтратах обстежених дітей концентрація IgA та
лізоциму залишалась в межах нормативних показників
(як і на початку дослідження); IgM не визначався в жод
ному випадку.
У групах І і ІІ після закінчення дослідження відбува
лось зростання в копрофільтратах рівнів sIgA і IgG до
рівня нормативів. У групі ІІІ спостерігалося зростання
рівнів IgG, але зберігався знижений рівень sIgA.
Аналіз заповнених батьками анкет та розрахунок
отриманих компонентів харчування (білки, жири, вугле
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води), калорій, рівня спожитих вітамінів та мікроелемен
тів продемонстрував, що у дітей вікової групи 6–12 міся
ців життя рівні споживання білка на початку дослідження
не потребували корекції, в той час як рівні споживання
жирів та вуглеводів (табл. 6), а також калораж були ниж
чими від нормативів [7]. Додаткове споживання кисло
молочної продукції «Агуша» дозволило підвищити част
ку спожитих жирів, вуглеводів, вітамінів та мікроеле
ментів та загальної кількості калорій у денному раціоні
дітей, проте залишився дефіцит жирів, вуглеводів, кало
рій та кальцію.
У вікових групах 13–18 місяців (табл. 7) та 19–36 мі
сяців (табл. 8) на початку дослідження визначався дефі
цит за всіма компонентами харчування — білки, жири,
вуглеводи, мікроелементи, вітаміни — та загальної кілько
сті засвоєних калорій. Додаткове споживання кисломо
лочної продукції «Агуша» скорегувало дефіцит раціону
по білках та покращило ситуацію по жирах, вуглеводах,
калоріях і мікроелементах (за останніми компонентами
зберігся незначний харчовий дефіцит).
Найкращих результатів щодо нормалізації рівнів
споживання усіх харчових компонентів та мікроелемен
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тів досягнуто в групі дітей 19–36 місяців життя, які
щодня вживали 250 мл йогурту «Агуша» та 150 г сирка
«Агуша». Слід зазначити що кількість калорій у дітей
цієї групи формувалась за рахунок жирів, рівень яких
був вищим вже на початку дослідження.

Висновки
1. Результати динамічних мікробіологічних дос
ліджень свідчать про те, що включення до раціону дітей
кисломолочних продуктів «Агуша» активно корегує стан
мікробіоценозу кишечника зі збільшенням кількості
Lactobacteria та Bifidobacteria та зменшенням кількості
умовнопатогенної мікрофлори, стафілокока патогенно
го та їх асоціацій за рахунок антагоністичного впливу
молочнокислих бактерій.
2. Позитивний вплив кисломолочної продукції
«Агуша» (йогурт) на становлення та покращення стану
кишкового мікробіоценозу у дітей вікової групи 6 місяців —
3 роки життя обумовлений надходженням пробіотичних
культур до травного тракту дітей у життєздатному стані.
3. Вживання кисломолочної продукції «Агуша» при
зводить до нормалізації стану місцевого імунного захи
сту кишечника за рахунок зростання sIgA і IgG до рівня
нормальних показників, переважно за рахунок покра
щення стану мікробіоценозу кишечника.
4. У дітей усіх вікових груп визначається дефіцит
білків, жирів, вуглеводів, вітамінів, мікроелементів та
калорій у денному раціоні. Вживання кисломолочної
продукції «Агуша» (йогурт та сир) у мінімально визна
чених у дослідженні кількостях у дітей вікової групи
12–36 місяців життя дозволило збільшити споживання
білків, жирів, вуглеводів та калорій і наблизитись до

нормативних показників по білках та інших компонен
тах харчування.
5. У дітей вікової групи 6–12 місяців вживання
кисломолочної продукції «Агуша» дозволило підвищити
забезпечення вуглеводами, жирами та калоріями, хоча
досягнуті рівні залишались нижче норми.
6. Додаткова фортифікація йогурту «Агуша» вітамін
ним преміксом дозволяє забезпечити з кожними 100 мл
продукту біля 22–25% добової потреби дітей у таких
важливих для нормальної діяльності систем організму
вітамінах, як вітамін А, вітамін Е, вітамін С, вітаміни В1,
В2, В6, В12, вітамін Д3, вітамін РР, фолієва кислота.
7. Під час проведення дослідження у дітей не виникало
алергічних, діспептичних та інших ускладнень після вжи
вання кисломолочної продукції «Агуша», що свідчить про
її безпечність для використання у дитячому харчуванні.
8. Враховуючи позитивний вплив йогуртів «Агуша»
на мікробіоценоз кишечника та підсилення місцевого
імунітету кишечника, а також добру переносимість цих
продуктів, їх можна рекомендувати для комплексного
лікування дисбіозів у дітей без додаткового застосуван
ня пре та пробіотиків.
9. Усі батьки потребують багаторазового консульту
вання з боку медичних працівників з питань введення
прикорму та формування адекватного потребам дитини
денного раціону.
10. При кожному зверненні дитини раннього віку до
медичного працівника з будьяких причин (хвороба або
профілактичний огляд) необхідно проводити оцінку
харчування дитини та своєчасну корекцію денного
раціону з обов'язковим призначенням щоденного вжи
вання кисломолочної продукції.
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Влияние кисломолочной продукции на микробиоценоз
и местный иммунитет кишечника у детей раннего возраста: результаты исследования
И.Н. Матвиенко, Л.В. Квашнина, В.П. Родионов, Е.Н. Кравченко
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев
Цель: изучить влияние детских продуктов питания «Сырок детский «Агуша» и «Йогурт детский «Агуша» на формирование и поддержание микро%
флоры кишечника и его защитных возможностей, сбалансированность метаболизма белка и кальция; определить безопасность, эффективность и
переносимость этих продуктов в рационе питания ребенка раннего возраста.
Пациенты и методы. В исследованиии приняли участие 80 клинически здоровых детей в возрасте от 6 до 36 месяцев, получавшие молочнокислые
продукты «Агуша» в рекомендованом по возрасту объеме в течение 45 дней. Всем детям было проведено исследование микрофлоры кишечника в
начале и в конце наблюдения по стандартным методикам, а также состояния местного иммунитета кишечника.
Результаты. По данным бактериологического исследования испражнений, проведенного в начале иследования, у всех детей определялись дисбио%
тические изменения, как в анаэробном, так и в аеробном звеньях микробиоценоза кишечника. На фоне приема ксломолочных продуктов «Агуша»
произошло увеличение количества кишечной нормофлоры, уменьшение условно%патогенной и патогенной микрофлоры за счет антагонистическо%
го влияния молочнокислых бактерий; нормализация состояния местного иммунитета кишечника. Употребление продуктов «Агуша» позволило при%
близить рацион детей к нормативным возрастным показателям по основным нутриентам.
Выводы. Положительное влияние продуктов «Агуша» на микробиоценоз кишечника и местный иммунитет, высокая пищевая ценность и хорошая
переносимость позволяют рекомендовать их употребление для профилактики нарушений кишечного микробиоценоза, а также комплексного лече%
ния дисбиозов у детей без дополнительного применения пре% и пробиотиков.
Ключевые слова: дети раннего возраста, микробиоценоз кишечника, местный иммунитет, кисломолочные продукты.

Effect of cultured milk products on the microbiocenosis
and local immunity of the intestine in infants: results of study
I.M. Matvienko, L.V. Kvashnina, V.P. Rodionov, O.M. Kravchenko
SU «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology» NAMS of Ukraine, Kiev
Objective: To study the effect of children's products «Syrok detskiy «Agusha» and «Yogurt detskiy «Agusha» on formation and maintenance of the intestinal
microflora and its protective capacity, balance of protein and calcium metabolism; to determine the safety, tolerability and efficacy of these products in the
diet of infants.
Patients and methods. The study involved 80 clinically healthy children in the age from 6 to 36 months who had received cultured milk products «Agusha»
in the dosage according to the age during 45 days. All children had passed examination of intestinal microflora at the beginning and for the end of the study
with the use of standard methods and also examination of the local intestinal immune system state.
Results. According to the bacteriological examination of defecations conducted at the beginning of the examination disbiotic changes as in anaerobic so in
aerobic links of intestine microbiocenosis were found in all children. In the setting of application of cultured milk products «Agusha» was marked increasing
of the number of intestinal normal flora, reducing of opportunistic pathogenic and pathogenic microflora due to antagonistic effect of lactic acid bacteria; the
normalization of condition of the local intestinal immunity. The use of «Agusha» products allowed closing children's diet to normative age indicators by major
nutrients.
Conclusions. Positive impact of products «Agusha» on intestine microbiocenosis and local immunity, high nutritional value and good tolerability allow recom%
mending their use for the prevention of intestinal microbiocenosis disorders and also for complex treatment of dysbiosis in children without additional appli%
cation of pre% and probiotics.
Key words: infants, intestinal microbiocenosis, local immunity, cultured milk products.
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Фактори ризику та прогнозування розвитку
функціональних і хронічних запальних захворювань
кишечнику в дітей раннього віку
Р.В. Марушко
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Мета — визначити основні значущі фактори ризику та спрогнозувати розвиток функціональних захворювань кишечнику та хронічного неспецифіч%
ного невиразкового коліту в дітей раннього віку.
Пацієнти та методи. Ретроспективні дослідження проведено з використанням методу анкетування батьків та аналізу медичної документації 344 дітей
віком від 6 місяців до 3 років життя, у тому числі 146 дітей із функціональним закрепом, 64 дитини з функціональною діареєю та 146 дітей із хро%
нічним неспецифічним невиразковим колітом. До контрольної групи увійшло 50 практично здорових дітей аналогічної статі і віку. У групах дітей
ретроспективно визначено частоту факторів ризику. Для порівняння здобутих даних між різними групами використано критерій Пірсона χ2 та роз%
раховано відносні ризики (relative risk, RR) з 95% довірчими інтервалами. Для прогнозування розвитку функціональних захворювань кишечнику і хро%
нічного неспецифічного невиразкового коліту застосовано метод дискримінантних функцій на підставі аналізу 51 істотної ознаки.
Результати. Математичний аналіз факторів ризику розвитку захворювань кишечнику дав змогу виділити найбільш значущі з них, зокрема, обтяже%
ну спадковість щодо захворювань травної системи, у тому числі захворювань кишечнику, ускладнення в період вагітності та патології пологів, екстра%
генітальні захворювання жінок, хронічні захворювання жінок, які характеризуються довготривалим перебуванням в організмі умовно%патогенних або
патогенних бактерій, порушення характеру вигодовування та принципів раціонального харчування дітей, а також високий інфекційний індекс і пере%
несені інфекції в анамнезі. За допомогою методу дискримінантних функцій виявлено істотні чинники, які відграють значну роль у розвитку функціо%
нальних захворювань кишечнику та хронічного неспецифічного невиразкового коліту.
Висновки. Визначення факторів ризику розвитку та застосування алгоритму прогнозування функціональних захворювань кишечнику та хронічного
неспецифічного невиразкового коліту дає змогу розробити ефективні лікувально%профілактичні заходи з метою зниження частоти та попередження
формування цих захворювань на ранніх етапах.
Ключові слова: діти раннього віку, фактори ризику, прогнозування, функціональні захворювання кишечнику, хронічний неспецифічний невиразко%
вий коліт.

Вступ

Матеріали та методи дослідження

На сьогодні все більше уваги приділяється стану здо
ров'я дітей раннього віку. Це пов'язано з тим, що цей віко
вий період характеризується інтенсивним зростанням і
розвитком дитини, при цьому механізми резистентності
та функціонування органів і систем знаходяться на етапі
формування, коли навіть незначні екзогенні або ендогенні
фактори можуть привести до значних порушень в організ
мі дитини та до розвитку захворювань [5].
Чисельні фактори ризику (соціальні, медикобіоло
гічні, екологічні) впливають на розвиток захворювань у
ранньому віці, серед яких передусім слід виділити захво
рювання шлунковокишкового тракту (ШКТ). Останні
ми роками спостерігається значне зростання захворюва
ності кишечнику, зокрема, функціональних захворювань
[6]. Водночас, щодо хронічних запальних захворювань
відмічається не тільки зростання частки цієї патології,
але і її «омолодження» [4]. Все це спонукає до подаль
ших досліджень і з'ясування причин зростання та змін
характеру патології ШКТ у дітей раннього віку. У цьому
аспекті вивчення факторів ризику захворювань кишеч
нику та їх прогнозування дасть змогу більш ефективно
проводити профілактичні та лікувальні заходи на ранніх
стадіях розвитку захворювань, попередити формування
ускладнень і незворотних змін у дітей старших вікових
груп і дорослих.
З огляду на вищесказане ми вважаємо за необхідне
проаналізувати фактори, які прямо чи побічно вплива
ють на формування захворювань товстого кишечнику в
дітей перших років життя.
Мета роботи — визначити основні значущі фактори
ризику та прогнозування розвитку функціональних за
хворювань кишечнику (ФЗК) і хронічного неспецифіч
ного невиразкового коліту (ХННК) у дітей раннього
віку.

Ретроспективні дослідження проведено з викори
станням методу анкетування батьків та шляхом аналізу
медичної документації дітей, які знаходились на
лікуванні у відділенні проблем харчування та соматич
ної патології дітей раннього віку і спостерігались у
дитячій консультативній поліклініці ДУ «Інститут
педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України».
Для вивчення факторів ризику, виникнення і прогно
зування захворювань товстого кишечнику нами обсте
жено 344 дитини віком від 6 місяців до 3 років життя,
у тому числі 198 дітей із ФЗК, серед яких 146 дітей
із функціональним закрепом (ФЗ) і 64 дитини з функ
ціональною діареєю (ФД), та 146 дітей з ХННК. До кон
трольної групи увійшли 50 практично здорових дітей
аналогічної статі і віку.
У групах дітей ретроспективно визначено частоту
факторів ризику. За допомогою здобутих даних методом
багатомірної статистики вивчено причиннонаслідкові
зв'язки та встановлено роль прогностичних факторів
ризику на розвиток захворювань кишечнику. При прове
денні статистичного аналізу розраховано досягнутий
рівень значущості (р), відмінності вважалися статистич
но значущими при р<0,05. Для порівняння здобутих
даних між різними групами використано критерій Пір
сона χ2 та розраховано відносні ризики (relative risk, RR)
з 95% довірчими інтервалами. Статистичний аналіз про
ведено з використанням пакетів Microsoft Excel.
Для прогнозування розвитку ФЗК і ХННК застосо
вано метод дискримінантних функцій на підставі аналізу
51 істотної ознаки. Вивчено частотну характеристику
факторів ризику за допомогою розробленої уніфікованої
анкети з бальною оцінкою та аналізом факторів навко
лишнього середовища, медикобіологічних і соціальних
чинників.
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Таблиця 1
Частота анте та інтранатальних факторів ризику в жінок,
діти яких знаходились під спостереженням (абс./%)

Примітки: * — p<0,05 — різниця з показниками дітей контрольної групи; ** — p<0,05 — різниця з показниками дітей із ФЗ та ФД.

Таблиця 2
Розрахунки значущості факторів ризику розвитку захворювань кишечнику в дітей раннього віку (OR CI 95)

Результати дослідження та їх обговорення
Результати аналізу факторів ризику в дітей із ФЗК і
ХННК показали, що у всіх групах дітей була досить знач
на кількість анте та інтранатальних факторів ризику з
боку матері, здатних несприятливо вплинути на організм
дитини (табл. 1).
Як видно з таблиці 1, обтяжений акушерський анам
нез мали 164 (47,7%) матері всіх хворих дітей. Серед
антенатальних факторів із найбільшою частотою зустрі
чались: запальні гінекологічні процеси, фетоплацентарна
недостатність, самовільні викидні або аборти за медични
ми показаннями, лікування безплідності із застосуван
ням протизапальних і гормональних препаратів. Серед
дітей, хворих на функціональні та запальні захворювання
товстого кишечнику, у 55,8% матерів була екстрагені
тальна патологія (пієлонефрит, ревматичні захворюван
ня, цукровий діабет, хвороби ШКТ тощо).
Проте найбільш питому вагу, на відміну від дітей кон
трольної групи, становили різні ускладнення періоду вагітно
сті — 86,9% (гестози І та ІІ половини вагітності, загроза пере
ривання, нефропатія I–II степенів, анемія, гострі респіратор
ні захворювання, інфекції сечостатевої системи тощо), а
також патологічні пологи — 70,9% (слабкість пологової діяль
ності, пологи шляхом кесаревого розтину, аномальне поло
ження плоду, обвиття пуповиною та патологія пуповини).
Слід зазначити, що частота факторів ризику в матерів
дітей із ХННК була більшою порівняно з групою матерів
дітей, хворих на ФЗК (p<0,05).
Для визначення значущих чинників ризику розрахо
вувався показник RR — відносний ризик події з оцінкою
CІ — довірчого інтервалу в межах 95% та з визначенням
достовірності за показником p<0,05 (табл. 2).
Отже, у структурі інтра та перинатальних факторів
ризику розвитку захворювань товстого кишечнику най
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більшу питому вагу становили ускладнення в період
вагітності та патологія пологів. Безперечно, відхилення
від нормального перебігу вагітності та пологів негативно
впливають на внутрішньоутробний розвиток плода і
народження здорової дитини, при цьому створюються
умови для формування антенатальної гіпоксії, яка пере
дусім приводить до ураження центральної нервової
системи. Поряд із цим внутрішньоутробна гіпоксія також
впливає на інші органи та системи організму дитини,
зокрема, на розвиток і диференціювання слизової кишеч
нику, особливо інтестинальних епітеліоцитів [3].
Аналіз перинатальних факторів ризику показав наяв
ність асфіксії під час пологів у 52 (26,3%) дітей із ФЗК і
34 (23,3%) дітей із ХННК. Ускладнений перебіг вагітно
сті та гіпоксія в пологах вплинули на стан нервової систе
ми у 186 (54,1%) дітей, у зв'язку з чим ці діти знаходили
ся під спостереженням невролога протягом перших міся
ців життя.
Серед факторів ризику слід відмітити питому вагу хро
нічних захворювань органів травлення в батьків, що визна
чає успадковану схильність до виникнення та значно впли
ває на формування патології ШКТ у дітей раннього віку. За
анамнестичними даними, хронічні (холецистит, гастродуо
деніт, коліт, панкреатит) і функціональні (дискінезія гепа
тобіліарної системи, СЗК, закреп) захворювання виявлено
в 169 (49,1%) матерів. Найбільш часто в родинах хворих
дітей зустрічалися захворювання кишечнику (хронічний
ентероколіт, СРК, хронічний закреп) — 59,8%, хронічний
гастрит — 17,1%, дискінезія жовчовивідних шляхів —
23,1%, ФЗК — 34,6%. Обтяжена спадковість серед захворю
вань травного тракту у хворих дітей за лінією батька була
меншою, ніж за лінією матері, і виявлена у 36,0% (рис. 1).
Проведений аналіз дає змогу з певною переконливі
стю стверджувати, що спадковий фактор у формуванні як
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Рис. 1. Частота захворювань органів травлення в матерів хво%
рих дітей

Рис. 2. Частота хронічних захворювань із персистенцією
умовно%патогенних або патогенних бактерій у жінок дітей,
хворих на функціональні захворювання кишечнику, хронічні
неспецифічні невиразкові коліти та функціональну діарею

ФЗК, так і ХННК відіграє істотну роль. Результати цих
досліджень співпадають із даними літератури, які свід
чать про те, що генетична схильність є однією з причин
формування патології ШКТ, особливо захворювань
кишечнику.
Крім захворювань ШКТ, виявлено інші хронічні за
хворювання, які характеризуються довготривалим пере
буванням в організмі умовнопатогенних та патогенних
бактерій (УПБ) та їх продуктів життєдіяльності. Хроніч
ні захворювання ротоглотки (тонзиліт), сечовивідної
системи (пієлонефрит), гінекологічні запальні захворю
вання та захворювання шкіри визначено в 98 (62,3%)
матерів дітей із ХННК, тоді як у матерів дітей, хворих на
ФД і ФЗ, такі захворювання встановлено у 14 (21,9%) і
36 (26,9%) матерів. У контрольній групі такі захворюван
ня були в 5,0% матерів (рис. 2).

Перебіг хронічних запальних захворювань у жінок
свідчить, що має місце порушення мікробіоценозу різних
біотопів в організмі матерів, при цьому наявність УПБ
частіше супроводжується зниженням нормальної мікро
флори. Враховуючи те, що основним джерелом бактерій
для формування мікробіоценозу дитини в перинатально
му періоді є вагінальна, кишкова та мікрофлора шкіри,
дисбіотичні порушення з боку матері можуть сприяти
порушенню процесів нормальної колонізації організму
новонародженої дитини, передусім ШКТ. Проведений
статистичний аналіз показав, що ризик виникнення
ХННК майже в 6 разів вищий у дітей, матері яких під час
вагітності мали інфекції з персистенцією УПБ або пато
генних (RR 6,43 CI 95% 1,01–11,6, p<0,001). Отже, пору
шення мікробіоценозу різних біотопів в організмі жінок
тісно пов'язані з розвитком запального процесу в слизо
вій кишечнику в дітей раннього віку.
Роль аліментарного чинника як значущого фактора
ризику у формуванні патології ШКТ має значення вже з
моменту народження дитини і проявляється цілим ком
плексом порушень принципів раціонального вигодову
вання та харчування: ранній перехід на змішане або
штучне вигодовування, використання неадаптованих
молочних сумішей і порушення при введенні прикорму,
споживання харчових продуктів, які не відповідають
віковим фізіологічним потребам дитини, складу за основ
ними харчовими інгредієнтами.
У таблиці 3 наведено дані порушень вигодовування в
дітей на першому році життя. За нашими спостереження
ми, 21,8% усіх дітей із захворюваннями кишечнику були
прикладені до груді в строки пізніше ніж 30–60 хв. після
пологів, при цьому більшість із них через 24 год., з них
14,9% дітей із ФЗ, 17,2% — із ФЗ, 28,7% — із ХННК, що
вірогідно відрізнялося від показників у групі здорових
дітей (р<0,05).
Природне вигодовування з народження не отримува
ли 70 (20,3%) хворих у зв'язку із важким станом матері
після пологів і захворюваннями, які лікувалися із засто
суванням антибіотиків. Спостерігалися такі порушення
вигодовування, як часта зміна сумішей — у 13,4% дітей,
перекорм — у 20,9% всіх дітей, порушення правил і стро
ків введення прикорму — у 47,7%.
Найбільш значущими факторами ризику формування
хронічного запального процесу в кишечнику є такі пору
шення вигодовування, як раннє штучне вигодовування,
Таблиця 3

Порушення характеру вигодовування дітей на першому році життя
як фактори ризику формування патології кишечнику (абс./%)

Примітка: * — p<0,05 — різниця з показниками дітей контрольної групи.
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Таблиця 4
Тривалість грудного вигодовування (абс./%)

Примітка: * — p<0,05 — різниця з показниками дітей контрольної групи.

пізнє прикладання до грудей, часта зміна сумішей, пору
шення правил і строків введення прикорму, перекорм. За
розрахунками критерію χ2, ці показники є статистично
значущими і відіграють певну роль у формуванні ХННК
(р<0,05). У формуванні ФЗК певну роль відіграє пере
корм дитини та порушення правил і строків введення
прикорму (р<0,05).
Отримані нами дані щодо тривалості грудного вигодо
вування в дітей, які знаходилися під спостереженням, пока
зали, що тільки половина з них знаходилися на грудному
вигодовуванні до 3 міс., у подальшому кількість таких дітей
зменшилася і при досягненні віку один рік становила
2,3–6,3%. Слід зазначити малу тривалість переважно груд
ного вигодовування — у середньому 3,4 міс. На штучному
вигодовуванні у віці 3 міс. було 44,1% дітей, у 6 міс. —
64,8%, у віці 9 міс. — 86,9% дітей. На змішаному вигодову
ванні — відповідно 39,0%, 22,2% і 16,3% дітей (табл. 4).
Серед усіх дітей, які отримували грудне молоко, на
виключно грудному вигодовуванні не було жодної дити
ни. На виключно грудному вигодовуванні в 1 міс. було
93 (23,3%) дитини, у 4 міс. — 35 (8,8%) дітей, у 6 міс. —
26 (6,6%) дітей.
Більшість дітей, які перебували під спостереженням,
були переведені на штучне вигодовування вже в першому
півріччі життя. Основним продуктом харчування дітей на
змішаному і штучному вигодовуванні були адаптовані
молочні суміші, які вводилися в харчування більшості
(64,8%) дітей. Однак слід зазначити, що і на змішаному, і
на штучному вигодовуванні були такі варіанти харчуван
ня, коли дитина отримувала і адаптовану, і неадаптовану
суміш як в якості догодовування, так і у вигляді основно
го продукту (13,1%).
Менш вивченою є проблема харчування дітей після
одного року життя. За нашими дослідженнями, особливі
стю харчування дітей, хворих на ФЗК і ХННК, пов'язані
з активним використанням коров'ячого молока та його
кисломолочних дериватів у раціонах. Більшість (92,1%)
дітей після одного року життя вигодовувались неадапто
ваними молочними сумішами з коров'ячого молока.
Отже, аліментарний фактор, а саме, порушення харак
теру вигодовування та принципів раціонального харчуван
ня, визначені в наших дослідженнях у дітей раннього віку,
є одним з провідних факторів ризику розвитку захворю
вань кишечнику, як функціональних, так і органічних.
На сьогодні ефективно використовуються статистич
ні методи моделювання, які дають змогу прогнозувати
розвиток різних захворювання, у тому числі ШКТ. Це дає
можливість використовувати ймовірні математичні
модулі для відповідної корекції та розробки відповідних
лікувальнопрофілактичних заходів.
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Для створення моделі прогнозування ФЗК і ХННК у
дітей, які знаходились під спостереженням, вивчено
частотну характеристику факторів ризику за допомогою
розробленої уніфікованої анкет із бальною оцінкою та
аналізом факторів навколишнього середовища, медико
біологічних і соціальних чинників. Для прогнозування
розвитку ФЗК і ХННК застосовано метод дискримінант
них функцій. Для визначення істотних на формування
ФЗК і ХННК проаналізовано 51 ознаку.
Розрахунок методом дискримінантних функцій
значення діагностичних коефіцієнтів дав змогу виявити
7 істотних для розвитку ФЗК ознак, серед яких за
хворювання ШКТ батьків, екстрагенітальні захворюван
ня жінок у період вагітності, наявність гіпоксичноі
шемічних уражень центральної нервової системи, харак
тер вигодовування на першому році життя, перенесені
протягом першого року життя хвороби, зміни характеру
випорожнень, непереносимість білків коров'ячого
молока.
Вивчення моделі прогнозування ХННК виявило
8 істотних для розвитку цієї патології ознак, серед яких,
хронічні захворювання ШКТ у батьків, дефіцит спожи
вання окремих мікронутрієнтів жінками під час вагітно
сті, обтяжений акушерський анамнез, інфекційні захво
рювання в постнатальному періоді, характер вигодову
вання на першому році життя, перенесені протягом пер
шого року життя хвороби, функціональні порушення в
дітей, зміни характеру випорожнень.

Висновки
1. Математичний аналіз факторів ризику розвитку
захворювань кишечнику дає змогу виділити найбільш
значущі з них, зокрема, обтяжену спадковість щодо
захворювань травної системи, у тому числі щодо захво
рювань кишечнику, ускладнення в період вагітності та
патологія пологів, екстрагенітальні захворювання жінок,
хронічні захворювання жінок, які характеризуються дов
готривалим перебуванням в організмі УПБ, порушення
характеру вигодовування та принципів раціонального
харчування дітей, а також високий інфекційний індекс та
перенесені інфекції в анамнезі.
2. Виявлені методом дискримінантних функцій істот
них для розвитку ФЗК і ХННК ознак дає змогу прогно
зувати ймовірність виникнення кишкової патології в
дітей раннього віку на ранніх етапах її формування.
3. Визначення факторів ризику розвитку та засто
сування алгоритму прогнозування ФЗК і ХННК дає
змогу розробити ефективні лікувальнопрофілактичні
заходи з метою зниження частоти та попередження фор
мування цих захворювань на ранніх етапах.
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Факторы риска и прогнозирование развития функциональных и хронических воспалительных заболеваний
кишечника у детей раннего возраста
Р.В. Марушко
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Цель — определить основные значимые факторы риска и спрогнозировать развитие функциональных заболеваний кишечника и хронического не%
специфического неязвенного колита у детей раннего возраста.
Пациенты и методы. Ретроспективные исследования проведены с использованием метода анкетирования родителей и анализа медицинской доку%
ментации 344 детей в возрасте от 6 месяцев до 3 лет жизни, в том числе 146 детей с функциональным запором, 64 ребенка с функциональной диа%
реей и 146 детей с хроническим неспецифическим неязвенным колитом. В контрольную группу вошли 50 практически здоровых детей аналогично%
го пола и возраста. В группах детей ретроспективно определена частота факторов риска. Для сравнения полученных данных между различными
группами использован критерий Пирсона χ2 и рассчитаны относительные риски (relative risk, RR) с 95% доверительными интервалами. Для прогно%
зирования развития функциональных заболеваний кишечника и хронического неспецифического неязвенного колита применен метод дискрими%
нантных функций на основании анализа 51 существенного признака.
Результаты. Математический анализ факторов риска развития заболеваний кишечника позволил выделить наиболее значимые из них, в частности,
отягощенную наследственность по заболеваниям пищеварительной системы, в том числе по заболеваниям кишечника, осложнения в период бере%
менности и патология родов, экстрагенитальные заболевания женщин, хронические заболевания женщин, характеризующиеся длительным пребы%
ванием в организме условно%патогенных или патогенных бактерий, нарушения характера вскармливания и принципов рационального питания детей,
а также высокий инфекционный индекс и перенесенные инфекции в анамнезе. Методом дискриминантных функций выявлены существенные фак%
торы риска, которые представляют значительную роль в развитии функциональных заболеваний кишечника и хронического неспецифического
неязвенного колита.
Выводы. Определение факторов риска развития и применение алгоритма прогнозирования функциональных заболеваний кишечника и хроническо%
го неспецифического неязвенного колита позволяет разработать эффективные лечебно%профилактические мероприятия с целью снижения часто%
ты заболеваний кишечника и предупреждения их формирования на ранних этапах.
Ключевые слова: дети раннего возраста, факторы риска, функциональные заболевания кишечника, хронический неспецифический неязвенный колит.

Risk factors and prediction for functional and chronic inflammatory bowel diseases in infants
R.V. Marushko
State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology, NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Objective — to determine mainly significant risk factors and prediction for development of functional bowel disease and chronic non%ulcerative non%specific
colitis in infants.
Materials and methods. Retrospective studies were conducted using the method of questioning parents and analysis of medical records of 344 infants in the
age from 6 months to 3 years of life, including 134 infants with functional constipation (FC) , 64 infants with functional diarrhea (FD) and 146 children with
chronic non%specific not%ulcerative colitis (CNNC) . The control group included 50 healthy children of similar age and gender. In groups of children retrospec%
tively determined the frequency of risk factors. To compare the data between different groups was used analysis of Pearson χ2 criteria and relative risks
(relative risk, RR) with 95% confidence intervals. Prediction for the development of FC, FD and CNNC was applied the method of discriminant function analy%
sis based on the analysis of 51 essential marks.
Results. Mathematical analysis of risk factors for bowel diseases allowed to identify the most important of them, in particular, family history of diseases of
the digestive system, including bowel disease, complications during pregnancy and at birth disorders, women chronic extragenital diseases, chronic diseases
of women characterized by prolonged exposure in the body to opportunistic or pathogenic bacteria, nutritional and feeding disorders, high infection index and
history of infectious diseases. Revealed by the discriminant function analysis significant risk factors, represent their important role in the development of func%
tional bowel disorders and chronic non%specific non%ulcerative colitis.
Conclusions. Identifying the risk factors for the development and application of prediction algorithm for functional bowel diseases and chronic non%specific
non%ulcerative colitis is enable to develop the effective treatment and preventive measures to reduce the frequency of bowel diseases and to prevent their for%
mation in the early stages of life.
Key words: infants, risk factors, prediction, functional intestinal diseases, chronic non%specific non%ulcerative colitis.
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ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ И ГЕПАТОЛОГИЯ
УДК 616.36073.48053.36

Стан гепатобіліарної системи
у дітей раннього віку з ураженням печінки
за даними ультразвукової діагностики
О.Г. Шадрін, Н.Ф. Чернега, Б.А. Тарасюк
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Мета — вивчити стан гепатобіліарної системи в дітей із ушкодженням печінки за даними ультразвукового дослідження.
Пацієнти та методи. Проаналізовано дані ультразвукового дослідження гепатобіліарної системи 86 дітей раннього віку, серед них 50 дітей із вродже%
ним гепатитом (І група), 24 — із хронічним (ІІ група), 12 — із біліарною атрезією (ІІІ група) і 15 здорових дітей відповідного віку. На момент спосте%
реження тривалість вродженого гепатиту в середньому становила 1–3 місяці, а хронічного — від 6 місяців до 3 років. Діти з біліарною атрезією обсте%
жені у віці 2–4 місяці.
Результати. Аналіз змін ехографічної структури гепатобіліарної системи в дітей раннього віку при ушкодженні печінки вказує на високу клініко%діаг%
ностичну і прогностичну значущість ультразвукового дослідження. При вроджених гепатитах максимальне збільшення печінки спостерігається пере%
важно за рахунок правої частки, малоактивний процес може не мати структурних змін за ультразвуковими характеристиками, а ступінь гепатомега%
лії не завжди співвідноситься зі ступенем важкості захворювання.
Висновки. У дітей раннього віку з хронічними гепатитами збільшення печінки є клінічним еквівалентом активності процесу.
Ключові слова: ультразвукова діагностика, ушкодження печінки, діти раннього віку.
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учасний стан проблеми ушкодження печінки в
дітей раннього віку можна охарактеризувати як
період пошуку і накопичення діагностичних даних. Клі
нічний досвід останнього десятиріччя щодо діагностики
ураження гепатобіліарної системи в період, коли печінка
не досягла функціональної зрілості і може бути найбільш
вразливою до несприятливих екзо та ендогенних факто
рів, сприяв значному зниженню рівня смертності й попе
редженню інвалідизації дітей раннього віку. Однією з
основних діагностичних ланок стану гепатобіліарної
системи в клінічній педіатрії на сьогодні є метод ультра
звукової діагностики (УЗД), який має ряд переваг перед
іншими інструментальними методами при обстеженні
дітей раннього віку.
Діти раннього віку становлять практично третину
(29,6%) усіх дітей із захворюваннями печінки [2]. Струк
тура ушкоджень у даній віковій групі представлена широ
ким спектром уражень інфекційної природи, вроджених
порушень обміну та комбінацією різних чинників, пов'я
заних з аномаліями розвитку. За даними госпітальної ста
тистики відділення проблем харчування та соматичних
захворювань дітей раннього віку ДУ «ІПАГ НАМН Укра
їни», загальна структура уражень печінки в дітей ранньо
го віку визначається вродженими гепатитами (ВГ) —
47,6%, хронічними гепатитами (ХГ) — 23,9%, вродженими
вадами розвитку гепатобіліарної системи — 11,4%, ушко
дженнями печінки, пов'язаними з порушеннями обміну —
7,6% і спадковими захворюваннями — 9,5%.
Метод УЗД є незамінним для виявлення дифузних
і вогнищевих уражень печінки. Застосування доплерогра
фічних методик із дослідженням кровотоку у вогнищевих
утвореннях і судинах портальної системи суттєво підви
щує результативність УЗД у диференційній діагностиці
вогнищевих утворень і фібротичних змін у печінці. Поліе
тіологічна структура уражень печінки визначає склад
ність і високі вимоги до проведення УЗД у дітей першого
року життя. Так, встановлення діагнозу біліарної атрезії
(БА) за даними УЗД у дітей у період новонародженості
дає змогу проводити адекватне хірургічне лікування про
тягом перших двох місяців, хоча його інформативність
при даній патології значно підвищується після 3 місяців
життя [6]. Дослідження підтверджують, що змінений або
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зовсім не визначений жовчний міхур, який більш харак
терний для БА, може спостерігатися і при неонатальному
гепатиті, а його скорочення після вживання їжі може спо
стерігатись у дітей із БА [4, 5, 7].
Мета роботи — вивчити стан гепатобіліарної системи
в дітей із ушкодженням печінки за даними УЗД.

Матеріали та методи дослідження
Проаналізовано дані УЗД гепатобіліарної системи
86 дітей раннього віку, серед них 50 дітей із ВГ (І група), 24 —
із ХГ (ІІ група), 12 — із БА (ІІІ група) і 15 здорових дітей
відповідного віку. На момент спостереження тривалість
ВГ у середньому становила 1–3 місяці, а ХГ — від 6 міся
ців до 3 років. Діти з БА обстежені у віці 2–4 місяці.

Результати дослідження та їх обговорення
За даними обстеження здорових дітей визначено
середні розміри та об'єм жовчного міхура у здорових
новонароджених. Так, динамічне УЗД моторної функції
біліарного тракту у здорових дітей показало таке: об'єм
жовчного міхура (ЖМ) у здорових дітей у середньому
становив 1,7±0,14 см3. За літературними даними [3], об'єм
ЖМ у дітей 1–5 місяців становить 3,2 см3, що відрізняєть
ся від отриманих нами результатів. Невеликий об'єм ЖМ,
виявлений нами у здорових дітей перших 2–3 місяців
життя, можна пояснити особливостями режиму харчуван
ня (часті годування із невеликими інтервалами між вжи
ванням їжі, які сприяють частому скороченню ЖМ і регу
лярному виділенню жовчі). Цей факт потребує подальшо
го вивчення і перегляду існуючих стандартів.
У групах дітей із дифузним ураженням печінки відмі
чались різні зміни щодо розмірів ЖМ: збільшені розміри
(>2,5 см3) відмічались у 25,0% дітей І групи і у 33,3%
ІІ групи. У дітей з БА у 58,3% ЖМ не виявлявся, у 16,7%
він мав зменшені розміри (<1,5 см3), у 25,0% — виявлявся
у вигляді гіперехогенного тяжу. Слід зазначити, що сим
птом «трикутного рубця» — патогномонічний для БА —
достовірно визначався у 41,6% пацієнтів. У 13,3% дітей
контрольної групи спостерігалося зменшення розміру
ЖМ, і в жодному випадку не відмічалося його збільшення.
Незалежно від етіології і важкості перебігу ушкоджен
ня гепатобіліарної системи аномалії розвитку ЖМ у
вигляді перегинів в області дна, тіла, а також Sподібної
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Таблиця
Зміни гепатобіліарної системи за даними ехографії в дітей із дифузним ураженням печінки (%)

Примітки: * — різниця достовірна з контрольною групою (р<0,05); # — різниця достовірна між 1 і 2ю групами (р<0,05)

форми спостерігались з однаковою частотою серед дітей
І та ІІ груп — відповідно 64,0% і 75,0%. Конкременти
і потовщення стінок ЖМ не відмічалися в жодному
випадку. Серед дітей контрольної групи аномалії розвит
ку виявлялись у 80%. Такі варіабельні структурні зміни
ЖМ у групах дітей із гепатитами потребували диференці
йованого призначення спазмолітиків і холекінетиків при
лікуванні патології.
Клінічно, у більшості обстежених із гепатитами спосте
рігалася гепатомегалія: у 96,0% дітей із ВГ, у 87,5% —
із ХГ, у 66,6% — із БА. При БА ураження печінки мало
прогресуючий характер, і зміни кількісних та якісних ехо
графічних характеристик відбувалися поступово. Тому
ступінь гепатомегалії при БА за даними УЗД залежала від
віку дитини і спостерігалась у 100% дітей після 2 місяців
життя. Серед двох дітей, обстежених у віці 1 місяця,
в однієї дитини визначалась гепатомегалія у вигляді
збільшення передньозаднього розміру печінки, в іншої —
передньозадній розмір відповідав віковим нормам ульт
развукової характеристики печінки.
Гепатомегалія за даними УЗД реєструвалась при збіль
шенні краніокаудального розміру правої та лівої часток
більш як на 1 см від верхньої межі показника здорових
дітей. Ступінь вираженості гепатомегалії в дітей із ВГ за
даними УЗД не завжди співвідносився зі ступенем важко
сті захворювання. Так, у дітей із помірновисокою активні
стю (23 дитини) процесу гепатомегалія у вигляді збіль
шення передньозаднього розміру правої частки печінки
більш як 2 см від аналогічного у групі контролю визнача
лась у 39,1% випадків, а серед дітей із мінімальною і низь
кою активністю (27 дітей) — у 44,4%. Слід зазначити, що
максимальне збільшення печінки в групі дітей із ВГ було
за рахунок правої частки органа. У хворих із малоактив
ним процесом у печінці, як правило, спостерігалось збіль
шення правої частки при відсутності змін її консистенції
при пальпації. При високій активності процесу збільшен
ня печінки супроводжувалося змінами її консистенції.
У хворих із ХГ збільшення печінки є клінічним еквіва
лентом активності процесу і відображає реакцію ретикуло
ендотеліальної системи на персистенцію вірусів [1]. Так,
серед дітей із помірновисокою активністю (6 дітей) гепа
томегалія у вигляді збільшення передньозаднього розміру
правої частки печінки більш як 2 см від норми визначалась
в 66,7% випадків, а серед дітей із мінімальною і низькою
активністю (18 дітей) — у 38,8%. Такі дані підтвердили
свідчення зв'язку активності процесу і гепатомегалії.
Серед дітей із ХГ гепатомегалія визначалась збільшенням
передньозаднього розміру правої й лівої часток у 91,6%
дітей, на відміну від фізикальних даних — 87,5%.
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У дітей із ВГ гепатомегалія за даними УЗД супро
воджувалась збільшенням селезінки в 34,0% випадків,
із ХГ — у 37,5%.
Дані УЗД і об'єктивного обстеження відносно гепато
мегалії суттєвих розбіжностей не мали, що вказало на
високий рівень клінічного обстеження хворих дітей.
У жодного з обстежених дітей у групі з ВГ випадку змен
шення печінки на фоні перебігу патології не виявлено,
у групі ХГ у 8,3% випадків печінка відповідала нормаль
ним показникам. У цих дітей спостерігався помірно
активний перебіг патології тривалістю понад 1 рік. У дітей
контрольної групи клінічні та ехографічні ознаки гепато
мегалії не відмічалися.
У всіх дітей серед якісних ознак ураження гепатобіліар
ної системи спостерігались зміни ехогенності у вигляді зни
ження або підвищення, зміни ехоструктури паренхіми
у вигляді дифузної неоднорідності, посилення судинного
малюнку, розширення портальної вени, підвищення щільно
сті стінок внутрішньопечінкових жовчних протоків (табл.).
Паренхіма печінки була підвищеної ехогенності в 64,0%
дітей із ВГ, у 83,3% із ХГ. У дітей із ВГ у 28,0% визначалась
дрібновогнищева неоднорідність паренхіми печінки та її
гіперехогенність, що, можливо, обумовлено інфільтративни
ми змінами портальних трактів і ранньою появою дрібновог
нищевих некрозів. Вираженість цих змін залежала від актив
ності процесу. У 5 дітей ехоструктура паренхіми печінки не
відрізнялась від такої у здорових дітей. Серед дітей із ХГ у
83,3% випадків визначались зміни ехогенності у вигляді її
підвищення, а також дрібновогнищева неоднорідність у
79,1% дітей і середньовогнищеві зміни в 1 дитини з активним
процесом і тривалим перебігом. Достовірно вищий процент
неоднорідності паренхіми в дітей із ХГ порівняно з дітьми з
ВГ свідчить, на нашу думку, про ранній початок фібротич
них змін печінки при відносно короткій тривалості перебігу.

Висновки
Таким чином, аналіз ультразвукових порушень показ
ників гепатобіліарної системи в дітей раннього віку при
ушкодженні печінки вказує на високу клінікодіагностич
ну і прогностичну значущість УЗД. При ВГ максимальне
збільшення печінки спостерігається переважно за рахунок
правої частки органа. Малоактивний процес при ВГ може
не мати змін акустичної щільності паренхіми за ультразву
ковими характеристиками, а ступінь гепатомегалії не зав
жди співвідноситься зі ступенем важкості захворювання.
У дітей раннього віку з ХГ збільшення печінки є клінічним
еквівалентом активності процесу. Зміни ехогенності струк
тури органа відмічаються при вроджених і хронічних гепа
титах, а також залежать від тривалості перебігу.
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Состояние гепатобилиарной системы у детей раннего возраста
с поражением печени по данным ультразвуковой диагностики
О.Г. Шадрин, Н.Ф. Чернега, Б.А. Тарасюк
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Цель — изучить состояние гепатобилиарной системы у детей с поражениями печени по данным ультразвукового исследования.
Пациенты и методы. Проанализированы данные ультразвукового исследования гепатобилиарной системы 86 детей раннего возраста, среди
них 50 детей с врожденным гепатитом (І группа), 24 — с хроническим (ІІ группа), 12 — с билиарной атрезией (ІІІ группа) и 15 здоровых детей соот%
ветствующего возраста. На момент исследования длительность врожденного гепатита в среднем составила 1–3 месяца, а хронического —
от 6 месяцев до 3 лет. Дети с БА обследованы в возрасте 2–4 месяца.
Результаты. Анализ изменений эхографической структуры гепатобилиарной системы у детей раннего возраста при поражении печени указывает на
высокую клинико%диагностическую и прогностическую значимость ультразвукового исследования. При врожденных гепатитах максимальное уве%
личение печени наблюдается преимущественно за счет правой доли, малоактивный процесс может не иметь изменений консистенции по ультразву%
ковым характеристиками, а степень гепатомегалии не всегда соотносится со степенью тяжести заболевания.
Выводы. У детей раннего возраста с хроническими гепатитами увеличение печени является клиническим эквивалентом активности процесса.
Ключевые слова: ультразвуковое исследование, поражение печени, дети раннего возраста.

State of the hepatobiliary system in infants with liver disorders,
according to the data of ultrasound diagnostics
O.G. Shadrin, N.F. Chernega, B.A. Tarasyuk
SI «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine», Kiev, Ukraine
Objective — to examine the state of the hepatobiliary system in infants with liver disorders according to the data of ultrasound diagnosis.
Patients and methods. The data of ultrasound examination of the hepatobiliary system of 86 infants is analyzed, including 50 infants with congenital hepati%
tis (group I), 24 — with chronic hepatitis (group II ), 12 — with biliary atresia (group III) and 15 healthy children of the appropriate age. At the period of the
study duration of congenital hepatitis consisted of averaged 1–3 months and chronic — from 6 months to 3 years. Children with biliary atresia were exam%
ined at the age of 2–4 months.
Results. Analysis of changes of echographic structure of the hepatobiliary system in infants with liver disorders is pointed at a high clinical diagnostic and
prognostic significance of ultrasound diagnosis. In congenital hepatitis maximum liver enlargement is observed mainly at the expense of the right lobe, the
inactive process may not have changes of consistency according to the ultrasound characteristics and the degree of hepatomegaly not always correlate with
the level of disease severity.
Conclusions. In infants with chronic hepatitis, liver enlargement is equal to clinical activity of the process.
Key words: ultrasound diagnosis, liver disorder, infants.
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ПЕДИАТРИЧЕСКАЯ НЕВРОЛОГИЯ
УДК 616.831009.12053.2

Синдром Рубінштейна—Тейбі
в педіатричній неврології
О.А. Шевченко
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Резюме. Наведено основні відомості про рідкісну вроджену мультисистемну генетичну патологію, обов'язковим компонентом якої є тяжке ураження
центральної нервової системи і прогресуючий характер розумової відсталості, — синдром Рубінштейна—Тейбі. Розглянуто сучасні клініко%
діагностичні, неврологічні і генетичні аспекти даного синдрому. Описано клінічний випадок пацієнтки з цією патологією, яку обстежували і лікували
в клініці дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН України».
Ключові слова: синдром Рубінштейна—Тейбі, клініка, діагностика, пренатальна діагностика.

роджена та спадкова патологія, особливо з поєдна
В
ним ураженням центральної нервової системи і
органів та систем органів, має суттєвий негативний вплив
на дитячу смертність та інвалідність. За даними Всесвіт
ньої організації охорони здоров'я, 20% дитячої захворюва
ності та інвалідності, а також 15–20% дитячої смертності
спричинені вадами розвитку. Шкідливі фактори зовніш
нього середовища обумовлюють 10% виникнення вродже
них аномалій, хромосомні зміни — 10%, а інші 80% зазви
чай носять змішаний характер. Щорічно у світі народжу
ється до 5–6% дітей із вродженими вадами розвитку, з них
у половині випадків аномалії мають тяжкий характер і
потребують відповідного хірургічного втручання, а вро
джені аномалії центральної нервової системи становлять
близько 25% усіх вроджених вад [2, 3, 6]. Враховуючи, що
в багатьох випадках вроджені вади розвитку мають спора
дичний характер свого виникнення, найбільш ефективним
засобом щодо їх попередження є своєчасна і комплексна
пренатальна діагностика та диференційна діагностика з
метою зменшення інвалідності дітей та створення ефек
тивної системи діагностичнопрогностичної та лікуваль
нопрофілактичної допомоги.
Синдром Рубінштейна—Тейбі (синдром широкого
I пальця кистей і стоп, специфічного обличчя та розумо
вої відсталості), є рідкісною мультисистемною генетич
ною патологією, що характеризується прогресуючою
розумовою відсталістю, відставанням зростання і кістко
вого віку, широкими термінальними фалангами перших
пальців кистей і стоп, характерними особливостями чере
па та обличчя (дзьобовидний ніс, гіпертелоризм, косоо
кість, високе готичне піднебіння, антимонголоїдні очні
щілини, птоз) з мікроцефалією [25, 35, 42]. Захворювання
має аутосомнодомінантний тип успадкування і пов'язане
з мікроделеціями короткого плеча 16ї хромосоми
(16p13.3). Більшість зареєстрованих на теперішній час
випадків мають спорадичний характер виникнення внас
лідок мутації de novo в локусі 16p13.3, існують повідо
млення про виникнення синдрому в монозиготних близ
нюків і родинні випадки. Фактори, які спричиняють
виникнення цього синдрому, були ідентифіковані мутації
в генах — CREBBP і EP300 з порушенням функції зв'я
зуючого мультидоменного протеїну CREB, який є коакти
ватором транскрипції та відіграє важливу роль у регуляції
росту та ділення клітин і нормального розвитку плода. У
разі зменшення кількості цього білка порушується нор
мальний розвиток до і після народження дитини з форму
ванням ознак синдрому Рубінштейна—Тейбі [16, 17, 27, 31,
48]. Вперше вищенаведений симптомокомплекс даної
патології був описаний у 1957 р. J. Michail та співавторами
[30]. У 1963 р. педіатри Дж.Г. Рубінштейн і рентгенолог
Х. Тейбі його виділили в окремий синдром [37], який зустрі
чається із розрахунку 1 випадок на 100000–125000 новона
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роджених [24]. Хлопчики та дівчатка хворіють однаково
часто. Якщо подружня пара мала дитину з цим синдро
мом, то можливість появи ще однієї дитини з цим розла
дом становить приблизно 0,1% (емпіричний ризик для
сибсів). У хворого із синдромом Рубінштейна—Тейбі
ризик народження дітей із цим захворюванням становить
близько 50% [22]. У 39% під час вагітності має місце бага
товоддя. Після народження до 20% новонароджених
потрапляють для лікування у відділення інтенсивної
терапії у зв'язку з розладами дихання, ковтання і епізода
ми апное [38].
Слід зазначити, що діагноз синдрому Рубінштейна—
Тейбі зазвичай встановлюється після народження, пере
важно на підставі клінічних ознак. Діти при народженні
зазвичай мають нормальну масу тіла та зріст, однак вже на
першому році життя спостерігаються затримка статокіне
тичного, домовного і мовного розвитку, гіпотонія, загальна
ослабленість організму, повторні респіраторні захворюван
ня, повільний темп набирання ваги, закрепи і труднощі при
годуванні (погане смоктання, зригування, утруднення ков
тання) [10, 23, 38]. Окремі звуки белькотіння з'являються
після року, власна мова розвивається зі значним відставан
ням, і діти довго не розуміють зверненої до них мови, що
потребує відповідної мовної терапії [33, 36]. Також відзна
чено, що коли дитина з даною патологією виховується в
родині, коефіцієнт інтелекту має більш високі значення
порівняно з дітьми, які виховуються в інтернаті. Хода фор
мується лише до 1,5–2 років життя [32, 35].
Серед інших характерних змін, які можуть зустріча
тись у разі синдрому Рубінштейна—Тейбі, необхідно від
значити такі: тривале незарощення великого тім'ячка,
брахіцефалію, виступаючий лоб із низьким ростом волос
ся, широке перенісся, гіпоплазію крил носа, високі аркуат
ні брови, епікант, помірну ретро або мікрогнатію, розщі
лину язичка, піднебіння і верхньої губи, зміни вушних
раковин у вигляді деформації, зменшення або збільшення,
гримасу на обличчі або незвичну посмішку з практично
повним закриттям очей. Хворі мають невисокий зріст.
Слід відзначити й виражені зміни зубів у вигляді аномалії
їх розташування, перехресного прикусу, гіпоплазії
та зміни кольору емалі. Практично в половини пацієнтів
характерними є часті інфекції вуха, що може супроводжу
ватись втратою слуху. У 80% пацієнтів із даною патологією
має місце патологія органу зору у вигляді катаракти,
стенозу носослізного каналу, косини, глаукоми, атрофії
зорових нервів, аномалії рефракції [13, 20, 34, 45, 49].
Це визначає обов'язкове обстеження таких дітей офталь
мологом. Необхідно вказати у випадку даного синдрому
на цікаві зміни дерматогліфіки у вигляді складних і спе
цифічних візерунків: «тридельтові» завитки на перших
пальцях, на других і третіх пальцях — дуги, підвищена
частота візерунків на 2 і 3й міжпальцевій подушечці,
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єдина згинальна складка долоні. Тому дерматогліфічне
дослідження є необхідною частиною обстеження генети
ком дітей із синдромом Рубінштейна—Тейбі. Дерматоглі
фічний аналіз є особливо важливим у разі летальних
форм патології плода неуточненої етіології, синдромаль
них форм затримки внутрішньоутробного розвитку та
вроджених дефектів невідомої етології, вроджених дефек
тів кінцівок і соматичної асиметрії, затримки психомотор
ного розвитку невідомого ґенезу та аномалії статі [7, 11, 20].
Необхідно відзначити при синдромі Рубінштейна—Тейбі
й збільшення частоти утворення пухлин, зокрема, оліго
дендрогліом, нейробластом, медулобластом, менінгеом,
феохромацитом, лейоміосарком і назофарингеальних раб
доміосарком [29, 35].
Вроджені аномалії серця можуть зустрічатись
у 35–40% випадків у вигляді дефектів перегородок серця,
незарощення артеріальної протоки, коарктації аорти
[44, 46]. Серед інших вроджених вад розвитку слід відзначи
ти однобічну аплазію нирок, подвоєння нирок, гідронефроз,
дивертикул сечового міхура, порушення лобуляції легень.
Більшість осіб чоловічої статі мають неопущені яєчка, що
потребує відповідного хірургічного втручання [13, 20].
Аномалії опорнорухового апарату полягають у роз
ширенні й вкороченні нігтьових фаланг перших пальців
кистей і стоп — 100% випадків, іноді — термінальних
фаланг інших пальців кисті; вальгусній деформації між
фалангових суглобів; подвоєнні нігтьової фаланги пер
ших пальців стоп — 30% випадків, рідше — проксимальної
фаланги, в ряді випадків — полідактилії стоп, часткової
синдактилії кистей і стоп; дислокації наколінника. Також
спостерігаються лордоз, кіфоз, сколіоз, аномалії грудини і
ребер, сплощення крил тазових кісток. Майже в половині
випадків синдрому зустрічаються гірсутизм, яскравочер
воний невус на шкірі чола, потилиці та бічній поверхні
шиї, келоїди [26, 35, 39]. Середній зріст для дорослих
чоловіків становить 153,1 см, а для жінок — 146,7 см [47].
Серед характерних змін у випадку синдрому Рубін
штейна—Тейбі слід особливо виділити зміни центральної
нервової системи. Найбільш частою є вроджена вада
головного мозку у вигляді агенезії мозолистого тіла.
Однак у літературі описано рідкісні випадки вродженої
мальформації Денді—Уокера і аномалії Арнольда—Кіарі1
у випадку даного синдрому [9, 40, 41]. Слід наголосити, що
однією з важливих функцій мозолистого тіла є забезпечен
ня можливості міжпівкульового гальмування для дифе
ренціації активності півкуль і більш ефективної обробки
інформації. Від якості міжпівкульової взаємодії залежить і
рівень інтелекту. Для дітей з агенезією мозолистого тіла
характерними є порушення зоровопросторових функцій,
зниження локалізації звука в просторі, розлади в разі
виконання бімануальних проб, емоційний дефіцит і пси
хосоціальні труднощі. Агенезія мозолистого тіла може
відігравати значну роль у виникненні епілептичних напа
дів, відхилень розвитку і різних неврологічних і психічних
розладів — аутизму, шизофренії, синдрому дефіциту уваги
і гіперактивності, дизлексії та ін. [4, 12, 30]. У разі синдро
му Рубінштейна—Тейбі відзначено зміни у вигляді збід
нення шарів кори пірамідальними клітинами і затримки
темпів мієлінізації, розумової відсталості, тяжкої затримки
розвитку експресивної мови, порушення координації рухів
і гіпотонії, епілептичних нападів. Розумова відсталість
спостерігається в усіх випадках і, переважно, глибокого
ступеня. У літературі описано випадки, коли коефіцієнт
інтелекту (IQ) межує з нормою (70–80), однак доведено,
що в 74% випадків IQ становить менше 50 [15, 27]. Епілеп
тичні напади зустрічаються в 20–25% випадках, що коре
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Мал. 1. Короткі і широкі кінцеві фаланги перших пальців кисті

Мал. 2. Коротка і широка кінцева фаланга першого пальця стопи

лює зі ступенем розумової відсталості. Серед поведінкових
і психічних проявів слід відзначити погану концентрацію
уваги, малоорганізованість, некритичність, емоційну
лабільність і збудженість, іноді з агресією та аутоагресією,
обсесивнокомпульсивні розлади [32, 35, 44].
Зазвичай діагноз синдрому Рубінштейна—Тейбі вста
новлюється після народження, враховуючи характерні
клінічні зміни. При цьому важливе значення має поєднан
ня аномалій обличчя із широкими і короткими пальцями
рук і ніг. Найбільш характерним є розширення кінцевої
фаланги першого пальця кисті і стопи (100% випадків),
що відображено на мал. 1 і 2 [26].
Досконалої пренатальної діагностики синдрому
Рубінштейна—Тейбі на теперішній час не існує. У літера
турі висвітлено окремі випадки даної патології, коли на
підставі пренатальної сонографії була запідозрена наяв
ність синдрому Рубінштейна—Тейбі, враховуючи харак
терні дизморфічні зміни (дзьобовидний ніс, мікрогнатія,
зміни кінцівок із розширенням кінцевих фаланг перших
пальців кисті і стопи) на фоні багатоводдя. В деяких
випадках було генетичне підтвердження даного синдрому
за допомогою методу флуоресцентної гібридизації in situ
(FISHметод) після виконання амніоцентезу, в інших
випадках — генетичне тестування не підтвердило цієї
патології [21]. У зв'язку з цим слід зазначити, що генетич
не тестування не завжди підтверджує діагноз синдрому
Рубінштейна—Тейбі [8, 43]. У теперішній час із цією
метою можуть використовуватись сучасні молекулярно
цитогенетичні методи дослідження, засновані на гібриди
зації хромосом із різними варіантами ДНКзондів або
кількісному визначенні специфічних для кожної хромосо
ми маркерних послідовностей ДНК: флуоресцентна
гібридизація in situ (FISHметод), порівняльна геномна
гібридизація на ДНКмікрочіпах (array CGH), кількісна
флуоресцентна полімеразноланцюгова реакція і муль
типлексна лігазна ампліфікація (MLPA). Генетичне тесту
вання в даний час здатне підтвердити діагноз тільки у
55–60% пацієнтів [1, 14, 16, 24].
Слід наголосити на певних труднощах щодо прена
тальної діагностики агенезії мозолистого тіла, яка часто
супроводжує синдром Рубінштейна—Тейбі. Ехографічна
оцінка мозолистого тіла в разі проведення ультразвуково
го дослідження можлива після 20 тижнів вагітності. За
дослідженнями Volpe P. і співавторів [15], пренатально аге
незія мозолистого тіла була встановлена лише в
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37% випадків. Тому в разі підозри на агенезію мозолистого
тіла слід провести ретельне дослідження анатомічних осо
бливостей плода, щоб виключити поєднані вади, оскільки
дана патологія часто входить до складу синдромів із мно
жинними і поєднаними вадами розвитку, зокрема, до син
дрому Рубінштейна—Тейбі. Для уточнення діагнозу,
доповнення результатів ехографії та поліпшення якості
пренатальної діагностики в таких випадках необхідно про
водити магнітнорезонансну томографію (МРТ) малого
тазу вагітної (починаючи з 20го тижня вагітності). МРТ
дає змогу ретельно розглянути плід і, зокрема, структури
центральної нервової системи за відсутності шкідливого
впливу на плід, з оптимізацією тактики ведення вагітності
і родорозрішення [5, 18, 19]. Необхідним компонентом
пренатального обстеження є визначення каріотипу.
Специфічної терапії даного синдрому не існує. Часто
такі хворі можуть потребувати різних хірургічних втручань,
зокрема, корекції вад серця і кісток пальців рук або ніг.
Приводимо нижче клінічний випадок пацієнтки І.,
8 років, що проходила обстеження та лікування у відді
ленні дитячої психоневрології ДУ «ІПАГ НАМН Украї
ни» з діагнозом: «Синдром Рубінштейна—Тейбі, загальне
недорозвинення мовлення першого рівня, зниження ког
нітивних функцій. Гіпоплазія лівої нирки. Енурез».
Хвора госпіталізована зі скаргами на виражене відста
вання в психомовному розвитку, дефектну промову, не
читає, знає не всі букви, може обводити олівцем контури
простих предметів, виконує лише прості інструкції, емо
ційно лабільна.
За даними анамнезу, дівчинка народжена від першої
вагітності, перших пологів. Під час вагітності в матері була
загроза її переривання в першому триместрі, пієлонефрит.
Обстеження на інфекції ТОРЧкомплексу — результати
негативні. Мало місце багатоводдя. Родорозрішення було
природнім шляхом у 38–39 тижнів, без особливостей. Маса
дитини при народженні становила 3300 г, довжина тіла —
52 см, груди одразу взяла, однак погано смоктала і ковтала.
На 3й день життя була аспірація з подальшим розвитком
пневмонії. До 1 року життя періодично були епізоди «попер
хування» і «заклинання». Розвиток був із затримкою. Голо
ву почала тримати в 3 місяці, сидіти — в 9 місяців, ходити —
з 2 років. Окремі склади почала промовляти після 4 років.
Відвідує спецшколу, закінчила 1й клас, знає не всі букви, не
читає, малює (обведення контурів предметів). Судоми запе
речуються. Часто хворіє на респіраторні захворювання.
У неврологічному статусі — голова мікроцефальної
форми, епікант, гіпертелоризм, широке перенісся, змен
шення вушних раковин, збільшення відстані між зубами,
мікрогнатія і широкі та короткі нігтьові фаланги перших
пальців кистей і стоп. Функції черепномозкових нервів —
розбіжна косоокість, парез n.oculomotorius обох очей, висо
ке готичне піднебіння. Ковтання не порушене. М'язовий
тонус зменшений. Сухожилкові рефлекси, D=S. Черевні
рефлекси позитивні. Плантарні рефлекси живі. Загальне
недорозвинення мовлення 1го рівня, зниження когнітив
них функцій, дизартрія, нестійка концентрація уваги, емо
ційна лабільність. Енурез.
Згідно з етичними міркуваннями і відмовою матері
дівчинки, фотографування не проведено.
Магнітнорезонансна томографія (МРТ) головного
мозку — медичний висновок: на серії нативних МРзобра
жень біля трикутників бокових шлуночків на фоні незмі
неної білої речовини наявні зміни підвищеного МРсиг
налу, ідентичного за сигналом сірої речовини. Шлуночки
та підпавутинні простори не змінені. Ростральна частина
мозолистого тіла визначається гіпопластичною.
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Електроенцефалографія (ЕЕГ) — медичний висновок:
на фоновій ЕЕГ домінування полічастотного, дезорганізо
ваного альфаритму, періодичнорегіональні сповільнен
ня, переважно в лобноскроневих і тім'яних відведеннях.
На фотостимуляцію і гіпервентиляціюнаростання гос
трохвильової активності, спалахи білатеральносинхрон
них тета і дельта хвиль по всіх відведеннях. Виражена
дисфункція діенцефальностовбурових структур.
Електрокардіографія (ЕКГ) — медичний висновок:
синусовий ритм, частота серцевих скорочень — 100 уд/хв.,
нормальне положення електричної вісі серця — 64 град.,
неповна блокада правої ніжки пучка Гіса, помірні обмінні
зміни в міокарді.
При проведенні ультразвукового дослідження була
визначена гіпоплазія лівої нирки.
Консультація психіатра — медичний висновок: інте
лектуальномнестична недостатність межового рівня.
Порушення експресивної мови у формі загального недо
розвинення мови 1го рівня. Дизартрія. Енурез. Синдром
Рубінштейна—Тейбі.
Консультація генетика: у дитини клінічні виявлення
синдрому Рубінштейна—Тейбі: мікроцефалія, епікант,
мікрогнатія, гіпертелоризм, крупний ніс, широкі та короткі
перші пальці верхньої та нижньої кінцівок, затримка фізич
ного розвитку. Ознаки дисплазії сполучної тканини. Медич
ний висновок: синдром Рубінштейна—Тейбі, аутосомнодо
мінантний тип успадкування, ризик для нащадків 50%.
За цитогенетичним дослідженням, у дівчинки каріо
тип 46 ХХ.
Після проведеного обстеження і курсу лікування дів
чинка була виписана під нагляд невролога і педіатра за
місцем мешкання.
Даний клінічний випадок продемонстрував класичний
випадок синдрому Рубнштейна—Тейбі з характерною
анамнестичною, неврологічною і соматичною картиною.
Дана патологія є рідкісною і унікальною з мультисистем
ним характером ураження різних органів і систем органів,
високим ризиком пухлиноутворення і схильності до
інфекційних захворювань. При цьому провідне значення
має ураження центральної нервової системи з розумовою
відсталістю в усіх випадках, різноманітними поведінкови
ми розладами, часто в поєднанні з вродженими мальфор
маціями центральної нервової системи і епілептичними
нападами, що є найбільш частими причинами потраплян
ня таких пацієнтів до лікарів — дитячих неврологів. На
сьогоднішній день пренатальна діагностика даного син
дрому розроблена недостатньо, у переважній кількості
дана патологія діагностується постнатально. Однак меди
когенетична консультація сімейних пар, які мають дити
ну з даною патологією (група високого ризику), є обов'яз
ковим і необхідним компонентом діагностичної схеми з
метою визначення повторного ризику і складання програ
ми пренатальних досліджень у разі подальшої вагітності, із
проведенням ДНКаналізу фетальних клітин, отриманих
шляхом амніоцентезу (15–18й тижні вагітності) або біо
псії хоріона (10–12 тижнів вагітності). У разі проведення
ультразвукового дослідження слід ретельно досліджувати
анатомічні особливості плода, враховуючи характерні диз
морфічні зміни черепа та обличчя, опорнорухового апара
ту, внутрішніх органів та аномалії мозку при синдромі
Рубінштейна—Тейбі. У разі підозри на вроджену аномалію
плода недостатньо чіткої візуалізації його анатомічних
структур, метод магнітнорезонансної томографії малого
тазу вагітної (після 20го тижня вагітності) має вирішаль
не значення для встановлення точного діагнозу, оптиміза
ції тактики ведення вагітності й родорозрішення.
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ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Резюме. Приведены основные сведения о редкой врожденной мультисистемной генетической патологии, обязательным компонентом которой
является тяжелое поражение центральной нервной системы и прогрессирующий характер умственной отсталости, — синдром Рубинштейна—
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syndrome is a severe lesion of the central nervous system and the progressive character of mental retardation. It was considered the modern clinical, diagnos%
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ongenital and hereditary pathology, especially associ
C
ated with disturbances of central nervous system
(CNS), organs, and systems of organs has significant effect on
mortality and disability in children. According to World
health Organization (WHO) data, 20 % of children morbidity
and disability, as well as 15–20 % of children mortality are
caused by congenital abnormalities. Effect of environmental
harmful factors causes 10% of birth defects, 10 % are caused by
chromosomal changes, and other 80 % have mixed character.
Each year 50 % of children are born with congenital defects, at
that one half of abnormalities is severe and demands appropri
ate surgical intervention, while congenital CNS abnormalities
constitute 25 % of all birth defects [2, 3, 6]. Considering that
in many cases congenital abnormalities appear sporadically —
the most effective method for their prevention is timely and
complex prenatal diagnostics and differentiated diagnostics
aiming at decrease in children disability and creation of effec
tive system of prognostics and treatmentprevention help.
Rubinstein—Taybi syndrome (syndrome of wide 1st fin
ger of hands and feet, specific face look and mental retarda
tion) is rare multisystem genetic pathology, which is charac
terized by progressing mental retardation, growth and bone
age retardation, wide terminal finger bones and toe bones,
characteristic cranial and facial features (beaklike nose,
hypertelorism, heterotropy, high gothic palate, antimongolo
id slants, ptosis), accompanied by microcephaly [13, 36, 47].
This disease is inherited by autosomal dominant type and is
associated with deletions in 16th chromosome short shoul
der (16p13.3). At present, the majority of registered cases
appear sporadically due to de novo mutation in locus
16p13.3; however, there are reports about the syndrome
manifestation in monozygotic twins and family cases. As this
syndrome causative factors mutations in genes were identi
fied — CREBBP and EP300, with functional disturbance of
binding multidomain protein CREB, which is transcription
coactivator and plays important role in cells growth and
division regulation and foetus normal development. In case
of this protein concentration decrease the normal develop
ment is disturbed before and after birth, and signs of Rubin
stein—Taybi syndrome are formed [20, 29, 33, 42, 49]. This
pathology symptom complex was at first described in 1957 by
J. Michail and coauthors [30]. In 1963 paediatrician J.G.Ru
binstein and roentgenologist H.Taybi singled it out as individu
al syndrome [37], which takes place in 1 case for 100 000 —
125 000 newborns [21]. Boys and girls are affected with similar
frequency. If the pair has already had a child with this syndro
me, possibility of another child birth with such disturbance is
about 0.1 % (empirical risk for siblings). Patient with Rubin
stein—Taybi syndrome has 50 % risk to give birth to a child with
this syndrome [22]. In 39% of cases during pregnancy hydram
nion takes place. After birth up to 20 % of newborns should be
treated in intensive care department due to breathing distur
bances, swallowing disturbances and apnoea episodes [23].
It should be noted that diagnosis of Rubinstein—Taybi
syndrome is usually established after birth, generally on the
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basis of clinical signs. Such children usually have normal body
weight and height at birth, however, already during the first
year of life happen retardation in statokinetic, prespeech
and speech development, hypotony, general organism weak
ness, repeated respiratory diseases, slow weight gain, consti
pations and difficulties in feeding (bad sucking, shaking, swal
lowing difficulties) [9, 23, 24]. Some jabber sounds appear
after one year of age, proper speech develops with considerab
le retardation, and such children do not understand for a long
time the speech addressed to them, which demands special
speech therapy [25, 38]. It was also noted that if such child is
brought up in a family, his/her IQ is higher than in children,
who are raised in boarding school. Independent walking is
formed only by 1.5 — 2 years of life [36, 45].
The following characteristic changes may be noted in
cases of Rubinstein—Taybi syndrome: prolonged nonclosure
of large vertex, brachycephaly, protruding forehead with low
hair line, wide nasal bridge, nose alae hypoplasia, high arcu
ate brows, epicanthus, moderate retro or micrognathia, cre
vice of tongue, palate and upper lip, ear conches deformati
on, decrease or increase, and facial grimace or unusual smile
with practically complete eyes closure. Such patients have
low height. Teeth abnormalities also should be noted, such
as abnormal teeth position, lateral occlusion, hypoplasia,
and enamel colour changes. Virtually one half of such pati
ents develop frequent ear infections, which may be accom
panied by hearing loss. 80% of patients with this pathology
have eye pathologies, such as cataract, lacrymonasal duct
stenosis, and strabismus, glaucoma, and optic nerves atrophy
and refraction abnormalities [15, 18, 35, 39, 43]. Therefore,
such children should be examined by ophthalmologist. It
should be noted that this syndrome is accompanied by inte
resting changes in dermatoglyphics: «threedeltoid» curls
on the first fingers, arches on the second and third fingers,
increased patterns density on the 2nd and 3rd digital
cushions, and single palm flexural fold. Thus, dermatoglyph
ic examination is integral part of geneticist examination of
children with Rubinstein—Taybi syndrome. Dermatoglyphic
analysis is especially important in case of lethal pathologies
of unclear aetiology, syndromal forms of intrauteral develop
ment retardation and congenital defects of unknown aetio
logy, congenital extremities defects and somatic asymmetry,
psychomotor development retardation of unclear genesis,
and gender abnormalities [7, 10, 18]. It is notable that in
Rubinstein—Taybi syndrome tumours develop more frequ
ently, in particular such tumours as oligodendroglioma,
neuroblastoma, medulloblastoma, meningioma, phae
ochromocytoma, and leiomyosarcoma and nasopharyngeal
rhabdosarcoma [31, 36].
In 35–40 % of cases congenital heart abnormalities
occur, such as heart septal defects, patent ductus arteriosus,
and aortic coarctation [27, 40]. Among other congenital
abnormalities we should note unilateral renal aplasia, kidney
duplication, hydronephrosis, bladder ears, and disturbances
in lungs lobulation. The majority of male patients have cry
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ptorchism, which demands appropriate surgical interven
tion [15, 18].
Locomotor system abnormalities include widening and
shortening of nail bones of the first finger on hands and feet —
100 % of cases, sometimes — in terminal bones of other hand
fingers; digital joints valgus; nail bone duplication in 1st feet
fingers — in 30 % of cases, more seldom — of proximal pha
lanx; in some cases — feet polydactylia, partial dactylion of
hand and feet fingers; kneecup dislocation. Also are noted
lordosis, kyphosis, scoliosis, sternum and ribs abnormalities,
flattening of pelvic bones wings. In almost half of syndrome
cases are revealed hirsutism, brightred nevus on forehead
skin, occipital and lateral neck surface, and callosities
[26, 36, 44]. Average height for adult males is 153.1 cm, for
adult females — 146.7 cm [41].
Among characteristic changes in Rubinstein—Taybi syn
drome we should especially stress changes in central ner
vous system. The most frequent are congenital brain defect,
such as corpus callosum agenesia. However, in literature are
described rare cases of congenital Dandy—Walker malfor
mation and ArnoldChiari1 malformation in cases of this
syndrome [8, 28, 48]. It should be especially noted that one
of corpus callosum important functions is securing interhe
mispheric slowdowning for hemispheres activity differentia
tion and more effective information processing. Intellect
level also depends on interhemispheric interaction quality.
Children with corpus callosum agenesia are characterized
with disturbances in visualspatial functions, difficulties
in sounds location in space, bimanual tests disturbances,
emotional deficit and psychologicalsocial difficulties. Cor
pus callosum agenesia may play important role in epileptic
seizures, developmental abnormalities and various neurolo
gical and psychic disturbances — such as autism, schizophre
nia, attention deficit and hyperactivity disorder, dyslexia,
etc. [4, 12, 32]. In cases of Rubinstein—Taybi syndrome
there are noted changes, such as decrease of pyramidal cells
count in cortex layers and slowing down of myelinisation
rate, mental retardation, severe delay in expressive speech
development, disturbances in movements coordination,
hypotonia and epileptic seizures. Mental retardation took
place in all cases, and it was predominantly of severe degree.
In literature cases were described, when intellectual coeffi
cient (IQ) was close to normal (70–80); however, it was
established that in 74 % of cases IQ was less than 50 [15, 27].
Epileptic seizures happen in 20–25 % of cases, correlating

Fig. 1. Short and broad terminal first phalanxes of fingers

Fig. 2. Short and wide terminal phalanx of the first toe
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with mental retardation degree. Among behavioural and
psychic manifestations we should mention bad concentration,
disorganization, noncritical thinking, emotional lability and
restlessness, sometimes with aggression and autoaggression,
and obsessionalcompulsional disturbances [27, 36, 45].
Usually Rubinstein—Taybi syndrome diagnosis is esta
blished after birth, considering characteristic clinical chan
ges. At that combination of facial abnormalities with wide
and short hand and feet fingers is important. The most cha
racteristic feature is nail bone widening of hands and feet
(100 % of cases), which is illustrated by Fig. 1 and 2 [26].
At present there is no perfect prenatal diagnostics of
Rubinstein—Taybi syndrome. There are isolated reports in
literature of some cases of this pathology, when basing on
prenatal sonography results Rubinstein—Taybi syndrome
was suspected, considering characteristic dysmorphisms
(beaklike nose, micrognathia, extremities changes with
nailbones widening of the first hand and feet fingers), on the
background of hydramnion. In some cases this syndrome
was genetically confirmed by the method of in situ hybridi
zation (FISHmethod) after amniocentesis, in other cases
genetic testing did not confirm this pathology [19]. In this
connection we should mention that genetic testing not
always confirms diagnosis of Rubinstein—Taybi syndrome
[11, 14]. At present to discover this pathology modern mole
cularcytogenetic research methods may be used, basing on
chromosomes hybridization with various types of DNApro
bes, or on quantitative determination of chromosomespeci
fic marker DNA sequences: in situ hybridization (FISH
method), comparative genome hybridization on DNAmic
rochips (array CGH), quantitative fluorescent polymerase
chain reaction, and multiplex ligase amplification (MLPA).
Now genetic testing can confirm the diagnosis only in 55–60 %
of patients [1, 21, 34, 49].
There are certain difficulties in prenatal diagnostics of cor
pus callosum agenesia, which often accompanies Rubinstein—
Taybi syndrome. Corpus callosum echographic assessment by
ultrasound examination is possible only after 20 weeks of preg
nancy. According to the research of Volpe P. et al. [46], prena
tal corpus callosum agenesia was established only in 37 % of
such cases. Therefore, in case of suspicion of corpus callosum
agenesia the foetus anatomical features should be closely stu
died to exclude accompanying defects, because this pathology
is often part of syndromes with multiple and combined deve
lopmental defects, in particular, Rubinstein—Taybi syndrome.
In order to specify the diagnosis, add to echography results
and improve prenatal diagnostics quality in such cases mag
netic resonance tomography of small pelvis (MRT) might be
necessary (starting from pregnancy week 20). MRT allows
examining a foetus thoroughly, and in particular studying cen
tral nervous system structures without negative effect of foe
tus, as well as optimizing pregnancy management tactics and
delivery [5, 16, 17]. The necessary prenatal examination com
ponent is also karyotype determination.
There is no specific therapy for this syndrome, and the
treatment is only symptomatic. Such patients may often
require various surgical interventions, such as heart abnor
malities correction and hand or feet finger bones correction.
Please, see below the description of clinical case of girl
patient I., 8 years old, who underwent examination and tre
atment in Children Psychoneurology Department of State
Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynae
cology of the National Academy of Medical Sciences of
Ukraine» with the diagnosis: «Rubinstein—Taybi syndrome,
general speech underdevelopment of 1st level, cognitive fun
ctions decrease. Left renal hypoplasia. Enuresis».
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The girl was admitted with complaints of pronounced
retardation in psychospeech development, defect speech;
she could not read, knew not all letters, could circle with
pencil simple objects contours, followed only simple instruc
tions, and was emotionally labile.
Medical history data — the girl was from the first preg
nancy, and first delivery. During pregnancy the mother suf
fered from abortion threat during the first trimester, and
pielonephritis. Examination for TORCHcomplex infec
tions yielded negative results. During pregnancy hydramni
on took place. Delivery was at 38–39 weeks, by natural way,
and uncomplicated. The child body weight after birth was
3300 g, body length 52 cm, she took the breast at once;
however, she sucked and swallowed with difficulties. On the
3rd day of life aspiration with further pneumonia happened.
Until 1 year of life periodic episodes of «choking» and «jam
ming» were noted. The development was retarded. The girl
started to hold the head at 3 months, to sit at 9 months, and
she walked at the age of 2 years. She started to pronounce
individual syllables after 4 years. She is visiting special scho
ol (for special needs children), knows not all letters, can not
read, and draws (circles objects contours). Parents negate
seizures. The girl often falls sick with respiratory diseases.
Neurological status — the head of microcephalic form,
epicanthus, hypertelorism, wide nasal bridge, ear conches are
decreased, increased intervals between teeth, micrognathia
and wide and short nail bones of the fist fingers of hands and
feet. Cerebrocranial nerves functions divergent strabismus,
n.oculomotorius paresis in the both eyes, high gothic palate.
Swallowing is not disturbed. Muscle tone is decreased. Ten
don reflexes, D=S. Abdominal reflexes are positive. Plantar
reflexes are brisk. General speech underdevelopment of 1st
degree, cognitive functions decrease, dysarthria, unstable
concentration, emotional lability. Enuresis.
According to ethical considerations and girl mother refu
sal the patient was not photographed.
Brain magnetic resonance tomography (MRT) — conclu
sion: on the series of native MRpictures near lateral ventricles
triangles on the background of unchanged grey matter there
are changes — MRsignal increased, identical to grey matter
signal. Ventricles and subarachnoid cavities are without patho
logy. Rostral part of corpus callosum is hypoplastic.
Electroencephalogram (EEG) — conclusion: on the
background EEG dominance of polyfrequency disorganized
alpharhythm, periodical regional slowdowns, predominan
tly in occipitalfrontal and parietal leads. After photosti
mulation and hyperventilation — increase of sharp wave
activity, splashes of bilateralsynchronous theta and delta
waves in all leads. Pronounced dysfunction of diencephalon
stem structures.
Electrocardiogram (ECG) — conclusion: sinus rhythm,
heartbeat 100 bpm, normal position of electric heart axis: 64

degrees, incomplete right bundle branch block, moderate
metabolism changes in myocardium.
Ultrasound examination revealed left renal hypoplasia.
Psychiatrist consultation — conclusion: intellectual
mnestic insufficiency of threshold level. Expressive speech
disturbance as general speech underdevelopment of 1st
degree. Dysarthria. Enuresis. Rubinstein—Taybi syndrome.
Genetic consultation: the girl presents clinical mani
festations of Rubinstein—Taybi syndrome: microcephaly,
epicanthus, micrognathia, and hypertelorism, and large
nose, wide and short nail bones of the fist fingers of hands
and feet, physical development retardation. Signs of connec
tive tissue dysplasia. Conclusion: Rubinstein—Taybi
syndrome, autosomal dominant inheritance type, risk for
children 50 %.
According to cytogenetic examination, the girl has kary
otype 46 ХХ.
After completed examinations and treatment course the
girl was discharged from hospital for neurologist and
paediatrician supervision at home.
This clinical case illustrated classic case of Rubinstein—
Taybi syndrome with characteristic anamnesis, neurological
and somatic picture. This pathology is rare and unique, with
multisystem character of various organs and organs
systems disturbances, high risk of tumours formation and
tendency to infectious diseases. At that the leading impor
tance has central nervous system disturbance, accompanied
by mental retardation in all cases, and various behavioural
disturbances, often combined with congenital CNS malfor
mations and epileptic seizures, which constitute the most
frequent reason, why such patients turn to doctors —
paediatric neurologists. Today this syndrome prenatal diag
nostics is not sufficiently developed; this pathology in maj
ority of cases is diagnosed post partum, while genetic testing
at present may confirm the diagnosis only in 55–60% of
patients. However, medicalgenetic consultation of families
that have a child with such pathology (high risk group) is
obligatory, and diagnostic scheme necessary component
should be aiming at repeated risk revealing and drawing of
prenatal examinations program in case of further pregnanci
es, with foetal cells DNAtest, obtained by amniocentesis
(pregnancy week 15–18) or chorionic biopsy (pregnancy
week 10–12). In case of ultrasound examination the foetus
anatomical features should be closely studied, considering
characteristic dysmorphic changes in skull and face, locomo
tor apparatus, internal organs and brain abnormalities in
Rubinstein—Taybi syndrome. In case of suspected congeni
tal foetus abnormality and insufficient visualization of its
anatomical structures magnetic resonance tomography of
small pelvis (MRT) (starting from pregnancy week 20) has
decisive meaning to establish exact diagnosis, as well as to
optimize pregnancy management tactics and delivery.
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Активація Толлподібних рецепторів
у повноцінній імунній відповіді
Д.В. Осипчук, Б.В. Донськой, В.П. Чернишов
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», м. Київ, Україна
Резюме. Толл%подібні рецептори — еволюційно%консервативна система рецепторів, що відіграє виключну роль в активації неспецифічної відповіді на
патогени, забезпечуючи молекулярну ідентифікацію патогену та подальшу активацію основних компонентів спадкового імунітету. Порушена актив%
ність Толл%подібних рецепторів приводить до підвищеної чутливості до інфекцій, імунодефіцитних станів, а також асоціюється з алергічними та ауто%
імунними захворюваннями.
В огляді розглянуто класифікацію Толл%подібнних рецепторів та їх лігандів. Зосереджено увагу на ролі Толл%подібних рецепторів як ключових акти%
ваторів імунної відповіді. Показано роль активації рецепторів у координованій взаємодії вродженого та набутого імунітету. Також розглянуто дефек%
ти системи Толл%подібних рецепторів, які лежать в основі імунодефіцитів та асоціюються з іншими імунологічними порушеннями.
Ключові слова: Толл%подібні рецептори, імунна система, імунодефіцит, імунна відповідь.

Вступ

І

мунна система складається з двох основних ланок —
вродженої (innate) та набутої (adaptive). Вроджений
імунітет є першою лінією захисту організму — ініціює захи
сні реакції організму та активує набуту ланку імунітету.
Здатність вродженого імунітету розпізнавати широ
кий спектр патогенів визначається присутністю в остан
ніх патогенасоційованих молекулярних патернів
(ПАМП). ПАМП — консервативні структурні або секре
товані компоненти патогенів, необхідні для їхньої жит
тєдіяльності (ЛПС, флагелін, РНК та інші) [1]. ПАМП
мають три спільні характеристики, що робить їх ідеаль
ними мішенями для розпізнавання клітинами організму:
присутні лише у мікроорганізмів, що дає змогу відрізня
ти власні антигени від чужорідних, незмінні в мікроорга
нізмах одного класу — це дозволяє обмеженій кількості
рецепторів розпізнавати збудника будьякої інфекції, та
є необхідними для нормальної життєдіяльності мікроор
ганізму. Рецептори, які розпізнають ПАМП, належать до
групи патернрозпізнавальних рецепторів (ПРР).
Толлподібні рецептори (ТЛР) є найбільш вивченою
родиною ПРР.
ТЛР розпізнають широкий спектр різноманітних
ПАМП і залучені до розпізнавання власних антигенів
організму — DAMP (від англ. DangerAssociated Molecu
lar Patterns), що вивільняються при руйнуванні тканин
і можуть сигналізувати про наявність пошкодження
в організмі [2]. До DAMP належать гіалуронова кислота,
фібриноген, фібронектин, βдефензин, білки теплового
шоку та нуклеїнові кислоти.
ТЛР експресуються на імунних та інших клітинах
організму — епітеліоцитах шкіри, сечовивідних шляхів,
слизових оболонках респіраторного та кишкового трак
тів, ендотеліоцитах, м'язових клітинах, кардіоміоцитах,
фібробластах та інших [3–11]. Зв'язування ТЛР із ліган
дами індукує транскрипцію антимікробних генів, цито
кінів, хемокінів і ряду ефекторних молекул, таких як NO
синтаза та антимікробні пептиди, які можуть безпосе
редньо руйнувати патогени [12].
Найвищі рівні експресії рецепторів характерні для
антигенпрезентуючих клітин (АПК) — дендритних клітин
(ДК), макрофагів і Влімфоцитів [13]. Активація ТЛР на
АПК сприяє формуванню повноцінної імунної відповіді.
Стимуляція ТЛР на ДК приводить до їх дозрівання. Дозрі
лі ДК стимулюють проліферацію Тклітин, активуючи
таким чином адаптивну ланку імунітету [14–16]. Актива
ція ТЛР безпосередньо на Т та Влімфоцитах аутокринно
запускає клітинну диференціацію, проліферацію, ініціює
утворення клітин пам'яті та синтез антитіл [17–20].
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Вважається, що розпізнавання та зв'язування ТЛР з
ендогенними лігандами сприяє захисту й відновленню
тканин. Наприклад, взаємодія гіалуронової кислоти з
ТЛР2 чи ТЛР4 ініціює запальну відповідь, підтримує
цілісність епітеліальних клітин і сприяє відновленню
тканин при гострому ураженні легень [21]. ТЛР, інду
куючи утворення циклооксигенази, хемокінів, ростових
факторів і матриксних металопротеаз, здатні стимулю
вати ангіогенез та ремоделінг тканин [2]. Водночас, здат
ність ТЛР зв'язуватись з ендогенними лігандами зумо
влює їх залучення до патологічних процесів в організмі.
Ряд досліджень демонструють залучення ТЛР до патоге
незу таких захворювань, як ревматоїдний артрит, іше
мічна хвороба серця, хвороба Крона, системний черво
ний вовчак, астма та інші [2–4, 16, 19, 21].
Зв'язування ТЛР як з ендогенними, так і з екзогенни
ми лігандами, та подальша активація імунної відповіді
пояснюється «danger»теорією, згідно з якою, власні
компоненти організму можуть ініціювати імунну відпо
відь, якщо вони є сигналами небезпеки (пошкоджені тка
нини, дефектні клітини тощо); водночас, генетично
чужорідні субстанції здатні формувати толерантність
імунної відповіді, якщо вони не несуть небезпеки
(коменсали, плід) [22].
Отже, саме наявність лігандів ТЛР є вирішальним
критерієм ініціювання імунної відповіді. Присутність
лігандів ТЛР є ключовим сигналом небезпеки для орга
нізму; імунна відповідь, ініційована активацією ТЛР,
розгортається швидко, не потребує попередніх і додатко
вих стимулів, забезпечує повноцінний та вчасний захист
від патогенів [1, 12, 13, 22].
Класифікація Толл подібних рецепторів
На сьогодні відомо 13 ТЛР у ссавців (11 функціо
нальних рецепторів у людини та 12 — у мишей) [23, 24].
Залежно від місця локалізації в клітині, ТЛР розділя
ють на дві підгрупи — внутрішньоклітинні та асоційовані
з цитоплазматичною мембраною. До внутрішньоклітин
них належать ТЛР3, ТЛР7, ТЛР8 та ТЛР9, розташовані
на мембранах ендосом, лізосом та ендоплазматичній сітці.
ТЛР1, ТЛР2, ТЛР4, ТЛР5, ТЛР6, ТЛР10 — переважно
локалізовані на цитоплазматичній мембрані [25–27].
Така локалізація обумовлена природою лігандів, які
розпізнають рецептори. ТЛР, локалізовані на поверхні
клітини, розпізнають компоненти бактеріального та гриб
кового походження. Внутрішньоклітинні рецептори роз
пізнають нуклеїнові кислоти вірусів і бактерій та власні
нуклеїнові кислоти за патологічних станів [28] (табл.).
Внутрішньоклітинні ТЛР — ключові компоненти проти
вірусної імунної відповіді. Розпізнавання лігандів внутріш
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Таблиця
Експресія та ліганди Толлподібних рецепторів

ньоклітинними рецепторами відбувається в фагосомах чи
лізосомах. Це сприяє зв'язуванню з нуклеїновими кислотами
апоптичних, бактеріальних клітин та віріонів тільки після їх
фагоцитозу й часткового руйнування [29]. Також припуска
ється, що позаклітинні та ендосомальні ДНКази руйнують
власні нуклеїнові кислоти ще до розпізнавання їх відповідни
ми ТЛР, що запобігає аутоімунним реакціям [30].
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Роль активації Толл подібних рецепторів у коорди
нованій взаємодії вродженого та набутого імунітету
Повноцінна імунна відповідь базується на координо
ваній взаємодії вродженого та набутого імунітету. Саме
активація вродженого імунітету є важливою передумо
вою формування адаптивної імунної відповіді. Розвиток
адаптивної відповіді залежить від стимуляції антигеном
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на АПК «наївних» CD4+Тклітин, та їх подальшої дифе
ренціації на дві основні категорії Th1 та Th2(від. англ. —
Т helper1,2). Th1 характеризуються здатністю до продук
ції IL2, IFNγ і активації клітинноопосередкованої імун
ної відповіді. Th1лімфоцити стимулюють макрофаги,
NKклітини і цитотоксичні Тлімфоцити — для знешко
дження внутрішньоклітинних мікроорганізмів і клітин,
інфікованих вірусом. Th2клітини відповідають за акти
вацію гуморальної імунної відповіді; вони є продуцента
ми IL4, IL5, IL9, IL13 та GMCSF регулюють продук
цію антитіл, механізми гіперчутливості й протипарази
тарну імунну відповідь [31].
До головних АПК належать ДК, макрофаги, фоліку
лярні зірчасті клітини лімфатичних вузлів і селезінки,
клітини Ларгенганса, Влімфоцити [31]. Стимуляція ДК
через ТЛР приводить до синтезу цитокінів та експресії
костимуляторних молекул CD40, CD80 та CD86, що є
необхідним для їх дозрівання і початкової активації
«наївних» CD4+Тлімфоцитів. Також цитокіни індукова
ні лігандами ТЛР, можуть діяти аутокринно, активуючи
диференціацію та проліферацію ДК. Залежно від типу
ТЛР та популяції ДК, цитокіни (IL1, IL2, IL6, IL12,
TNF), секретовані ДК, сприяють як диференціації, так і
проліферації Тклітин [32]. Раніше вважалося, що акти
вація опосередкована ТЛР спрямовує імунну відповідь
лише у Тh1 напрямку (прозапальному), проте показано,
що стимуляція мишачих ДК з лігандами ТЛР3 або ТЛР2
сприяє ефективній презентації овальбуміну специфічним
CD8+ Tклітинам і стимулює синтез IL10, що орієнтує
імунну відповідь до Th2 типу [33]. Таким чином, кінцеві
продукти стимуляції ДК лігандами ТЛР можуть визнача
ти диференціацію наївних Тклітин в обох напрямах.
Крім опосередкованого впливу, ТЛР можуть регулюва
ти функції Т та Влімфоцитів безпосередньо. Показано, що
для ініціювання проліферації наївних Вклітин недостатньо
стимуляції Вклітинного рецептора та «допомоги» Тлім
фоцитів, необхідною умовою також є додатковий сигнал від
ТЛР [34]. Активація ТЛР на наївних тимуснезалежних
Вклітинах індукує поліклональну активацію та експресію
високих рівнів мембраноасоційованих і розчинних імуно
глобулінів класу М (IgM). Активація Вклітин пам'яті
лігандами ТЛР приводить до підвищення проліферації та
секреції поліклональних антитіл [35]. Активація В1лімфо
цитів, опосередкована ТЛР, приводить до зниження рівнів
експресії інтегринів та CD9, що дає змогу В1лімфоцитам
швидше мігрувати у відповідь на хемокіни [36]. Очевидно,
наївні Вклітини та Вклітини пам'яті експресують різні
ТЛР для створення адекватної відповіді відповідно до їх
функцій, забезпечуючи гомеостаз імунної системи.
ТЛРекспресовані на Тклітинах прямо впливають
на різні Тклітинні субпопуляції, особливо на ефекторні
та Тклітини пам'яті, так як показано, що стимуляція
ТЛР на наївних Тклітинах не приводить до їх активації
[37]. Активація ТЛР на Тлімфоцитах сприяє підвищен
ню клітинної проліферації, адгезії та модуляції цитокі
нової продукції. Проте на популяції αβТлімфоцитів
показано, що ТЛР2, ТЛР5, ТЛР7 та ТЛР9 функціонують
швидше як костимуляторний рецептор спільно з Тклі
тинним рецептором (ТКР), ніж індукують пряму клітин
ну відповідь. Також вважається, що аналогічним чином
працює ТЛР3 на CD8+ лімфоцитах [38]. Однак невідомо,
чи активація ТКР приводить до транслокації внутріш
ньоклітинного ТЛР до клітинної мембрани, чи стимулює
синтез мебраноасоційованих ТЛР de novo.
Важливу роль у регуляції Тклітинної відповіді віді
грає субпопуляція регуляторних CD4+Тлімфоцитів —
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Treg (від англ. Tregulator). Treg відіграють важливу
роль у регуляції імунної толерантності до власних анти
генів. Продемонстровано, що саме ТЛР2, ТЛР5 і ТЛР8
регулюють функціонування Tregлімфоцитів. Пригні
чення супресивної активності Tregлімфоцитів, яке
веде до підвищення проліферації CD4+Тклітин, обумо
влене активацією ТЛР8, тоді як підвищення їх супресив
ної активності спостерігається при стимуляції ТЛР5.
Значення ТЛР2 у функціональній активності Tregлім
фоцитів залишається суперечним [39]. Отже, активація
ТЛР ініціює імунну відповідь, регулює функціональну
активність різних популяцій імуноцитів і забезпечує
злагоджену взаємодію обох ланок імунітету.
Дефекти системи Толл подібних рецепторів, які
лежать в основі первинних імунодефіцитів
Активація ТЛР — одна з основних умов розгортання
повноцінної імунної відповіді. Порушення у структурі
рецепторів і дефекти низхідних активаційних шляхів
можуть приводити до ряду патологій та бути першопри
чиною імунодефіцитів.
Дефіцит IRAK4 — первинний імунодефіцит, що спри
чиняє порушення внутрішньоклітинного сигнального
каскаду від рецепторів ТЛР. IRAK4 активує шлях пере
дачі сигналу від усіх відомих на сьогодні рецепторів ТЛР
(за винятком ТЛР3) [31]. Цей дефіцит характеризується
підвищеною чутливістю пацієнтів до рецидивних піоген
них та інвазивних пневмококових інфекцій. Переважним
збудником є Streptococcus pneumoniae, також відмічаються
інфекції, викликані Staphylococcus aureus та Neisseria
meningitides. Інфекційні процеси виникають у ранньому
дитячому віці та можуть приводити до летальних наслід
ків [31, 40]. Водночас, при дефіциті IRAK4 зберігається
резистентність до вірусних інфекцій, незважаючи на
порушення активації ТЛР7, 8 та 9. Це обумовлено нор
мальним функціонуванням ТЛР3, стимуляція якого при
водить до синтезу достатнього рівня противірусних цито
кінів [40]. Також у пацієнтів із дефіцитом IRAK4 відсут
ня схильність до опортуністичних інфекцій [41].
MyD88 — ключова цитоплазматична адаптерна моле
кула, що забезпечує передачу сигналу від ТЛР (крім
ТЛР3) до IRAKкомплексу. Дефіцит MyD88 — первинний
імунодефіцит, що має аутосомнорецесивний шлях успад
кування [42]. MyD88 та IRAK4залежні шляхи ведуть до
синтезу прозапальних цитокінів, таких як IL1β, IL6, IL8,
TNFα, IFNα/β та IFNγ [43]. MyD88 та IRAK4 дефіцити
мають майже однаковий імунологічний фенотип [42].
Пацієнти з MyD88 та IRAK4дефіцитами демонструють
підвищену чутливість до інвазивних бактеріальних інфек
цій, викликаних переважно грампозитивними бактеріями,
такими як Streptococcus pneumoniae та Staphylococcus
aureus, зрідка інфекціями, викликаними грамнегативними
бактеріями Pseudomonas aeruginosa та Shigella sonnei [41, 42,
44–46]. Ще однією ознакою, яка об'єднує пацієнтів із дефі
цитом MyD88 та IRAK4 молекул, є знижений рівень
Вклітин пам'яті з фенотипом IgM+IgD+CD27+ [47].
Як і при IRAK4дефіциті, при MyD88дефіциті збе
рігається резистентність пацієнтів до грибкових, парази
тарних, вірусних та більшості бактеріальних інфекцій.
Більше того, хоча серед пацієнтів із такими імунодефі
цитами спостерігається значна смертність у ранньому
дитинстві, клінічні прояви зменшуються з віком пацієн
тів. Це можна пояснити розвитком і повноцінним дозрі
ванням Т та Вклітинного імунітету, що компенсує
дефекти сигнальних шляхів ТЛР.
Дефіцит білкової молекули UNC93B, необхідної для
внутрішньоклітинного транспорту ТЛР3, ТЛР7, ТЛР8 і
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

ИММУНОЛОГИЯ

ТЛР9, — первинний імунодефіцит, що також характери
зується «вузьким» імунологічним фенотипом [48].
Характерним для пацієнтів із дефіцитом є герпетичний
менінгоенцефаліт, який у частини хворих має рецидив
ний характер. У цілому пацієнти без схильності до бак
теріальних та опортуністичних інфекцій [31]. На проти
вагу пацієнтам із дефіцитами MyD88 та IRAK4моле
кул, при дефіциті ТЛР3 та UNC93B рівні Вклітин
пам'яті були в межах норми. Це свідчить про важливу
роль системи ТЛР у гомеостазі популяції Вклітин та
демонструє, що UNC93Bзалежні ТЛР необов'язкові
для
формування
та
підтримання
популяцій
IgM+IgD+CD27+ Вклітин [47].
Дефекти системи Толл подібних рецепторів та їх
зв'язок з іншими імунологічними порушеннями
Першим визначеним дефектом, який впливає на
функції ТЛР, була мутація гена NEMO, що кодує протеїн
NEMO в Ххромосомі. Мутації в цьому гені впливають на
можливість перенесення транскрипційного фактора —
NFkB до ядра і таким чином порушують процеси вро
дженого та набутого імунітету, зокрема передачу актива
ційного сигналу від ТЛР. Наслідком такої мутації є ангі
дротична ектодермальна дисплазія з імунодефіцитом
(AEDID — від. англ. anhydrotic ectodermal dysplasia with
immunodeficiency) [49–51]. Спектр клінічних проявів у
дітей з AEDID досить широкий і включає дефекти
структур ектодермального походження. Відзначається
схильність до тяжких бактеріальних інфекцій дихальної
системи і травного тракту, шкіри, м'яких тканин і кістко
вої системи, менінгіту та септицемії з першого року
життя. Характерними є також інфекції, спричинені нету
беркульозними мікобактеріями Mycobacterium kansasii,
Mycobacterium avium, Micobacterium bovis; часто трапля
ються піогенні бактеріальні інфекції, зумовлені як грам
позитивними, так і грамнегативними бактеріями. Клініч
ний фенотип, спричинений мутаціями NEMO, включає
також аутоімунні захворювання, такі як гемолітична ане
мія, запальні захворювання кишок [31]. Така чутливість
до інфекцій частково базується на дефекті гуморального
імунітету, спричиненого аномальною CD40опосередко
ваною стимуляцією Вклітин, так як цей костимулятор
ний сигнал залежить від коректної активації NFkB.
Клінічно гуморальний дефект AEDID характеризується
недостатньою продукцією специфічних антитіл (особли
во до полісахаридних антигенів) із відсутньою або супут
ньою гіпогамаглобулінемією [49, 52, 53].
Загальний варіабельний імунодефіцит (ЗВІД) — гете
рогенна група захворювань, які характеризуються гіпога
маглобулінемією, порушенням продукції специфічних
антитіл і підвищеною схильністю до рецидивних і хроніч
них інфекцій. ЗВІД описано вперше у 1953 р, однак на
сьогодні молекулярна основа більшості випадків імуноде
фіциту залишається невідомою [31]. Останні дослідження
демонструють наявність дефектів ТЛР Вклітин і пДК
пацієнтів зі ЗВІД [54, 55]. Показано, що Вклітини пацієн
тів зі ЗВІД експресують менші рівні CD86 після стимуля
ції лігандом ТЛР9, екстрактом Streptococcus pneumoniae та
Haemophilus influenzae у комбінації з антиIgM антитілами

і також демонструють нижчий проліферативний індекс
порівняно з контролем [55]. Joyce E. Yu та співавтори про
демонстрували відсутність проліферації Вклітин хворих
на ЗВІД і відсутність підвищення рівня експресії CD27 на
Вклітинах у відповідь на стимуляцію лігандами ТЛР7,
ТЛР9 та ТЛР8. Стимуляція лігандами також не приводи
ла до продукції IgG і IgA. Стимульовані лігандом ТЛР7,
мононуклеари та пДК хворих зі ЗВІД не продукували або
продукували лише в малих кількостях IFNa. Проте моно
нуклеари зберігали здатність продукувати TNFa, IL6 та
IL12 при стимуляції лігандами ТЛР [54]. Хоча результа
ти вказують на наявність дефектів ТЛР у Влімфоцитах і
пДК, асоціацій між поліморфізмами ТЛР і клінічними
проявами ЗВІД не виявлено [56].
Крім дефектів складових сигнальних систем ТЛР, які
відносяться до первинних імунодефіцитів, виявлено
також низку мутацій та поліморфізми генів ТЛР, які
також асоціюються з інфекційними та запальними зах
ворюваннями [57]. Узагальнюючи проведені досліджен
ня зв'язку між поліморфізмами та ризиком виникнення
інфекції, можна зробити висновок, що поліморфізми
приводять до специфічних «вузьких» імунодефіцитів.
Індивіди, які несуть такі генетичні варіанти, схильні
бути більш чутливими (іноді більш резистентними) до
мікроорганізмів, які розпізнаються специфічними ТЛР.
Ця чутливість продемонстрована на прикладі полімор
фізму ТЛР4, що підвищує чутливість до грамнегативних
інфекцій [58–60], проте не впливає на чутливість до
полібактеріальних [61] або грампозитивних інфекцій
[62]. Однак для правильної оцінки та інтерпретації цих
спостережень і визначення впливу численних полімор
фізмів у генах, які кодують людські ТЛР, потрібні вели
кі, ретельно організовані дослідження з точним клініч
ним і мікробіологічним фенотипуванням.

Висновки
Активація ТЛР — одна з основних умов розгортання
повноцінної імунної відповіді. Імунна відповідь, обумовле
на ТЛР, швидко реалізується, сприяє функціональному
дозріванню імунних клітин і взаємодії двох ланок імуніте
ту. Експресія ТЛР на різноманітних популяціях клітин і
широкий спектр лігандів робить їх ключовими регулято
рами імунної відповіді. Саме тому функціональний стан
ТЛР відображає стан та активність усієї імунної системи.
Незважаючи на значну роль у підтриманні гомеоста
зу імунної системи, дефекти ТЛР приводять переважно
до «вузьких» імунодефіцитів, більшість з яких компен
сується з розвитком адаптивного імунітету, проте приво
дять до летальних випадків у ранньому дитинстві. Крім
визначених імунодефіцитів, низка інших імунологічних
порушень також асоціюється з дефектами системи ТЛР.
Подальші дослідження повинні бути спрямовані на вив
чення зв'язку між функціональною активністю імуноци
тів і системою ТЛР, з'ясування критеріїв оцінки нор
мального функціонування цього зв'язку. Це дасть змогу
розробити підходи для більш повної оцінки імунного
статусу та вчасної діагностики станів, пов'язаних із
порушеннями в системі ТЛР.
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Активация Толлподобных рецепторов в полноценном иммунном ответе
Д.В. Осипчук, Б.В. Донской, В.П. Чернишов
ГУ «Институт педиатрии, акушерства и гинекологии НАМН Украины», г. Киев, Украина
Резюме. Толл%подобные рецепторы — эволюционно консервативная система рецепторов, которая играет ключевую роль в активации неспецифи%
ческого ответа на патогены, обеспечивая молекулярную идентификацию патогена и последующую активацию основных компонентов неспецифиче%
ского иммунитета. Нарушенная активность Толл%подобных рецепторов приводит к повышенной чувствительности к инфекциям, иммунодефицит%
ным состояниям, а также ассоциируется с аллергическими и аутоиммунными заболеваниями.
В обзоре рассмотрена классификация Толл%подобных рецепторов и лигандов. Сконцентрировано внимание на роли Толл%подобных рецепторов как
ключевых активаторов иммунного ответа. Показана роль активации рецепторов в координированном взаимодействии врожденного и адаптивного
иммунных ответов. Также рассмотрены дефекты системы Толл%подобных рецепторов, которые лежат в основе иммунодефицитов и ассоциируются
с другими иммунологическими нарушениями.
Ключевые слова: Толл%подобные рецепторы, иммунная система, иммунодефицит, иммунный ответ.

Activation of Tolllike receptors in systemic immune response
D.V. Osypchuk, B.V. Dons'koi, V.P. Chernyshov
State Institution «Institute of Pediatrics, Obstetrics and Gynecology of NAMS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
Summary. Toll%like receptors are essential molecules of the immune system that identify unique molecular patterns associated with various sections
of pathogens and harmonize systemic defense against a wide array of pathogens.
Impaired activity of Toll%like receptors leads to increased susceptibility to infections, immunodeficiency, and is also associated with allergic and autoimmune
pathologies.
The review deals with the classification of Toll%like receptors and their ligands, focused on the role of Toll%lie receptors as key activators of the immune
response.
The role of receptor activation in coordinated interaction of innate and adaptive immune responses is showed. Also defects of Toll%like receptor's system,
which underlie immunodeficiency and are associated with other immunological disorders are described.
Key words: Toll%like receptors, immune system, immune deficiency, immune response.
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Характеристика якості життя у дітей
із первинними імунодефіцитами
А.В. Бондаренко
Національна академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, м. Київ, Україна

Мета — вивчити якість життя в пацієнтів із первинними імунодефіцитами (ПІД) і фактори, які на неї впливають; оцінити вплив наявності ПІД на
фізичне, психологічне і соціальне функціонування хворого шляхом застосування питальника з оцінки якості життя.
Пацієнти і методи. Наведено результати вивчення якості життя 52 пацієнтів із ПІД порівняно із 76 здоровими дітьми. Для оцінки якості життя
використано сертифікований дитячий питальник якості життя — PedsQLtm4.0 Generic Core Scale
Результати. Показники якості життя в пацієнтів із ПІД за всіма категоріями суттєво були гірші порівняно зі здоровими дітьми. Найгірші показники
якості життя зафіксовано в пацієнтів із дефіцитами системи фагоцитозу і хронічним шкірнослизовим кандидозом.
Висновки. На якість життя пацієнтів із ПІД найбільше впливають лікування, його регулярність і безперервність.
Ключові слова: первинний імунодефіцит, якість життя, діти.

Вступ

П

ервинні імунодефіцити (ПІД) є вродженими
розладами розвитку та дозрівання імунної
системи, що призводить до повторних інфекцій, які
мають хронічний перебіг і потребують пожиттєвого
медичного супроводу. Поліпшення діагностики та ліку
вання первинних імунодефіцитів сприяє збільшенню
кількості пацієнтів, які виживають і досягають доросло
го віку. Це висуває завдання підвищення якості їх
життя, оскільки метою лікування є не тільки запобіган
ня повторним інфекційним епізодам, але й мінімізація
обмежень, зумовлених хворобою, інтеграція в суспіль
ство, отримання професії.
Сьогодні визнано, що вплив захворювання на орга
нізм і особистість не може бути оцінений лише вико
ристанням об'єктивних критеріїв (оцінка статусу ліка
рем) [1, 2, 3]. Якість життя та її зміни під впливом
лікування оцінюються при багатьох хронічних захворю
ваннях [1, 2, 3, 4, 6, 7], але таких досліджень у пацієнтів
із ПІД недостатньо [5, 8]. Ця робота висвітлює перший
вітчизняний досвід щодо оцінки якості життя в
пацієнтів із ПІД.
Мета роботи — вивчити якість життя в пацієнтів із
ПІД і фактори, що на неї впливають, оцінити вплив
наявності ПІД на фізичне, психологічне і соціальне
функціонування хворого шляхом застосування питаль
ника з оцінки якості життя.

Матеріали та методи дослідження
До участі в дослідженні запрошені 52 пацієнти
зі встановленим діагнозом ПІД віком 8–18 років (серед
ній вік — 12,4±3,3 року), які спостерігалися в Київсько
му міському дитячому центрі клінічної імунології. Спів
відношення хлопчиків і дівчат — 34:18. Характеристика
хворих за нозологічними формами: спадкова гіпогамма
глобулінемія — 14, загальний варіабельний імунодефі

цит — 9, селективний дефіцит імуноглобуліну А —
6, дефіцит субкласів імуноглобуліну G — 5, хронічна гра
нулематозна хвороба — 3, дефіцит адгезії лейкоцитів —
1, синдром Швахмана—Даймонда — 1, дефіцит фагоци
тозу недиференційований — 1, синдром гіперімуногло
булінемії Е — 4, синдром Віскотта—Олдрича — 4, хроніч
ний шкірнослизовий кандидоз — 3, синдром періодич
ної лихоманки — 1. Діагнози встановлено згідно з крите
ріями діагностики первинних імунодефіцитів Євро
пейського товариства первинних імунодефіцитів (ESID)
перегляду 2011 р. Вік встановлення діагнозу коливався
від 2,5 до 17 років (середній — 8,04±3,4 року).
До групи порівняння запрошені до участі в дослі
дженні 76 практично здорових дітей віком 8–18 років
(середній вік — 12,25±2,1 року) без хронічних захворю
вань. Співвідношення хлопчиків і дівчат — 40:36.
Для оцінки якості життя використовувався сертифі
кований дитячий питальник якості життя —
PedsQLtm4.0 Generic Core Scale. У питальнику 23 крите
рії оцінки якості життя були поділені на 4 категорії, в
яких оцінювались фізичний, емоційний, соціальний стан
та функціонування дитини в школі. Відповіді на запи
тання щодо проблем із тим чи іншим видом діяльності
категоризовані на 5 ступенів: «ніколи», «майже ніколи»,
«іноді», «часто», «практично завжди». Чим нижчий
сумарний показник питальника, тим вищий показник
якості життя.
Для статистичної обробки отриманих результатів
застосовувались кореляційнорегресійний аналіз, розра
хунок середніх величин, для оцінки достовірності роз
біжностей використовувався tкритерій Стьюдента.

Результати дослідження та їх обговорення
Результати аналізу анкетування пацієнтів із первин
ними імунодефіцитами порівняно зі здоровими дітьми
наведено в таблиці 1.
Таблиця 1

Якість життя в пацієнтів із первинним імунодефіцитом і здорових дітей
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Рис. 2. Показники якості життя за статтю у здорових дітей

Рис. 1. Показники якості життя за статтю в пацієнтів із
пацієнтів із первинним імунодефіцитом
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Рис. 3. Загальний показник якості жи ття при різних
нозологічних формах первинного імунодефіциту

З таблиці 1 видно, що як сумарний показник якості
життя, так і показники у всіх категоріях суттєво відріз
нялися в пацієнтів із первинним імунодефіцитом порів
няно зі здоровими дітьми в бік збільшення кількості
балів, тобто гіршої якості життя.
Цікаво, що в групі пацієнтів із ПІД хлопчики загалом
мали гірші показники якості життя, ніж дівчатка, прак
тично за всіма категоріями (рис. 1). Відмінності були
суттєвими для всіх показників (р 0,01 для сумарного
показника і р 0,05 для всіх показників по категоріях).
Водночас, при аналізі розподілу балів показників яко
сті життя за статтю у групі здорових дітей видно, що вони
практично не відрізнялися у хлопчиків і дівчат (рис. 2).

У деяких дослідженнях були показані гірші показни
ків якості життя в пацієнтів старшого віку (а відповідно,
з більшою тривалістю захворювання) [5]. У нашому
дослідженні при кореляційному аналізі впливу віку на
показники якості життя загалом не виявлено зв'язку.
Показники якості життя при різних нозологічних
формах ПІД наведено на рис. 3.
Таким чином, найгірший сумарний показник якості
життя спостерігався в пацієнтів із хронічною гранулема
тозною хворобою, хронічним шкірнослизовим кандидо
зом і синдромом гіперімуноглобулінемії Е. Водночас,
показники якості життя були кращими в пацієнтів із
дефіцитами антитілоутворення (спадкова гіпогаммагло
булінемія, загальний варіабельний імунодефіцит, дефі
цит субкласів імуноглобуліну G, селективний дефіцит
імуноглобуліну А) і мало відрізнялись між різними
нозологічними формами.
Краща якість життя в пацієнтів із дефіцитами антиті
лоутворення, ймовірно, зумовлена наявністю регулярної
стандартизованої замісної терапії при дефіцитах антиті
лоутворення.
Основними методами терапії первинних імунодефі
цитів була замісна терапія внутрішньовенним імуногло
буліном при дефіцитах антитілоутворення, протимі
кробна терапія і профілактика при інших групах імуно
дефіцитів.
Для з'ясування впливу отримуваної терапії на якість
життя пацієнтів проаналізовано наявність регулярного
лікування (табл. 2) і прихильність до лікування (рис. 4).
Отже, при імунодефіцитах, які не отримували регу
лярного лікування, спостерігалися гірші показники яко
сті життя, насамперед щодо фізичної активності. Причи
нами неотримання терапії були: низька прихильність до
лікування (37%), відсутність фінансового забезпечення
Таблиця 2

Показники якості життя залежно від наявності регулярної терапії
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первинним імунодефіцитом

лікуванням (33%), відсутність показів до регулярної
терапії (30%).
Серед пацієнтів, які мали низьку прихильність до
лікування, практично всі показники якості життя були
значно гіршими порівняно з тими, що мали гарну при
хильність до лікування (р 0,01 для сумарного показника
і показника фізичної активності, р 0,05 для емоційного
стану та соціальної активності), рис. 4. Під низькою при

хильністю до лікування малися на увазі як повна відмо
ва від лікування, так і недотримання режиму або дозу
вання, пропуски в отриманні лікування.
Отже, як видно з рис. 4, прихильність до лікування
суттєво впливала на якість життя пацієнтів. Порушення
прихильності насамперед стосувалося антибіотико
і протигрибкової профілактики (80%), яка була основ
ним методом лікування тих ПІД, при яких саме й відмі
чалися найгірші показники якості життя (рис. 3), але
спостерігалося і щодо замісної терапії внутрішньовен
ним імуноглобуліном (20%).
Для дефіцитів антитілоутворення виявлялася зворот
на кореляція слабкої сили між наявністю замісної терапії
та сумарним показником якості життя (r=0,22, р 0,05)
і зворотна середня кореляція між сумарним показником
якості життя і тривалістю безперервної замісної терапії
(r=0,45, р 0,05).
Таким чином, прихильність до лікування і безперер
вність терапії є факторами, які найбільше впливають на
якість життя в пацієнтів із первинним імунодефіцитом.
Перспективним з цього приводу є вивчення змін параме
трів якості життя під впливом лікування, що дасть змогу
підвищити його ефективність.

Висновки
Наявність ПІД негативно впливає на якість життя
пацієнтів і обмежує їх фізичні можливості та умови існу
вання в суспільстві.
Найгірші показники якості життя спостерігаються в
пацієнтів із дефіцитами системи фагоцитозу і хронічним
шкірнослизовим кандидозом.
На якість життя пацієнтів із ПІД найбільшою мірою
впливають отримуване лікування, його регулярність
і безперервність, а також прихильність до лікування.
При імунодефіцитах, які не отримують регулярного
лікування, найбільше страждає домен фізичної активності.
Формування прихильності до лікування — резерв
поліпшення якості життя пацієнтів і адаптації до нор
мального життя.
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Характеристика качества жизни у детей с первичными иммунодефицитами
А.В. Бондаренко
Национальная академия последипломного образования им. П.Л. Шупика, г. Киев, Украина
Цель — изучить качество жизни у пациентов из первичными иммунодефицитами (ПИД) и факторы, которые на нее влияют; оценить влияние
наличия ПИД на физическое, психологическое и социальное функционирование больного путем использования опросника по оценке качества
жизни.
Пациенты и методы. В статье приведены результаты изучения качества жизни 52 пациентов с ПИД по сравнению с 76 здоровыми детьми.
Результаты. Показатели качества жизни у пациентов с ПИД по всем категориям были существенно хуже по сравнению со здоровыми детьми.
Наихудшие показатели качества жизни зафиксированы у пациентов с дефицитами системы фагоцитоза и хроническим кожно%слизистым
кандидозом.
Выводы. На качество жизни пациентов с ПИД в наибольшей степени влияют получаемое лечение, его регулярность и непрерывность.
Ключевые слова: первичный иммунодефицит, качество жизни, дети.

Quality of life features in children with primary immunodeficiencies
A.V. Bondarenko
Shupyk National Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
Summary. Primary immunodeficiencies (PID) are congenital disorders of the immune system which require lifelong medical support. So the main goal of treat%
ment is to improve the quality of life. The article presents the results of a survey of quality of life in 52 PID patients in comparison with 76 healthy children.
Quality of life in patients with PID in all categories is significantly worse compared with healthy controls. The worst quality of life is observed in phagocytic
defects and in chronic mucocutaneous candidiasis patients. The main factors reflecting the quality of life in PID patients are regular and continuous treatment
together with treatment compliance.
Key words: primary immunodeficiency, health%related quality of life, children.
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НОВОСТИ
Гипоаллергенные свойства подушек и матрасов — миф!
Американские исследователи провели анализ нес
кольких десятков научных работ, авторы которых
исследовали «целебные» качества матрасов и постель
ных принадлежностей, якобы обладающих антиаллер
генным действием — и не нашли доказательств его
существования.
В последнее время производители постельных при
надлежностей интенсивно эксплуатируют эффектив
ный рекламный прием, акцентируя внимание покупате
лей на «антиклещевых» и «гипоаллергенных» свой
ствах их продукции. Якобы они предлагают подушки,
матрацы и тому подобное, которые способны снижать
риск развития аллергии и приступов у людей, стра
дающих от астмы.
За целебные особенности надо платить потому подоб
ная продукция стоит заметно дороже традиционных.
Однако ученые из университета Тулейна в штате
Луизиана (Tulane University) заявляют, что либо все
перечисленные полезные качества такой продукции
миф, либо аллергии и астма провоцируются не клеща
ми, а некими другими факторами. Последнее маловеро
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ятно, так как большая роль домашней пыли и пылевых
клещей в развитии астматических приступов ранее
доказывалась неоднократно.
Авторы подвергли анализу 24 научные работы,
ранее выполненные другими учеными. Все исследова
ния были посвящены поиску повышенных защитных
свойств покрытий на подобных матрасах, пропиток
покрывал, подушек и тому подобного по сравнению
с обычными.
Как сообщают ученые из университета Тулейна,
которые опубликовали результаты проведенного ими
анализа в журнале Annals of Allergy, подобные меры
снижают количество аллергенов в воздухе комнаты в
лучшем случае на 20% — однако этого совершенно
недостаточно, для того чтобы значительно уменьшить
риск развития аллергии или приступа астмы.
Для этого необходима комплексная защита, в кото
рой кроме использования «защитных» постельных при
надлежностей следует предусмотреть резкое снижение
числа контактов с аллергенами из других источников.

Источник: http://medexpert.org.ua
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Поширеність тиреоїдної патології
та функціональних гастроінтестинальних розладів
серед дітей молодшого шкільного віку
М.Є. Маменко, О.О. Бугаєнко
ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, Україна
Мета — вивчити поширеність тиреоїдної патології та функціональних гастроінтестинальних розладів серед дітей молодшого шкільного віку і вплив
наявності зоба на розвиток клінічних проявів функціональних порушень із боку шлунково%кишкового тракту.
Методи. Скринінгове дослідження на базі молодших класів загальноосвітніх шкіл (695 дітей у віці 6–11 років), яке включало анкетування сімей,
антропометрію та огляд дітей, визначення йодурії, пальпацію щитовидної залози.
Результати. Діти молодшого шкільного віку мають високу частоту зоба (25,9±1,6%), недостатній рівень йодного забезпечення (медіана йодурії —
92,0 мкг/л), високу частоту порушень шлунково%кишкового тракту (77,0±1,6%). Наявність зоба підвищує шанси на розвиток функціональних гастро%
інтестинальних розладів (OR=16,44), переважно за рахунок гіпокінетичних станів: синдрому подразненого кишечнику із закрепами (OR=3,96), функ%
ціональних розладів жовчного міхура за гіпокінетичним типом (OR=1,91), функціональної дисфункції із постпрандіальним дистрес%синдромом
(OR=2,97).
Висновки. Наявність зоба підвищує ризик розвитку функціональних гастроінтестинальних розладів, переважно за рахунок гіпокінетичних станів.
Ключові слова: зоб, гіпофізарно%тиреоїдна система, функціональні гастроінтестинальні розлади, діти.

Вступ
ифузний нетоксичний зоб — найбільш поширена
патологія в структурі ендокринних захворювань
серед дітей та підлітків. Провідним етіологічним чинни
ком зоба є йодний дефіцит, який, своєю чергою, знижує
функціональну активність гіпофізарнотиреоїдної систе
ми (ГТС) [5, 6, 12]. Порушення функціонування ГТС
приводить до виникнення розладів із боку різних органів
і систем організму дитини [9].
Водночас, патологічні стани шлунковокишкового
тракту (ШКТ) посідають одне з провідних місць у струк
турі соматичних захворювань дитячого віку, а за показ
никами поширеності — друге місце після патології
дихальних шляхів. Серед хвороб ШКТ переважають
функціональні гастроінтестинальні розлади (ФГР),
розвиток яких є наслідком порушень вегетативної та
гуморальної регуляції [1, 2, 3].
Для встановлення дійсної поширеності різних хвороб
у світі використовується скринінговий метод досліджен
ня із залученням широких верств населення. Саме
з метою вивчення частоти тиреоїдної патології та ФГР у
дітей молодшого шкільного віку таке дослідження прове
дено у 2010–2012 рр. на базі молодших класів загально
освітніх шкіл Луганської області.
Мета роботи — вивчити поширеність тиреоїдної
патології та ФГР серед дітей молодшого шкільного віку і
вплив наявності зоба на розвиток клінічних проявів
функціональних порушень із боку ШКТ.

Діагноз ФГР встановлювався відповідно до нині чин
них протоколів надання допомоги дітям за спеціальністю
«Дитяча гастроентерологія» з використанням Римських
критеріїв III (2006) [2, 10, 11].
Математична обробка даних здійснювалася методом
варіаційної статистики з розрахунком середніх величин,
їх стандартних похибок, стандартних відхилень, довірчих
інтервалів (CI) та інтерквартильних розмахів [QR].
Перед порівнянням середніх величин проводилася пере
вірка відповідності даних закону нормального розподілу
Гауса та дисперсійний аналіз (за критерієм Фішера). Для
встановлення рівня значущості відмінностей застосову
вався параметричний tкритерій Стьюдента для рівних і
нерівних дисперсій та непараметричний критерій Ман
на—Уітні. При проведенні статистичної обробки якісних
змінних для порівняння рівності часток (пропорцій Р)
використовувалися zкритерій та критерій χ2 для чотири
пільної таблиці спряженості з корекцією на безперер
вність по Йетсу. Для оцінки шансів (OR) розвитку пато
логічних станів використовувався критерій χ2 для чоти
рипільної таблиці спряженості з корекцією на безперер
вність по Йетсу. За рівень значущості (α) при порівнянні
статистичних гіпотез приймалася ймовірність відхилити
нульову гіпотезу при її правильності у 5% (α=0,05). При
порівнянні двох величин різниця між ними вважалася
достовірною при досягнутому рівні р<0,05. При обробці
результатів дослідження використовувалися стандартні
засоби Microsoft Excel 2007 [4].

Матеріали та методи дослідження

Результати дослідження та їх обговорення

Скринінгове дослідження проводилося у 2010–2012 рр.
на базі молодших класів 7 загальноосвітніх шкіл
м. Краснодона Луганської області. Загалом обстежено
695 дітей віком 6–11 років (суцільна вибірка). До
слідження здійснювалося після одержання висновку
етичної комісії при ДЗ «Луганський державний медич
ний університет», згоди органів місцевої влади, вчителів
і батьків дітей. Воно передбачало анкетування родини,
антропометрію та огляд дітей, визначення йодурії в разо
вих порціях сечі, пальпацію щитовидної залози (ЩЗ).
При визначенні розмірів ЩЗ методом пальпації кори
стувалися класифікацією ВООЗ/ЮНІСЕФ/МРКЙДЗ
(2001) [7, 8, 13].

Загалом обстежено 695 дітей віком 6–11 років: 344
(49,5±2,7%) хлопчиків та 351 (50,5±2,7%) дівчаток. Серед
ній вік обстежених дітей — 8,0±0,05 року. Під час анкету
вання з'ясовано, що до початку дослідження на диспан
серному обліку із захворюваннями ЩЗ знаходилось
1,7±0,5% (12/695) обстежених дітей. Троє (0,43±0,25%)
школярів спостерігались із приводу автоімунного тиреої
диту, у 9 (1,3±0,43%) дітей діагностовано дифузний
нетоксичний зоб. Обтяжена спадковість із боку тиреоїд
них захворювань була у 22,0±1,6% (153/695) дітей.
По допомогу до лікаря у зв'язку з порушеннями
з боку ШКТ зверталися батьки 17,1±0,9% (119/695)
дітей. Абсолютна більшість з них — 76,5±3,9% (91/119) —
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Рис. 1. Характер та частота гастроінтестинальних скарг в
обстежених дітей

знаходилась на диспансерному обліку з приводу функ
ціональних розладів біліарного тракту (ФРБТ). Найча
стіше діагностувалися функціональні розлади жовчного
міхура (ФРЖМ) за гіпокінетичним типом — (73/91;
80,2±4,2%), а за гіперкінетичним типом — 19,8±4,2%
(18/91) випадків. Батьки трьох (2,5±1,4%) школярів вка
зували, що їхні діти отримували лікування з приводу
синдрому подразненого кишечнику із закрепами (СПК
С). З анамнезу обстежених дітей відомо, що 25 зі 119
(21,0±3,7%) спостерігались із діагнозом «Хронічний
гастродуоденіт».
За даними проведеного анкетування, лише 23,0±1,6%
(160/695) батьків вважали своїх дітей повністю здоровими.
До початку дослідження, крім школярів, які знаходились
на диспансерному обліку, ще 75,3±1,6% (523/695) скаржи
лися на клінічні порушення з боку різних органів і систем.
На головний біль скаржились 29,8±1,7% (207/695), на
зниження пам'яті та уваги у дітей вказували 23,7±1,6%
(165/695) опитаних батьків, на підвищену втомлюваність —
20,3±1,5% (141/695). Дратівливість та емоційна лабільність
спостерігалися у 23,3±1,6% (162/695) та у 23,2±1,6%
(161/695) обстежених дітей відповідно. На виникнення
болю в області серця вказували 12,7±1,3% (88/695). «Ком»
при ковтанні відчували 13,1±1,3% (91/695) дітей.
Із високою частотою в обстежених дітей молодшого
шкільного віку спостерігалися порушення функцій
системи травлення (рис. 1). Біль у животі періодично
турбував 77,0±1,6% (535/695) школярів.
Абдомінальний біль спостерігався декілька разів на
місяць у 51,8±1,9% (360/695) випадків. Декілька разів на
тиждень біль у животі турбував 15,8±1,4% (110/695)
дітей. Поодинокі епізоди болю зустрічалися у 8,3±1,0%
(58/695). Найчастіше школярі вказували на локалізацію
болю у верхній ділянці живота — у 40,7±2,1% (218/695)
випадків. У нижній ділянці живота біль турбував
24,0±1,6% (167/695) пацієнтів. Біль у животі частіше
виникав після їжі — у 42,0±1,9% (292/695) обстежених і
після фізичного навантаження — у 12,9±1,3% (90/695)
школярів. За результатами опитування, тривалість
больового синдрому понад 3 місяці спостерігалася в
17,8±1,5% (124/695) обстежених дітей. Батьки ще
17,3±1,4% (120/695) школярів вказували на наявність
зазначених скарг протягом понад 1 рік.
Диспептичний синдром різного ступеня виразності
спостерігався в переважної більшості обстежених —
61,4±1,8% (427/695) — і проявлявся у вигляді нудоти у
39,0±1,9% (271/695) дітей. У більшості випадків нудота
турбувала школярів із частотою у декілька разів на тиж
день і тривалістю понад 1 рік — у 28,8±1,7% (200/695) опи
туваних. На виникнення блювоти скаржились батьки
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

41,7±1,9% (290/695) дітей. Більшість із них вказували на її
виникнення декілька разів на місяць — 39,1±1,9%
(272/695). Характер блювотних мас переважно відповідав
щойно вжитій їжі — у 36,0±1,8%, 250/695 обстежених. На
полегшення після блювоти вказували майже всі опитувані.
На відрижку скаржилася значна частка (61,4±1,8%,
427/695) респондентів, зокрема, щодня вона виникала у
17,0±1,4% (118/695) опитуваних дітей. На порушення
апетиту вказували 34,1±1,8% (237/695) школярів. На
виникнення печії після їжі скаржилися 6,4±0,9% (42/695)
обстежених дітей, частіше це були поодинокі випадки.
На наявність закрепів указували 22,2±1,6% (154/695)
опитуваних. Посилене газоутворення турбувало батьків
у 27,3±1,7% (190/695) обстежених дітей. Тяжкість у пра
вому підребер'ї спостерігалася у 8,5±1,1% (59/695) шко
лярів. На непереносимість жирної їжі вказували
37,0±1,8% (257/695) респондентів.
Попередній аналіз характеру скарг в обстежених
дітей дав змогу їх співвіднести з певними гастроінтести
нальними розладами в 56,4±1,9% (392/695) випадків.
Симптоми відповідали діагнозу «функціональна дис
пепсія» (ФД) у 17,0±1,4% (118/695) обстежених. Відпо
відно до класифікації ФГР за Римськими критеріями III,
клінічна картина ФД мала характер постпрандіального
дистрессиндрому (ПДС) — у 52,5±4,6% (62/118) випад
ків. Майже з такою ж частотою зустрічався синдром епі
гастрального болю (ЕБС) — у 47,5±4,6% (56/118,
р=0,515) дітей із можливою ФД.
Наявність декількох періодів інтенсивної нудоти й
стійкої блювоти протягом тривалого часу дало змогу
встановити попередній діагноз «Синдром циклічної блю
воти» у 14 (2,0±0,5%) з 695 обстежених.
Скарги відповідали діагнозу «синдром подразненого
кишечнику» у 10,1±1,1% (70/695) обстежених. В абсо
лютній більшості випадків СПК перебігав із закрепами
(77,1±5,0%; 54/70, р<0,001) та проявлявся діареєю у
10,0±3,6% (7/70) випадків. СПК змішаного типу спосте
рігався у 12,9±4,0% (9/70) випадків.
Клінічні симптоми вказували на можливу наявність
ФРБТ у 27,3±1,7% (190/695) обстежених дітей. Скарги в
переважній більшості цих дітей відповідали характеру
ФРЖМ за гіпокінетичним типом (61,1±3,5%, 116/190,
р<0,001). ФРЖМ за гіперкінетичним типом можна було
запідозрити у 38,9±3,5% (74/190) випадків.
Поєднання декількох ФГР спостерігалося у
29,1±1,7% (202/695) дітей, з яких симптоми ФРЖМ за
гіпокінетичним типом та ФД із ПДС спостерігалися у
28,2±3,2% випадків (57/202), ФРЖМ за гіпокінетичним
типом та СПК із закрепами у 23,8±3,0% (48/202),
ФРЖМ за гіперкінетичним типом та ФД із синдромом
ЕБС у 25,2±3,1% (51/202), ФРЖМ за гіперкінетичним
типом та СПК змішаного типу у 7,9±1,9% (16/202), СПК
та СЦБ у 10,9±2,2% (22/202), ФД із ПДС та СПК із за
крепами в 4,0±1,4% (8/202) випадків.

Рис. 2. Розподіл значень йодурії в зразках сечі дітей молод%
шого шкільного віку
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Таблиця
Відповідність скарг певним функціональним гастроінтестинальним розладам
в обстежених дітей молодшого шкільного віку

Примітка. р — достовірність різниці з показником у дітей із зобом.

У частини дітей симптоми не мали повної відповідно
сті Римським критеріям III для встановлення наявності
та характеру ФГР, але в них спостерігалася тенденція до
розвитку ФД у 9,8±1,1% (68/695) випадків, СПК із за
крепами — у 4,6±0,8% (32/695) випадків.
Остаточна верифікація діагнозу потребувала проведен
ня додаткових досліджень із метою виключення органіч
них причин для розвитку гастроінтестинальних симптомів.
Оскільки дизайном скринінгового дослідження проведен
ня додаткових методів обстеження не передбачалося, бать
кам дітей із підозрою на ФГР були дані рекомендації щодо
подальшої діагностичної та лікувальної тактики.
За даними пальпації та огляду встановлено збільшен
ня ЩЗ у 25,9±1,6% (180/695) обстежених під час скри
нінгового дослідження дітей молодшого шкільного віку,
що за нині діючою класифікацією відповідає діагнозу
«Зоб». У 96,1±1,4% (173/180) обстежених збільшена ЩЗ
була однорідною і тільки у 3,9±1,4% (7/180) дітей із
зобом — щільноеластичною, неоднорідної консистенції,
але без вузлових утворень.
Для оцінки стану йодного забезпечення визначено
концентрацію йоду в 683 зразках сечі, зібраних під час
скринінгового дослідження із подальшим розрахунком
медіани (рекомендації ВООЗ, 2007) (рис. 2). Медіана
йодурії в обстеженій групі знаходилася на рівні 92,0 мкг/л
[QR: 77–107], (min=11; max=300), що відповідає легкому
йодному дефіциту. Рівень йодурії нижчий за 20 мкг/л
визначався у 0,2±0,2% зразків сечі, у 5,3±0,9% — нижчий
за 50 мкг/л, а в 60,9±1,9% — нижчий за 100 мкг/л. Випад
ків надмірного надходження йоду в організм дитини
(понад 500 мкг/л на добу) в обстеженій групі не зафіксо
вано. Такий розподіл значень йодурії є характерним для
йодного дефіциту легкого ступеня.
Статистичний аналіз показав, що наявність клінічних
ознак тиреоїдної патології супроводжувалася статистично
вищою частотою скарг на біль у животі: 86,7±2,5%
(156/180) проти 72,8±2,0% (375/515) школярів без проявів
тиреоїдної патології (OR=2,43; CI: 1,48–4,00, p<0,001).
У цих дітей частіше виникали диспептичні прояви:
нудота — 47,8±3,7% (86/180) проти 35,9±2,1% (185/515),
(OR=2,13; CI: 1,49–3,03; р<0,007); порушення апетиту —
42,2±3,7% (76/180) проти 31,1±2,0% (160/515),
(OR=1,62; CI: 1,13–2,34; р<0,001); тяжкість у правому
підребер'ї — 15,0±2,7% (27/180) проти 6,2±1,1% (32/515),
(OR=2,66; CI: 1,50–4,74; р=0,001). Закрепи в дітей із
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зобом виникали у 38,3±3,6% (69/180) проти 15,9±1,6%
(82/515) у школярів із нормальними розмірами ЩЗ
(OR=3,28; CI: 2,20–4,90; р<0,001).
Аналіз статистичних даних показав, що частота
симптомів, які відповідали діагнозу «Функціональ
на диспепсія», була статистично вищою в дітей із зобом —
43,3±3,7% (78/180), ніж у школярів без проявів тиреоїд
ної патології — 7,8±1,2% (40/515), (OR=9,08;
CI: 5,74–14,01; p<0,001), (табл. 1). Клінічна картина
ФД частіше мала характер ПДС також у цієї категорії
дітей — у 61,5±5,5% (48/78) випадків, ніж у дітей
без зоба — 35,0±7,5% (14/40), (OR=2,97; CI: 1,25–7,12;
p=0,012).
Найбільша кількість клінічних симптомів, які вказу
вали на можливу наявність ФРБТ, також статистично
частіше спостерігалась у дітей із зобом — 74,4±3,3%
(134/180) ніж у школярів без ознак тиреоїдної патології —
10,9±1,4% (56/515), (OR=23,88; CI: 15,12–37,83;
p<0,001). У цих дітей характер скарг у переважній біль
шості випадків відповідав характеру ФРЖМ за гіпокіне
тичним типом — у 65,7±4,1% (88/134) випадків
(OR=1,91; CI: 0,97–3,79). У дітей без зоба аналогічний
показник становив 50,0±6,7% (28/56, р=0,063).
Наявність клінічних ознак тиреоїдної патології
супроводжувалася статистично вищою частотою скарг,
які відповідали діагнозу СПК — 24,4±6,5% (44/180)
проти 5,0±1,0% (26/515) школярів без проявів тиреоїдної
патології (р<0,001). Вірогідність виникнення СПК із за
крепами у дітей із зобом майже у 4 рази вища, ніж у шко
лярів без захворювань ЩЗ (OR=3,96; CI: 1,08–15,04;
p=0,036).

Висновки
Таким чином, проведене скринінгове дослідження
продемонструвало високий рівень поширеності тиреоїд
ної патології в дітей молодшого шкільного віку (частота
зоба 25,9±1,6%, 180/695), недостатній рівень йодного
забезпечення (медіана йодурії 92,0 мкг/л), високу часто
ту функціональних порушень ШКТ (частота гастроінте
стинальних скарг — 77,0±1,6%, 535/695), а статистичний
аналіз показав зростання шансів на розвиток ФГР у дітей
із зобом (OR=16,44) переважно за рахунок ФГР із
гіпокінетичними порушеннями: СРК із закрепами
(OR=3,96), ФРЖМ за гіпокінетичним типом (ОR=1,91),
ФД із ПДС (OR=2,97).
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Распространенность тиреоидной патологии и функциональных
гастроинтестинальных расстройств у детей младшего школьного возраста
М.Е. Маменко, О.А. Бугаенко
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина
Цель — изучить распространенность тиреоидной патологии и функциональных гастроинтестинальных расстройств у детей младшего школьного
возраста и влияние наличия зоба на развитие клинических проявлений функциональных нарушений со стороны желудочно%кишечного тракта.
Методы. Скрининговое исследование на базе младших классов общеобразовательных школ (695 детей в возрасте 6–11 лет), которое включало
анкетирование семей, антропометрию и осмотр детей, определение йодурии, пальпацию щитовидной железы.
Результаты. Дети младшего школьного возраста имеют высокую частоту зоба (25,9±1,6%), недостаточный уровень йодного обеспечения (медиана
йодурии — 92,0 мкг/л), высокую частоту нарушений желудочно%кишечного тракта (77,0±1,6%). Наличие зоба повышает шансы на развитие функ%
циональных гастроинтестинальных расстройств (OR=16,44), преимущественно за счет гипокинетических нарушений: синдрома раздраженного
кишечника с запорами (OR=3,96), функциональных расстройств желчного пузыря по гипокинетическому типу (OR=1,91), функциональной дисфунк%
ции с постпрандиальным дистресс%синдромом (OR=2,97).
Выводы. Наличие зоба повышает риск развития функциональных гастроинтестинальных расстройств, преимущественно за счет гипокинетических
состояний.
Ключевые слова: зоб, гипофизарно%тиреоидная система, функциональные гастроинтестинальные расстройства, дети.

Prevalence of thyroid diseases
and functional gastrointestinal disorders in junior school children
M.E. Mamenko, O.A. Bugayenko
ГУ «Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина
Objective — to investigate the prevalence of thyroid pathology and functional gastrointestinal disorders among primary school children and the impact of the
presence of goiter on the development of the clinical manifestations of functional gastrointestinal disorders.
Methods. School%based survey (695 children 6–11%y%old) included questioning of families, children's anthropometry and examination, urinary iodine estima%
tion, thyroid size measuring by palpation.
Results. Children of primary school age have a high incidence of goiter (25.9±1.6%), inadequate provision of iodine (urinary iodine concentration median —
92.0 mg/l), a high incidence of gastrointestinal disorders (77.0±1.6%). The presence of goiter increases the chances of developing of functional disorders of
gastrointestinal tract (OR=16.44), mainly due to violations of hypokinetic conditions: irritable bowel syndrome with constipation (OR=3.96), hypokinetic type
of functional disorders of biliary tract (OR=1.91), functional dyspepsia with postprandial distress syndrome (OR=2.97).
Conclusions. The presence of goiter increases the risk of functional gastrointestinal disorders, predominantly due to hypokinetic conditions.
Key words: goiter, pituitary%thyroid system, functional gastrointestinal disorders, children.
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Захворюваність та поширеність нефропатій
у дітей міста харкова в умовах екологічного
благополуччя сьогодення
В.О. Головачова
Харківський національний медичний університет, м. Харків, Україна
Мета — вивчити захворюваність і поширеність нефропатій у великому промисловому центрі — Харкові; розробити алгоритм стратифікації ризику
цього захворювання в дитячому віці з урахуванням несприятливих екологічних факторів.
Пацієнти та методи. Для вивчення захворюваності та поширеності нефропатій у дітей за 2004–2009 рр. використовувалася форма № 12, затверджена
наказом МОЗ від 10.07.2007 р. № 378 за погодженням Держкомстату України. Екологічний стан міста вивчався з урахуванням низки аероекологічних
факторів, зокрема, з розподілом дитячого населення за двома екологічними умовними кластерами (УК). Розподіл УК виконувався з використанням
інтегрального показника якості довкілля, рози вітрів та за результатами прямих вимірів факторів довкілля (Хn) у зонах екологічного моніторингу
(ZЕМ) Харківського обласного центра гідрометеорології.
Результати. Виявлено підвищення випадків нефропатій та хронізації патологічного процесу в нирках у дітей, які мешкають в умовно «забрудненому»
кластеру, що може бути наслідком впливу негативних екологічних чинників.
Висновки. Зазначене підвищення може свідчити про негативний вплив екологічних факторів на формування хронічного патологічного процесу
в нирках, що потребує подальшого дослідження.
Ключові слова: діти, нефропатії, екологічні фактори, екологічні умовні кластери.

Вступ

Н

есприятлива соціальноекологічна ситуація,
яка склалася останніми роками в Україні, та
зокрема у промисловому місті Харкові, багато в чому за
лежить від забруднення навколишнього середовища
шкідливими речовинами, якості питної води та розбалан
сування харчування, суттєвої демографічної перебудови
населення, що приводить до погіршення здоров'я дітей у
цілому [3, 4, 8]. Проблеми виявлення дітей із підвищеним
ризиком для здоров'я та аналіз патології в екологічно неста
більних регіонах є одними з важливих у педіатрії [6, 9].
За статистичними звітами МОЗ України, поширеність
захворювань нирок і сечової системи в дітей в останні
5 років в Україні зростає, а саме, із 40 до 56 на 1000 дитя
чого населення, що може бути пов'язано з дією нес
приятливих екологічних факторів на розвиток захво
рювань нирок [1, 7].
Незважаючи на численні дослідження в галузі екопа
тології у дітей, виявлення екологічно залежних відхилень
у стані їхнього здоров'я залишається важким завданням,
що зумовлене як великою різноманітністю дії екологіч
них факторів на стан здоров'я дітей у популяції людини,
так і складністю вирахування причиннонаслідкових
зв'язків [2, 5].
Мета роботи — вивчити захворюваність і пошире
ність нефропатій у великому промисловому центрі —

Харкові; розробити алгоритм стратифікації ризику цього
захворювання в дитячому віці з урахуванням несприятли
вих екологічних факторів.

Матеріали та методи дослідження
Для вивчення захворюваності та поширеності нефро
патій у дітей за 2004–2009 рр. використовувалася форма №
12, затверджена наказом МОЗ від 10.07.2007 р. № 378
за погодженням Держкомстату України. Екологічний
стан міста вивчався з урахуванням низки аероекологічних
факторів, зокрема з розподілом дитячого населення за
двома екологічними умовними кластерами (УК). Розпо
діл УК виконувався з використанням інтегрального
показника якості довкілля, рози вітрів та за результатами
прямих вимірів факторів довкілля (Хn) у зонах екологіч
ного моніторингу (ZЕМ) Харківського обласного центра
гідрометеорології.
Для розподілу м. Харкова на екологічні УК викори
стовувалися дані динамічного (5 років) екологічного
моніторингу довкілля у різних стаціонарних зонах
контролю міста: Z9 — вул. 23 Серпня, 34; Z11 — пер.
Театральний, 6; Z12 — 605 м/район; Z13 — вул. Пащенків
ська, 4; Z16 — вул. Елізарова, 4 ; Z17 — пер. Дерев'янка,
Білгородське шосе; Z 18 — просп. Героїв Сталінграду, 3;
Z19 — Салтівське шосе, 120; Z21 — вул. Луначарського,
53; Z 24 — вул. Академіка Павлова, 46.
Таблиця 1

Матриця достовірних відмінностей (tкритерій Стьюдента) між зонами екологічного
моніторингу за інтегральним показником якості довкілля (ІОЯД)
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Рис. 1. Схема стратифікації ризику дитячого населення міста
Харкова за інтегральним показником якості довкілля

Характеристика довкілля включала урахування фак
торів: Х1 — пил; Х2 — діоксид сірки; Х3 — сульфати; Х4 —
оксид вуглецю; Х5 — діоксид азоту; Х6 — оксид азоту; Х7 —
сірководень; Х8 — фенол; Х9 — сажа; Х10 — аміак; Х11 —
формальдегід.
При виконанні дослідження застосовувалися відомі та
широко вживані клінікостатистичні та інформаційні мето
ди: анамнестичний кількісний аналіз, експертна оцінка з
подальшим кількісним аналізом результатів. Застосовував
ся метод інформаційного аналізу і кореляційний (метод
рангів і метод лінійної кореляції) аналіз; використовували
ся основні показники клінікоінформаційного аналізу.

Результати дослідження та їх обговорення
Виходячи з концепції комбінованого впливу факторів
довкілля на рівень поширення нефропатій, виконано еко

логічну кластеризацію міста з урахуванням 11 показників,
що потребувало попереднього нормування рівнів аналізо
ваних факторів і дало змогу по кожній із ZЕМ визначити
інтегральний показник якості довкілля (ІЯД) та на
їх основі розподілити ZЕМ міста на два умовні кластери
(табл. 1).
Згідно з методикою екологічної кластеризації, тобто
політетичної класифікації об'єктів з урахуванням
комплексу факторів, до УКІ віднесено дитяче населення,
інтегральна оцінка якості довкілля якого ІОЯД < 1,0;
до другої — дитяче населення, що мешкає в умовах якості
довкілля, яку оцінено як ІОЯД > 1,0 (рис. 1).
За допомогою рози вітрів місто Харків розподілено на
два регіони (рис. 2): з високим рівнем якості (УКІ) і низь
ким рівнем якості навколишнього середовища (УКІІ).
За вказаними групами населення, власне як і для кож
ного екологічного УК, розраховано показники захворюва
ності та поширення нефропатій.
Вивчення захворюваності сечостатевої системи
(N00N99 за МКХ10) протягом 2004–2009 рр. у дітей
із різних УК міста Харкова показало збільшення випадків
захворюваності сечостатевої системи у 2009 р. порівняно
з 2004 р., особливо у дітей, які мешкають в УКІІ (рис. 3).
Як видно з рис. 3, поширеність захворювань сечостате
вої системи зросла за останні 6 років, однак частота випад
ків захворювань сечостатевої системи в різних УК зміню
валася залежно від періоду спостереження. Визначення
захворюваності та поширеності нефропатій за окремими
нозологічними формами (табл. 2, табл. 3) вказало
на підвищення випадків інфекції сечовивідних шляхів,
у тому числі пієлонефриту та циститу (шифр N10N12
за МКХ10), гострого (шифр N00 за МКХ10) та хроніч

Рис. 2. Розподіл території міста Харкова за інтегральним показником якості довкілля
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Рис. 3. Захворюваність сечостатевої системи (на 1000 дитячого
населення) за 2004–2009 рр. у дітей, які мешкають у різних
умовних кластерах міста Харкова

Рис. 4. Поширеність захворювань сечостатевої системи
(на 1000 дитячого населення) за 2004–2009 рр. у дітей, які
мешкають у різних умовних кластерах міста Харкова

Таблиця 2
Захворюваність за окремими нозологічними формами (на 1000 дитячого населення)
протягом 2004–2009 рр. у дітей, які мешкають на території різних умовних кластерів міста Харкова

Таблиця 3
Поширеність за окремими нозологічними формами (на 1000 дитячого населення)
за 2004–2009 рр. в дітей, які мешкають на території різних умовних кластерів міста Харкова

ного гломерулонефриту (шифр N03 за МКХ10) у дітей,
які мешкають в УКІІ, тоді як у дітей, які проживають в
УКІ, спостерігалася тенденція до зменшення випадків
нефропатій протягом останніх років, що може свідчити
про вплив екологічних факторів на розвиток нефропатій у
дітей. Причому, як видно з таблиці 3, у дітей, які мешка
ють в УКІІ, відмічалася більш частіша хронізація гломе
рулонефриту, ніж у хворих, які проживають в УКІ.

Висновки
1. Проблема зниження захворюваності на нефропатії в
дітей, які мешкають у промисловому місті Харкові, зали
шається актуальною і потребує невідкладних заходів
щодо її вирішення.
2. Вивчення структури захворюваності та поширено
сті нефропатій у дітей, які проживають у різних за еколо
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гічним благополуччям районах міста Харкова, показало,
що в умовно «забруднених» кластерах міста збільшуєть
ся частота захворюваності та поширеності хвороб сечо
вивідної системи, ніж в умовно «чистих» кластерах, під
тверджуючи припущення про розвиток екозалежних
нефропатій.
3. Діти, які мешкають в екологічно несприятливих
районах міста, становлять групу ризику розвитку захво
рювань нирок.
4. Підвищення випадків хронічного гломерулоне
фриту в дітей, які мешкають в умовно «забруднених»
кластерах, порівняно з хворими, які проживають в
умовно «чистих» кластерах, може свідчити про негатив
ний вплив екологічних факторів на формування хроніч
ного патологічного процесу в нирках, що потребує
подальшого дослідження.
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Заболеваемость и распространенность нефропатий
у детей города харькова в условиях экологического благополучия
В.А. Головачева
Харковский национальный медицинский университет, г. Харьков, Украина
Цель — изучить заболеваемость и распространенность нефропатий в большом промышленном центре — Харькове; разработать алгоритм
стратификации риска этого заболевания в детском возрасте с учетом неблагополучных экологических факторов.
Пациенты и методы. Для изучения заболеваемости и распространенности нефропатий у детей за 2004–2009 гг. использовалась форма № 12,
утвержденная приказом МЗ от 10.07.2007 г. № 378 по согласованию Госкомстата Украины. Экологическое состояние города изучалось с учетом ряда
аэроэкологических факторов, в частности, с распределением детского населения по двум экологическим условным кластерам (УК). Распределение
УК проводилось с использованием интегрального показателя качества окружающей среды, розы ветров и по результатам прямых измерений
факторов окружающей среды (Хn) в зонах экологического мониторинга (ZЕМ) Харьковского областного центра гидрометеорологии.
Результаты. Установлено повышение случаев нефропатий и хронизации патологического процесса в почках у детей, проживающих в условно
«загрязненном» кластере, что может быть следствием влияния отрицательных экологических факторов.
Выводы. Указанное повышение может свидетельствовать о негативном влиянии экологических факторов на формирование хронического
патологического процесса в почках, что требует дальнейшего исследования.
Ключевые слова: дети, нефропатии, экологические факторы, экологические условные кластеры.

The incidence and prevalence of nephropathy in children
in the city of Kharkiv conditions of ecological wellbeing
V.A. Golovacheva
Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine
Objective — to examine the incidence and prevalence of nephropathy in a large industrial center — Kharkov; develop an algorithm for risk stratification of
this disease in children, taking into account unfavorable environmental factors.
Patients and methods. With the aim of study of incidence and prevalence of nephropathy in children for the period of 2004–2009yy. was used form № 12,
approved by the Order № 378 of the Ministry of Health from 10.07.2007 in concurrence with the Flexible Statistics Committee of Ukraine. Ecological state of
the city has been studied with regard to a number of aero%ecological factors, in particular, the distribution of the child population in two environmental con%
ditional clusters (CC). Distribution of conditional clusters was carried out using the integral indicator of environmental quality, the wind rose and the results
of direct measurements of environmental factors (Xn) in the areas of environmental monitoring (ZEM) of the Kharkiv Regional Hydrometeorology Center.
Results. It is found the increase of cases of nephropathy and chronic pathological kidney disease process in children living in conventionally «polluted» clus%
ter, which may be the result of the negative impact of environmental factors.
Conclusions. The present increase may certifies about the negative impact of environmental factors on the formation of chronic pathological kidney disease
process that requires further investigation.
Key words: children, nephropathy, environmental factors, environmental contingencies clusters.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
УДК 378.016:616053.2]:378.015.311

Сучасні підходи до викладання дисципліни
«Педіатрія» студентам IV курсу медичного
факультету на кафедрі факультетської педіатрії
як засіб формування їх креативної особистості
Т.Є. Шумна
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна
Мета роботи при викладанні дисципліни «Педіатрія» на кафедрі факультетської педіатрії полягає в розвитку креативної особистості студентів шляхом
відмови від механічного перенесення знань і удосконалення індивідуальної практично%орієнтованої діяльності зі студентами, від засвоєння
теоретичних знань до практичного застосування.
Пацієнти та методи. Студентам IV курсу медичного факультету Запорізького державного медичного університету запропоновано добровільно пройти
тестування для визначення рівня їхнього інтелектуального розвитку. Методика «Культурно%вільний тест на інтелект» (СFIT), яку запропонував Кеттел,
використана як для індивідуального, так і для групового обстеження, причому опитувальні форми представлені у вигляді малюнків і схем, тому
результати тестування не залежали від впливу факторів навколишнього середовища, культури та освіти на студентів.
Результати. Розвиток креативної особистості студентів спрямований на подальший розвиток їхніх природних здібностей, поліпшення ефективності
та результативності навчання, підвищення формування професійних вмінь та навичок.
Висновки. Вивчення дисципліни «Педіатрія» із залученням інноваційних педагогічних підходів формує у студентів ініціативність, стійкий інтерес до
предмету та процесу пізнання, підвищує навчальну, науково%дослідницьку та практичну діяльність.
Ключові слова: кафедра, педіатрія, креативність, викладання, студенти.

Вступ

С

ьогодення — це час суттєвих змін у науці, інфор
маційному середовищі, освіті та медицині. В умо
вах підготовки фахівців за Болонською системою освіти
та сучасного реформування медицини на сімейний напря
мок ще більше зростає значущість викладання педіатрії,
яке проводиться за модульною системою і потребує
ретельної організації навчального процесу та використан
ня нових методів викладання [2, 6]. Проблеми педіатрії є
найважливішими в діяльності кожного лікаря, а особливо
сімейного, оскільки доросла людина з усіма її індивіду
альними особливостями формується з дитинства. Остан
німи роками педіатрія викладається за модульною систе
мою, що потребує ретельної організації навчального про
цесу, а основним фактором його якості залишається моти
вація до процесу засвоєння знань [1, 3, 5, 14].
Новітні методи викладання, спеціальні навчальні техні
ки та прийоми дають змогу оптимально підбирати той чи
інший метод викладання відповідно до рівня знань, потреб,
інтересів студентів, причому особливий акцент ставиться на
формуванні як суто спеціальних медичних практичних
навичок, так і комунікаційних, які полягають у здатності до
спільної (командної) роботи, дотриманням етики тощо [4, 7].
Сьогодні одним із пріоритетних напрямів політики
нашої держави є турбота про обдаровану і талановиту
молодь, її творчий, інтелектуальний та професійний
розвиток. Як зазначено у Національній доктрині розвитку
освіти, «держава повинна забезпечувати в нашої молоді
розвиток здібностей і навичок самостійного наукового
пізнання, самоосвіти і самореалізації особистості»
[10, 12]. Водночас, суспільству потрібні лікарі, які здатні
приймати нестандартні рішення, мають високий рівень
теоретичної та практичної підготовки, вміють творчо
та креативно мислити, але процес їх професійного стано
влення починається ще на етапі навчання студентів
у медичному вузі [8, 11].
Мета роботи при викладанні дисципліни «Педіатрія»
на кафедрі факультетської педіатрії полягає в розвитку
креативної особистості студентів шляхом відмови від
механічного перенесення знань та удосконалення індиві
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дуальної практичноорієнтованої діяльності зі студента
ми, від засвоєння теоретичних знань до практичного
застосування.
Поняття «креативність» має позитивний зв'язок з
інтелектом і є загальною характеристикою особистості,
що характеризується креативним мисленням із новим
підходом до пізнавальній діяльності, здатністю до нестан
дартної та оригінальної постановки і вирішення пробле
ми; генерування великої кількості різноманітних ідей;
аналізу, синтезу та удосконалення отриманої інформації
при поєднанні нових аналогій мислення та існуючих
знань у процесі пізнавальної діяльності [9, 13].

Матеріали та методи дослідження
Для цілісного досягнення поставленої мети студентам
IV курсу медичного факультету запропоновано добро
вільно пройти тестування для визначення рівня їх інте
лектуального розвитку. Методика «Культурновільний
тест на інтелект» (СFIT), яку запропонував Кеттел, вико
ристана як для індивідуального, так і для групового обсте
ження, причому опитувальні форми представлені у вигля
ді малюнків і схем, тому результати тестування не залежа
ли від впливу на студентів факторів навколишнього сере
довища, культури та освіти [9].

Результати дослідження та їх обговорення
За результатами тестування, у 46,94% студентів
IV курсу медичного факультету (28,57% — з бюджетної,
18,37% — з контрактної форми навчання), які вступили до
Запорізького державного медичного університету у 2010 р.,
показник рівня IQ перевищував 110 балів, що свідчило
про високий рівень їх інтелектуального розвитку та при
родну обдарованість. Для порівняння: тільки 21,04% сту
дентів 2008 р. зарахування на І курс навчання (по 10,52%
з бюджетної та контрактної форми навчання) набрали
високу кількість балів показника рівня IQ. Отже, за ці два
роки близько удвічі збільшилась кількість обдарованих
студентів, що вже на початку навчання мають високий
потенціал до успішного старту в оволодінні майбутньої
професії. Тому одним із вирішальних завдань на кафедрі
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факультетської педіатрії є подальший розвиток їхніх при
родних здібностей до навчання, креативного мислення та
талантів. Дуже важливо, щоб студенти не розчарувалися у
своїй майбутній професії, не стали середньостатистично
навчатися на «4» і «3», а примножили природні здібності
та проявили себе якнайкраще і повною мірою змогли реа
лізуватись у своєму покликанні. Тому іноваційний підхід
до навчання, принцип наставництва, обмін досвідом,
розвиток креативності дає найбільш плідні результати в
розкритті природних здібностей студентів.
На кафедрі факультетської педіатрії обов'язковою
методологією організації учбового процесу для студентів
ІV курсу медичного факультету є кредитномодульна
система, яка базується на об'єднанні модульних техноло
гій навчання та залікових одиниць вимірювання засвоєн
ня учбового матеріалу. Кредит складається з усіх видів
учбової роботи — аудиторної та самостійної. Усього на
вивчення дисципліни «Педіатрія» на ІV курсі протягом
VІІ–VІІІ семестрів навчання виділено 1 модуль, або
4,5 кредиту (ЕСТS). З них передбачено 110 аудиторних,
які включають 30 лекційних і 80 годин практичних занять
і 25 годин самостійної роботи. Програма навчання перед
бачає проведення підсумковомодульного контролю,
який проводиться на останніх заняттях або відповідно до
кредитних термінів. Обов'язковою є курація хворих
і захист історій хвороб. При курації хворих студенти
демонструють уміння фізикальних обстежень, визначен
ня окремів синдромів, інтерпритацію лабораторних та
інструментальних методів дослідження. Під час захисту
історій хвороб студенти проводять диференційний діаг
ноз та обґрунтовують остаточний клінічний діагноз,
демонструють знання сучасних протоколів лікування з
елементами фармокінетики та фармакогнозії захворю
вань. Щоб студенти звикали до самостійності і вже зі сту
дентської лави вміли заповнювати медичну документацію
в реальних умовах, вони заповнюють учбовий лист медич
них призначень, в якому, як справжні лікарі, вказують
медичні препарати, дозування та частоту їх вживання,
призначають дієту, фізіотерапію, план обстежень і випи
сують рецепти на учбових рецептурних бланках. Теоре
тична підготовка студентів здійснюється під час лекцій,
практичних занять, самостійної роботи. Підготовка лек
цій проводиться на високому методичному рівні з вико
ристанням відео, мультимедійних презентацій, відео
фільмів, графічних та інтегративних схем патогенезу, з
демонстрацією матеріалів із медичної практики та суча
сних інструментальних методів дослідження, що значно
мотивує увагу слухачів до викладання матеріалу. Важли
вим засобом забезпечення якісної підготовки студентів та
контролю знань є проведення тестування, у тому числі із
залученням комп'ютерного програмного забезпечення
RATOS. 2.0, з використанням бази тестів із педіатрії різ
ного рівня складності, які містять певну змістовну інфор
мацію, зручні в користуванні, охоплюють питання надан
ня невідкладної допомоги та диференціального діагнозу.
Щоб більш стандартизовано та об'єктивно оцінити підго
товку студентів, використовуються і ситуаційні задачі з
педіатрії, що дає змогу контролювати не тільки рівень тео
ретичних знань студентів, але й розвиток логічного про
фесійного мислення майбутніх лікарів. Загальновідомо,
що теоретичні знання повинні підкріплюватися практич
ним вмінням реалізувати їх у дійсності, а в кризових
ситуаціях, де необхідна невідкладна медична допомога,
саме швидкі та вправні дії лікаря, доведені до автоматиз
му, рятують життя пацієнтів. Тому значна увага приді
ляється засвоєнню студентами практичних навичок біля
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ліжка тематичних хворих. До того ж наявність на кафедрі
факультетської педіатрії сучасних муляжів і фантомів дає
змогу модернізувати навчальний процес та активізували
самостійну роботу студентів, відпрацьовуючи практичні
навички і по декілька разів повторюючи техніку перкусії,
пальпації, маніпуляції, виконання клінічних процедур та
техніки серцеволегеневої реанімації. Різноманітність
ляльокмуляжів і фантомів дозволяє студентам адаптува
ти свої дії та підібрати відповідний інструментарій як до
дітей, так і дорослих, що відповідає необхідним вимогам
підготовки сімейного лікаря знати особливості забезпе
чення життєдіяльності дитячого та дорослого організму.
Світлові індикатори на реанімаційному фантомі дають
змогу об'єктивно оцінити правильність виконання прак
тичних навичок, підвищити в студентів мотивацію до нав
чання та відповідальність за наслідки своїх професійних
дій у реальних життєвих ситуаціях.
Креативне навчання — це процес постійної співпраці
викладача і студента. Тому навчальний процес організо
вується як живий контакт партнерів, в якому викладач
здійснює постійний супровід студентів, дає рекомендації,
спонукає їх до творчої діяльності, до формування понять
проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх вирішення і сам влас
ним прикладом демонструє певний спосіб дій (обстежен
ня та лікування пацієнта) в процесі навчання. При цьому
навчальний процес зливається з реальним життям, із
рішенням конкретних завдань, тому студенти стають
більш зацікавленими в справі, якою вони займаються
разом із викладачем. Розвиток у студентів ініціативності,
як головного фактора креативного навчання, та розвиток
креативного мислення забезпечується розвитком у сту
дентів здібностей до самостійного формулювання влас
них думок, ведення конструктивного діалогу. На практич
них заняттях створені психологічно комфортні умови, за
яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелекту
альну спроможність завдяки використанню таких педаго
гічних підходів, як робота в парах або групах, рольові ігри,
моделювання, участь у диспутах, обговорення тем за кру
глим столом і проведення учбових майстеркласів. Моде
лювання життєвих ситуацій, спільне вирішення проблем
сприяє генерації різнопланових, іноді неймовірних, думок
та ідей. У навчальному процесі використовуються еле
менти винахідницької діяльності студентів, і незважаючи
на те, що ті відкриття, які вони можуть зробити, давно
відомі, досвід поєднання науководослідницької, пошуко
вої, навчальної та практичної діяльності сприяє розкрит
тю їх природних здібностей. Наприклад, разом із виклада
чем проводиться бронхолітичний тест для оцінки реак
тивності бронхів; визначення показників пікової швидко
сті видоху за показниками пікфлоуметрії до та після небу
лайзерної терапії бронхолітиком, або при поєднанні брон
холітика з глюкокортикостероїдом для визначення най
більш ефективного способу купірування бронхіальної
обструкції; вимірювання артеріального тиску в дітей різ
ного віку з використанням набору манжеток відповідної
ширини та довжини (4x8, 6x2, 9x18, 10x24 см); визначення
вегетативного забезпечення серцевої діяльності при вимі
рюванні артеріального тиску в кліно та ортоположенні;
запис електрокардіограми та ритмограми при електрокар
діографічному дослідженні дітей із порушенням серцево
го ритму; визначення середнього тиску на легеневій арте
рії в дітей із бронхіальною астмою або частоти поєднання
диспластичних змін із боку серця (додаткових хорд ліво
го шлуночка, пролапсу клапанів) із наявністю деформацій
та/або перетинок жовчного міхура за результатами ульт
развукового дослідження серця і органів черевної порож
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нини на кафедральному ультразвуковому апараті «Esaote
Mylab 50». А за допомогою отолярингологічних наборів
студенти вчаться проводити диференційну діагностику
інфекційних та алергічних ринітів, наявності інородного
тіла в носі. Все це є дуже важливим для набуття та удос
коналення практичного досвіду з педіатрії в майбутніх
сімейних лікарів, що дасть змогу їм комплексно підходи
ти до лікування пацієнта, не звужуючись до рамок однієї
спеціалізації, а це сприятиме зменшенню кількості лікар
ських помилок як у діагностиці, так і в лікуванні.
Викладений досвід викладання дисципліни «Педіат
рія» на кафедрі факультетської педіатрії дає змогу виділи
ти фактори, які заважають прояву креативних здібностей
у студентів, — найчастіше це острах виглядати смішним у
своїх судженнях та діях, побоювання оцінювати відповіді
чи дії інших студентів; завищена оцінка значущості влас
них ідей. Подолати вищезазначені труднощі можна за
допомогою створення в пізнавальній діяльності студентів
ситуації успіху та відчуття правильності виконання зада
чі, що досягається наявністю відповідної мотивації, побу

дови викладачем кожного заняття так, щоб у студентів
сформувався стійкий інтерес до предмету та процесу піз
нання, підвищились навчальна активність, бажання тво
рити і пізнавати, що власне і сприяє розвитку їх креатив
ної особистості.

Висновки
1. На кафедрі факультетської педіатрії в Запорізькому
державному медичному університеті постійно вдоскона
люється навчальний процес для забезпечення високої
європейської якості вітчизняної медичної освіти.
2. Розвиток креативної особистості студентів спрямо
ваний на подальший розвиток їхніх природних здібностей,
поліпшення ефективності та результативності навчання,
підвищення формування професійних вмінь і навичок.
3. Вивчення дисципліни «Педіатрія» із залученням
інноваційних педагогічних підходів формує в студентів
ініціативність, стійкий інтерес до предмету і процесу піз
нання, підвищує навчальну, науководослідницьку та
практичну діяльність.
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Современные подходы к преподаванию дисциплины «Педиатрия» студентам IV курса медицинского факультета
на кафедре факультетской педиатрии как способ формирования их креативной личности
Т.Е. Шумная
Запорожский государственный медицинский университет, г. Запорожье, Украина
Цель работы при преподавании дисциплины «Педиатрия» на кафедре факультетской педиатрии заключается в развитии креативной личности сту%
дентов путем отказов от механического перенесения знаний и усовершенствования индивидуальной практически%ориентированной деятельности со
студентами, от усвоения теоретических знаний к практическому применению.
Пациенты и методы. Студентам IV курса медицинского факультета Запорожского государственного медицинского университета предложено добро%
вольно пройти тестирование для определения уровня их интеллектуального развития. Методика «Культурно%свободный тест на интеллект» (СFIT),
которую предложил Кеттел, использована как для индивидуального, так и для группового обследования, причем опрашиваемые формы предста%
влены в виде рисунков и схем, поэтому результаты тестирования не зависели от влияния на студентов факторов окружающей среды, культуры
и образования.
Результаты. Развитие креативности у студентов направлено на дальнейшее развитие их способностей, повышение эффективности и результатив%
ности обучения, формирования профессиональных навыков.
Выводы. Изучение дисциплины «Педиатрия» с внедрением инновационных педагогических подходов формирует у студентов инициативность, стой%
кий интерес к предмету и процессу познания, повышает качество образовательной, научно%исследовательской и практической деяльности.
Ключевые слова: кафедра, педиатрия, креативность, преподавание, студенты.
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УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС

Modern approaches of teaching of «Pediatrics» discipline for students of the IV course
of the Medical Faculty at the Department of Facultative Pediatrics as a way to build their creative personality
T.E. Shumnaya
Zaporizhzhya State Medical University, Zaporizhzhya, Ukraine
The objective of the work during the teaching of discipline «Pediatrics» discipline in the Department of Facultative Pediatrics is to develop students' creative
personality by the way of refusing from the mechanical transfer of knowledge and improvement of individual practically oriented activities with students from
mastering theoretical knowledge to practical application.
Patients and methods. For students of the IV course of the Medical Faculty of the Zaporizhzhya State Medical University was proposed voluntarily undergo
testing to determine the level of their intellectual development. The method of «Cultural% free test for intelligence» (CFIT), which was proposed by Cattell, used
as for the individual so for the group examination, moreover the respondents were presented in the form of pictures and diagrams that is why the test results
did not depend on the impact on students of environmental factors, culture and education.
Results. The development of creativity in students is aimed at further development of their abilities, increasing of efficiency and training results, development
of professional skills.
Conclusions. The study of «Pediatrics» discipline with the introduction of innovative pedagogical approaches generates students' initiative, a strong interest
in the subject and the process of cognition, improves the quality of educational, scientific and research and practical activity.
Key words: department, pediatrics, creativity, teaching, students.
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НОВОСТИ
Витаминизация хлеба
против патологий позвоночника у детей
Правительство Великобритании планирует законо
дательно ввести обязательное добавление фолиевой
кислоты во все сорта хлеба, которые поступают в прода
жу на территории страны. Это позволит уменьшить
число случаев рождения детей с тяжелыми уродствами.
По мнению представителей министерства здравоох
ранения Соединенного Королевства, обогащение муки
для выпекания фолиевой кислотой поможет ежегодно
предотвратить не менее 300 случаев появления на свет
детей с расщеплением позвоночника.
В настоящее время более 900 британских младенцев
появляются каждый год на свет с врожденными поро
ками развития нервной трубки (спина бифида). Преду
предить развитие этого тяжелейшего порока внутриу
тробного развития с помощью приема беременными
женщинами фолатов (фолиевая кислота или витамин
В9) очень сложно, так при как дефиците этого витами
на в организме будущей матери аномалия развивается
уже к концу первого месяца беременности.
А ведь в этот период многие женщины даже не
подозревают, что беременны.
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Считается, что добавление фолатов в муку для
выпечки хлеба также значительно уменьшит процент
сердечнососудистых заболеваний и некоторыми фор
мами рака у взрослых.
Британские компании — производители хлеба и
хлебобулочных изделий, — с пониманием относятся к
предстоящему нововведению.
Введение подобной меры обсуждалось в британ
ском правительстве и научных кругах на протяжении
последних 23 лет.
Возможно, что толчком к изменениям стали недав
ние драматические события в Шотландии — на протя
жении января этого года там один за другим появились
на свет 15 новорожденных с врожденным расщеплени
ем позвоночника.
Фолиевую кислоту в обязательном порядке добав
ляют в хлеб в более чем 50 странах мира, включая США
и Канаду.
Подобная мера снижает риск рождения ребенка с
тяжелым врожденным дефектом позвоночника на
40–50%.

Источник: http://medexpert.org.ua
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Анализ факторов риска атопического
дерматита у детей первого года жизни
Н.Л. Аряев, И.М. Шевченко, Е.В. Титкова
Одесский национальный медицинский университет, Украина
Цель: изучить факторы риска, определяющие развитие атопического дерматита (АД) у детей раннего возраста, выявить из изучаемых факторов наи%
более значимые.
Пациенты и методы. Изучена медицинская документация и опрошены родственники 47 детей с различной тяжестью течения АД (основная группа).
Контрольную группу составили 55 относительно здоровых детей, у которых также проанализированы изучаемые факторы риска. Статистический
анализ полученных результатов проведен с использованием пакета STATISTICA 7.0 и интернет%калькулятора SISA (Simple Interactive Statistical Analy%
sis). С целью выявления закономерностей между большим количеством качественных признаков использован модуль интеллектуального анализа
данных (Datamining).
Результаты. К наиболее значимым факторам, повышающим риск развития АД у детей первого года жизни, относятся аллергические заболевания у
матери (χ2=24,04, р=0,000001), TORCH%инфекции (χ2=9,93, р=0,001) и грибковые вагиниты (χ2=6,44, р=0,01). В группе больных АД матери детей в
11 раз чаще (ОШ — 11,36; 95% ДИ — 2,42–16,46) болеют аллергическими заболеваниями, также в 11 раз чаще в данной группе отмечаются аллер%
гические заболевания у ближайших родственников (ОШ 11,07; 95% ДИ 1,30–249,65). Эти показатели подтверждают высокий генетический риск забо%
леваемости АД у детей.
Выводы. Учитывая высокий риск дебюта АД у детей первого года жизни при наличии TORCH%инфекций, грибкового вагинита и хронических заболе%
ваний желудочно%кишечного тракта у матерей, следует обратить внимание на профилактику и своевременное лечение данных патологических про%
цессов.
Ключевые слова: атопический дерматит, факторы риска, дети первого года жизни.

Введение

П

о данным Всемирной организации здравоохране
ния (ВОЗ), в высокоразвитых странах каждые
10 лет количество больных аллергией увеличивается вдвое
и все чаще отмечается утяжеление клинического течения
соответствующих болезней, что приводит к серьезным
социальноэкономическим последствиям. Среди заболев
ших увеличивается число детей раннего возраста [1].
Последовательное развитие аллергических реакций и забо
леваний у предрасположенных к атопии лиц обозначается
как «аллергический марш». У детей он характеризуется
первоначальным развитием пищевой аллергии, последую
щим возникновением атопического дерматита (АД), вслед
за которым формируются аллергический ринит, бронхи
альная астма и другие аллергические заболевания, суще
ственно снижающие качество жизни ребенка. АД занимает
доминирующее место в структуре кожной патологии дет
ского возраста, составляя 20–50% больных дерматозами
детей, что определяет интерес педиатров и семейных вра
чей к вопросам повышения эффективности терапии данно
го заболевания [5]. В связи со значительной распростра
ненностью аллергических болезней у детей актуальной
является проблема ранней диагностики АД. В возрасте до
1 года АД встречается в 1–4% случаев (до 10–15% среди
всей популяции), тогда как у взрослых он диагностируется
в 0,1–0,5% случаев. Показатель заболеваемости достигает
15 и более на 1000 населения. По данным различных авто
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ров, атопия регистрируется у 3–15% населения, распро
страненность АД среди детей составляет 5–20%, среди
взрослых — 2–10%, самые высокие показатели заболевае
мости АД отмечаются в урбанизированных регионах [8].
Атопический дерматит чаще возникает у детей с
наследственной предрасположенностью к аллергическим
заболеваниям. Выявлено, что у детей, родители которых
страдают поллинозом, бронхиальной астмой, риск разви
тия заболевания значительно выше, особенно если аллер
гические болезни имеют место по линии матери (60–70%)
или обоих родителей (до 80%) [4]. Персистенция герпети
ческой инфекции, подверженность грибковым заболева
ниям является серьезной проблемой, осложняющей тече
ние кожного синдрома и способствующей дополнитель
ной сенсибилизации и гиперпродукции IgЕ [6].
Определение наиболее значимых факторов риска
развития АД у ребенка может позволить прогнозировать
течение заболевания и определить комплекс первичной
профилактики АД до рождения ребенка.
Цель работы — изучить факторы риска, определяю
щие развитие АД у детей раннего возраста, выявить из
изучаемых факторов наиболее значимые.

Материалы и методы исследования
Изучена медицинская документация и опрошены род
ственники 47 детей, находящихся под наблюдением по
поводу различной тяжести течения АД. Родственники
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Таблица 1
Факторы риска атопического дерматита в исследуемых группах детей

всех пациентов получили устную информацию обо всех
процедурах исследования и дали информированное
согласие на участие в исследовании. Данные пациенты
составили основную группу. В контрольную группу
вошли 55 относительно здоровых детей, у которых также
проанализированы изучаемые факторы риска.
Статистический анализ полученных данных проведен с
использованием пакета STATISTICA 7.0 и интернеткаль
кулятора SISA (SimpleInteractiveStatisticalAnalysis).
С целью выявления закономерностей между большим
количеством качественных признаков использован модуль
интеллектуального анализа данных (Datamining) [2, 3, 7].

Результаты исследования и их обсуждение
Результаты изучения материнских факторов в группе
детей с АД показали, что у значительного числа женщин
этой группы отмечался неблагоприятный аллергологиче
ский анамнез — 53,19% (95% ДИ 38,73–67,26%), что
обусловливало генетический риск развития АД у детей.
У 44,68% (95% ДИ 30,77–59,22%) диагностировались раз
личные проявления TORCHинфекций. У каждой
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

четвертой из изучаемых женщин в данной группе отме
чался грибковый вагинит 25,53% (95% ДИ 13,32–38,67%).
Под влиянием стрессовых факторов находилось 23,40%
(95% ДИ 10,96–35,03%) женщин (табл. 1).
Изучение факторов риска предусматривает сравнение
частоты неблагоприятных факторов среди матерей изуча
емых групп детей. Необходимо отметить, что матери
детей с АД в 11 раз чаще (отношение шансов (ОШ) —
11,36; 95% ДИ — 2,42–16,46) болели аллергическими
заболеваниями, также в 11 раз чаще в данной группе отме
чались аллергические заболевания у ближайших род
ственников (ОШ 11,07; 95% ДИ 1,30–249,65). Бронхиаль
ная астма у матерей в первой группе встречалась в 9 раз
чаще по сравнению с контролем (ОШ 9,45; 95% ДИ
1,08–216,07). У матерей, дети которых больны АД, в
4 раза чаще отмечался грибковый вагинит, TORCHин
фекции, хронические заболевания желудочнокишечного
тракта (ЖКТ) и частые стрессы (табл. 2).
При помощи метода «Feature Selectionand Variable
Screening» модуля интеллектуального анализа данных
(Datamining) определялась значимость факторов риска
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Таблица 2
Сравнительная характеристика факторов риска
атопического дерматита в исследуемых группах детей

АД в исследуемых группах детей. Наиболее значимые
факторы представлены в таблице 3, а графическое изобра
жение — на рисунке. Согласно полученным данным, наи
более статистически значимым фактором риска развития
АД у детей раннего возраста являются аллергические
Таблица 3
Значимость перинатальных факторов риска
атопического дерматита у детей раннего возраста
по результатам метода «Feature Selectionand
Variable Screening» модуля интеллектуального
анализа данных (Datamining)

заболевания у матери (χ2=24,04, р=0,000001). Второе
место занимают TORCHинфекции (χ2=9,93, р=0,001).
На третьем месте — грибковые вагиниты (χ2=6,44,
р=0,01). Далее факторы риска распределились в следую
щей последовательности — бронхиальная астма у матери,
хронические заболевания ЖКТ, частые стрессы у матери
и аллергические заболевания у ближайших родственни
ков. Все остальные факторы риска не имели статистиче
ски значимых различий, уровень значимости р>0,05.
Факторный анализ позволяет сгруппировать и
выявить значимость неблагоприятных факторов, способ
ствующих развитию АД у детей первого года жизни. Фак
торный анализ может позволить прогнозировать течение
заболевания и определить комплекс первичной профи
лактики АД до рождения ребенка.
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Рис. Значимость перинатальных факторов риска атопического
дерматита у детей раннего возраста по результатам метода
«Feature Selectionand Variable Screening» модуля интеллекту%
ального анализа данных (Datamining)
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Выводы
1. К наиболее значимым факторам, повышающим риск
развития АД у детей первого года жизни, следует отнести
аллергические заболевания у матери (χ2=24,04,
р=0,000001), TORCHинфекции (χ2=9,93, р=0,001)
и грибковые вагиниты (χ2=6,44, р=0,01).
2. В группе больных АД матери детей в 11 раз чаще
(ОШ — 11,36; 95% ДИ — 2,42–16,46) болели аллергиче
скими заболеваниями, также в 11 раз чаще в данной груп

пе отмечались аллергические заболевания у ближайших
родственников (ОШ 11,07; 95% ДИ 1,30–249,65). Данные
показатели подтверждают высокий генетический риск
заболеваемости АД у детей.
3. Учитывая высокий риск дебюта АД у детей первого
года жизни при наличии TORCHинфекций, грибкового
вагинита и хронических заболеваний ЖКТ у матерей,
следует обратить внимание на профилактику и своевре
менное лечение данных патологических процессов.
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Аналіз факторів ризику атопічного дерматиту у дітей першого року життя
М.Л. Аряев, І.М. Шевченко, О.В. Тіткова
Одеський національний медичний університет, Україна
Мета: вивчити фактори ризику, які визначають розвиток атопічного дерматиту (АД) у дітей раннього віку, серед цих чинників виявити найбільш значущі.
Пацієнти та методи. Вивчено медичну документацію та опитано родичів 47 дітей з різною тяжкістю перебігу АД (основна група). Контрольну групу
становили 55 відносно здорових дітей, у яких також проаналізовано відповідні фактори ризику. Статистичний аналіз отриманих результатів прове%
дено з використанням пакету STATISTICA 7.0 та інтернет%калькулятора SISA (Simple Interactive Statistical Analysis). З метою визначення закономірно%
стей між значною кількістю якісних ознак використано модуль інтелектуального аналізу даних (Datamining).
Результати. До найбільш значущих факторів, які підвищують ризик розвитку АД у дітей першого року життя, належать алергічні захворювання у мате%
рі (χ2=24,04, р=0,000001), TORCH%інфекції (χ2=9,93, р=0,001) і грибкові вагініти (χ2=6,44, р=0,01). У групі хворих АД матері дітей в 11 разів частіше
(ВШ — 11,36; 95% ДІ — 2,42–16,46) хворіють на алергічні захворювання, також в 11 разів частіше в даній групі зустрічаються алергічні захворюван%
ня у найближчих родичів (ВШ 11,07; 95% ДІ 1,30–249,65). Ці показники підтверджують високий генетичний ризик захворюваності на АД у дітей.
Висновки. Враховуючи високий ризик дебюту АД у дітей першого року життя за наявності TORCH%інфекцій, грибкового вагініту та хронічних захво%
рювань шлунково%кишкового тракту в матерів, слід звернути увагу на профілактику й своєчасне лікування даних патологічних процесів.
Ключові слова: атопічний дерматит, фактори ризику, діти першого року життя.

Anallysis of risk factors of atopic dermatitis in infants
N.L. Ariaev, I.M. Shevchenko, E.V. Titkova
Odessa State Medical University, Ukraine
Objective: To study the risk factors which are determine the development of atopic dermatitis (AD) in infants and identify the most significant from them.
Patients and methods. During the study were examined medical records and interviewed relatives of 47 children with varying severity of AD (main group). The
control group consisted of 55 apparently healthy children in which risk factors were also analyzed. Statistical analysis of the results is carried out using the
package of STATISTICA 7.0 and SISA internet calculator (Simple Interactive Statistical Analysis). Data mining was used with the aim to identify patterns among
a large number of qualitative features.
Results. The most significant factors that increase the risk of blood pressure in children in the first year of life are allergic disease in mothers (χ2 = 24,04, p =
0,000001), TORCH% infections (χ2 = 9,93, p = 0.001) and fungal vaginitis (χ2 = 6,44, p = 0,01). In the group of patients with AD mothers in 11 times more
likely suffering from allergies (OR = % 11.36 , 95 % CI % 2,42%16,46 ) and also in 11 times more frequently in this group observed allergic diseases in the imme%
diate family (OR 11 , 07 , 95 % CI 1,30–249,65 ). These figures confirm the high incidence of genetic risk of AD in children.
Conclusions. Taking into account the high risk of debut AD in infants at the presence of TORCH% infections, fungal vaginitis and chronic diseases of the gas%
trointestinal tract in mothers should be paid attention to the prevention and timely treatment of these pathological processes.
Key words: atopic dermatitis, risk factors, infants.
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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
УДК 612.017.1:616053.31

Особливості запальних та протизапальних
цитокінів при негоспітальній пневмонії
в дітей першого року життя, які народились
з дуже малою масою тіла
Л.М. Булат, В.С. Олійник
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
Мета — проаналізувати показники ІЛ%1β та ІЛ%10 при негоспітальній пневмонії в дітей першого року життя, народжених із дуже малою масою тіла
(ДММТ).
Пацієнти та методи. Проведено клініко%лабораторне та інструментальне обстеження 137 дітей віком від 1 місяця до 1 року життя. До основної групи
увійшло 52 передчасно народжені дитини першого року життя з негоспітальною пневмонією. Групу порівняння становили 55 передчасно народже%
них дітей першого року життя без патології (на момент обстеження). До контрольної групи увійшло 30 здорових дітей першого року життя. Рівні
Іл%1β та ІЛ%10 визначалися в ТОВ «Український лікувально%діагностичний центр» (Ліцензія МОЗ України №570240 від 10.02.2011 р.) методом імуно%
ферментного аналізу, з використанням набору реагентів «Интерлейкин%1β%ИФА%БЕСТ» і «Интерлейкин%10%ИФА%БЕСТ» (Вектор%Бест, Росія).
Результати. Встановлено, що ІЛ%1β та ІЛ%10 свідчать про інтенсивність запального процесу, який супроводжує негоспітальну пневмонію різного сту%
пеня тяжкості, причому рівень ІЛ%10 вірогідно знижується зі зростанням ступеня тяжкості негоспітальної пневмонії
Висновки. Низькі показники ІЛ%1β та ІЛ%10 у дітей першого року життя, народжених із ДММТ, вказують на недостатню активність прозапальних і про%
тизапальних цитокінів, незрілість імунної системи недоношеної дитини та слабку відповідь на бактеріальну колонізацію.
Ключові слова: інтерлейкіни, негоспітальна пневмонія, діти з дуже малою масою тіла.

Вступ

Х

вороби органів дихання протягом тривалого часу
переважають у структурі захворюваності дитячо
го населення (третє місце після перинатальної патології
та вроджених аномалій розвитку) [4, 8].
Одним із можливих впливів на рівень захворюваності
органів дихання в дітей раннього віку є онтогенетична
незрілість імунної системи, яка ще знаходиться в стані
розвитку та диференціації, вирізняється слабкістю імун
ного реагування на інфекційні агенти [1, 2].
Відомо, що затяжний перебіг пневмонії в дітей ран
нього віку, виникнення в них повторних захворювань
обумовлений рядом факторів, серед яких основне місце
посідає недоношеність.
Значна кількість робіт присвячена визначенню ролі
цитокінів у регуляції імунної відповіді організму [3, 7].
Відомо, що склад і співвідношення рівня окремих цитокі
нів є одним із ключових факторів, які визначають розви
ток, регуляцію й перебіг запальної реакції. Слід зазначи
ти, що важливу роль у реалізації запальної реакції віді
грає інтерлейкін1β (ІЛ1β), який синтезується макрофа
гами, але також може продукуватися іншими типами клі
тин. Даний цитокін бере участь на початкових етапах
імунної відповіді, зокрема, до втягнення в патологічний
процес Тхелперів, і відноситься до факторів, які мають
принципово важливе значення в розвитку як специфіч
них, так і неспецифічних імунних реакцій [3, 6, 7].
Основний ефект інтерлейкіну10 (ІЛ10) полягає у
пригніченні синтезу цитокінів та зниженні активності
макрофагів, у тому числі продукції запальних цитокінів.
Інтерлейкін10 прискорює проліферацію Вклітин, захи
щає їх від апоптозу і підвищує синтез IgМ та IgА. Таким
чином, ІЛ10 сприяє розвитку гуморальної ланки імунної
відповіді. Ці дані свідчать про значення вищезазначених
медіаторів при різних інфекційних захворюваннях та
запальних реакціях [5, 7].
Існує багато підтверджень патогенетичної ролі цито
кінів і дисбалансу в їх системі при захворюваннях органів
дихання в дітей [7, 8]. Але ще недостатньо вивчені осо
бливості запальної реакції й стан імунної системи в недо
ношених дітей першого року життя на тлі перебігу різних
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інфекційних захворювань, у т.ч. пневмонії [2, 3, 10, 11].
Таким чином, вивчення показників інтерлейкінів1β і 10
при позалікарняних пневмоніях у дітей першого року
життя, народжених із дуже малою масою тіла (ДММТ), є
пріоритетним напрямом наукових досліджень у педіатрії.
Мета роботи — проаналізувати показники ІЛ1β та
ІЛ10 при негоспітальній пневмонії в дітей першого року
життя, народжених із ДММТ.

Матеріали та методи дослідження
Для вирішення поставленої мети проводилося кліні
колабораторне та інструментальне обстеження 137 дітей
віком від 1 місяця до 1 року життя на базі Вінницької
обласної дитячої клінічної лікарні (ВОДКЛ). До основ
ної групи увійшло 52 передчасно народжені дитини пер
шого року життя. Першу групу становили хворі діти пер
шого року життя, народжені з малою масою тіла (ММТ)
у термін гестації 32±1,9 тижня (28 дітей — 54%). Другу
групу склали хворі діти першого року життя, народжені з
ДММТ у термін гестації 28±0,69 тижня (24 дітей — 46%).
Діти основної групи знаходились на стаціонарному ліку
ванні у відділенні для дітей раннього віку та у відділенні
реанімації та інтенсивної терапії з діагнозом «негоспі
тальна пневмонія». Групу порівняння становили
55 передчасно народжених дітей першого року життя без
патології (на момент обстеження). Так діти, народжені
з ММТ у термін гестації 32±0,73 тижня, склали ІІІ групу
порівняння (29 дітей — 53%). До ІV групи порівняння
увійшли діти, народжені з ДММТ у термін гестації
28±0,5 тижня (26 дітей — 47%). Діти групи порівняння
також знаходились на стаціонарному лікуванні у відді
ленні для дітей раннього віку. Фізичний розвиток дітей
першого року життя, народжених передчасно, відповідав
їх скорегованому віку. До контрольної групи увійшли
30 здорових дітей першого року життя. Верифікація діаг
нозу негоспітальної пневмонії проводилась відповідно до
критеріїв діагностики захворювання та оцінки тяжкості
стану згідно з наказом МОЗ від 13.01.2005 р. № 18
«Про затвердження Протоколів надання медичної допо
моги дітям за спеціальністю «Дитяча пульмонологія»
та за індексом тяжкості пневмонії (ХІІ з'їзд педіатрів
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014
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Показники інтерлейкінів1β та 10 у передчасно народжених дітей
першого року життя, хворих на негоспітальну пневмонію

Таблиця 1

Примітки: * — різниця вірогідна відносно показників дітей ІІІ групи, p<0,05; ** — різниця вірогідна відносно показників дітей ІV групи,
p<0,05; ^ — різниця вірогідна відносно показників дітей групи контролю, p<0,05; β — різниця вірогідна відносно показників дітей ІІ групи,
p<0,05.

Показники інтерлейкінів1β та 10 у передчасно народжених дітей
хворих на негоспітальну пневмонію залежно від ступеня тяжкості

Таблиця 2

Примітки: ^ — різниця вірогідна відносно показників дітей групи контролю, p<0,05; β — різниця вірогідна відносно показників дітей із ІІІ
ступенем тяжкості, p<0,05; * — різниця вірогідна відносно показників дітей із ІІ ступенем тяжкості, p<0,05.

України «Актуальні проблеми педіатрії», 12–14.10.2010 р.,
Київ).
Рівні ІЛ1β та ІЛ10 визначалися в ТОВ «Укра
їнський лікувальнодіагностичний центр» (Ліцензія
МОЗ України №570240 від 10.02.2011 р.) методом іму
ноферментного аналізу, з використанням набору реаген
тів «Интерлейкин1βИФАБЕСТ» і «Интерлейкин10
ИФАБЕСТ» (ВекторБест, Росія).
Статистична обробка отриманих результатів прово
дилася з використанням стандартних програм для персо
нального комп'ютера за допомогою програмного пакета
Statistica 6.0.

Результати дослідження та їх обговорення
У нашому дослідженні визначено рівні прозапальних
і протизапальних інтерлейкінів у дітей основної групи та
групи порівняння.
Так, рівні прозапального ІЛ1β у дітей І (26,6±0,65 пг/мг)
та ІІ (19,4±0,42 пг/мг) основної групи були достовірно
вищими, ніж у дітей груп порівняння (7,2±0,88 пг/мг;
6,3±1,57 пг/мг відповідно ІІІ та IV групи) і дітей групи
контролю (11±2,1 пг/мг), (p<0,05), (табл. 1). У дітей пер
шого року життя, хворих на негоспітальну пневмонію,
народжених із ДММТ, ІЛ1β був вірогідно зниженим
(19,4±0,42 пг/мг) порівняно з показником дітей І основ
ної групи (26,6±0,65 пг/мг), (p<0,05). Слід зауважити, що
у 22% дітей ІІ основної групи показник ІЛ1β був вірогі
дно зниженим і становив 9±1,3 пг/мг, (p<0,05). У даних
дітей неонатальний період характеризувався ускладне
ним перебігом (гіпоксичноішемічне ураження централь
ної нервової системи з його наслідками, вроджена пне
вмонія, респіраторний дистрессиндром і бронхолегенева
дисплазія). Крім того, на час обстеження вік даних дітей
становив 3±0,5 місяця.
За отриманими даними, спостерігалася різниця між
показниками ІЛ1β залежно від ступеня тяжкості него
спітальної пневмонії в дітей основної групи.
Характерною особливістю імунологічної відповіді
в дітей першого року життя, хворих на негоспітальну
пневмонію IV ступеня тяжкості, було підвищення рівня
ІЛ1β (25,95±1,21 пг/мг), (p<0,05) (табл. 2). Тоді як для
дітей, хворих на негоспітальну пневмонію ІІІ та ІІ сту
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пенів тяжкості, даний показник достовірно знижувався
(21,65±1,07 пг/мг; 19,0±1,57 пг/мг відповідно), (p<0,05).
Таким чином, ІЛ1β свідчить про інтенсивність
запального процесу, який супроводжує негоспітальну
пневмонію різного ступеня тяжкості. Однак у дітей, наро
джених із ДММТ, хворих на негоспітальну пневмонію,
знижений рівень ІЛ1β може розглядатися як прояв
неадекватної імунологічної відповіді організму. Ймовір
но, це пов'язано як із незрілістю імунної системи недоно
шеної дитини, так і слабкою відповіддю на бактеріальну
колонізацію.
У подальшому дослідженні нами проаналізовано
рівень протизапального ІЛ10 в обстежених дітей. Так, у
дітей першого року життя, народжених із ДММТ, хворих
на негоспітальну пневмонію, ІЛ10 підвищувався
(23,3±1,56 пг/мг), (p<0,05). Однак даний показник у цих
дітей був вірогідно нижчим порівняно з таким рівнем
ІЛ10 у дітей І основної групи (38±1,12 пг/мг) і дітей ІV
групи порівняння (27±1,41 пг/мг), (p<0,05). Водночас,
достовірно підвищувався ІЛ10 у дітей І основної групи
(38±1,12 пг/мг) відносно показника дітей ІІІ групи порів
няння (28±1,26 пг/мг) і групи контролю (31±3,26 пг/мг),
(p<0,05).
Нами проаналізовано протизапальний ІЛ10 в обсте
жених дітей залежно від ступеня тяжкості негоспітальної
пневмонії. Для імунологічної відповіді передчасно наро
джених дітей першого року життя з ІV ступенем тяжкості
негоспітальної пневмонії було характерним вірогідне
зниження показника ІЛ10 (24±1,84 пг/мг), (p<0,05).
Слід зазначити, що рівень ІЛ10 вірогідно знижував
ся зі зростанням ступеня тяжкості негоспітальної пне
вмонії (p<0,05).

Висновки
Отримані дані дають змогу припустити важливість
визначення ІЛ1β та ІЛ10 при негоспітальній пневмонії
в передчасно народжених дітей першого року життя.
Низькі показники ІЛ1β та ІЛ10 у дітей першого року
життя, народжених із ДММТ, свідчать про недостатню
активність прозапальних і протизапальних цитокінів,
незрілість імунної системи недоношеної дитини та слаб
ку відповідь на бактеріальну колонізацію.
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Особенности воспалительных и противовоспалительных цитокинов
у детей первого года жизни, которые родились с очень низкой массой тела
Л.М. Булат, В.С. Олейник
Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, г. Винница, Украина
Цель — проанализировать показатели ИЛ%1β и ИЛ%10 при негоспитальной пневмонии в детей первого года жизни, рожденных с очень низкой мас%
сой тела (ОНМТ).
Пациенты и методы. Проведены клинико%лабораторное и инструментальное обследования 137 детей в возрасте от 1 месяца до 1 года жизни.
В основную группу вошло 52 преждевременно рожденных ребенка первого года жизни с негоспитальной пневмонией. Группу сравнения составили
55 преждевременно рожденных детей первого года жизни без патологии (на момент обследования). В контрольную группу вошло 30 здоровых
детей первого года жизни. Уровни ИЛ%1β и ИЛ%10 определялись в ООО «Украинский лечебно%диагностический центр» (Лицензия МЗ Украины
№570240 от 10.02.2011 г.) методом иммуноферментного анализа, с использованием набора реагентов «Интерлейкин%1β%ИФА%БЕСТ» и «Интерлей%
кин%10%ИФА%БЕСТ» (Вектор%Бест, Россия).
Результаты. Установлено, что ИЛ%1β и ИЛ%10 свидетельствуют об интенсивности воспалительного процесса, который сопровождает негоспиталь%
ную пневмонию разной степени тяжести, причем уровень ИЛ%10 вероятно снижается с увеличением степени тяжести негоспитальной пневмонии.
Выводы. Низкие показатели ИЛ%1β и ИЛ%10 у детей первого года жизни, рожденных с ОНМТ, указывают на недостаточную активность провоспалитель%
ных и противовоспалительных цитокинов, незрелость иммунной системы недоношенного ребенка и слабый ответ на бактериальную колонизацию.
Ключевые слова: интерлейкины, негоспитальная пневмония, дети с очень низкой массой тела.

Features of inflammatory and antiinflammatory cytokines
in infants born with very low birth weight
L.M.Bulat, V.S. Oleinik
M.I. Pirogov Vinnitsa National Medical University, Vinnitsa, Ukraine
Objective — to analyze the levels of IL %1β and IL% 10, with community%acquired pneumonia in infants born with very low birth weight (VLBW).
Patients and methods. The clinical, laboratory and instrumental examinations of 137 children aged from 1 month to 1 year of life are carried out. The main
group consisted of 52 prematurely born children of the first year of life with community%acquired pneumonia. The comparison group consisted of 55 preterm
infants without pathology (at the time of the survey). The control group consisted of 30 healthy infants. Levels of IL %1β and IL %10 were determined in the
«Ukrainian Medical and Diagnostic Center» (The license of the MH of Ukraine № 570240 from 10.02.2011) by the method of enzyme immunoassay with the
use of a reagent kit «Interleukin %1β% EIA %BEST» and «Interleukin% 10 %EIA% BEST » (Vector%Best , Russia).
Results. It is found that IL %1β and IL %10 certifies about the intensity of the inflammatory process that accompanies community%acquired pneumonia of vary%
ing severity, moreover, the level of IL%10 probably decreases with increasing of the level of severity of community%acquired pneumonia.
Conclusions. Low levels of IL %1β and IL %10 in infants born with VLBW pointed at insufficient activity of pro%inflammatory and anti%inflammatory cytokines,
the immaturity of the immune system of a premature baby and a poor response to bacterial colonization.
Key words: interleukins, community acquired pneumonia, children with very low birth weight.
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Проблема коррекции дислипидемии
у подростков с артериальной гипертензией
Н.Н. Головченко1, М.Ю. Сульженко1, Л.В. Андреева2, М.А. Кузнецова2
«Луганский государственный медицинский университет», г. Луганск, Украина
2Луганская областная детская клиническая больница, г. Луганск, Украина

1ГЗ

Целью нашего исследования было определение липидного профиля у подростков с артериальной гипертензией, вследствие избыточной массы тела
(ИМТ) и ожирения, а также оценка влияния препарата «Bittner Кардио».
Методы. Под наблюдением находился 61 подростк с артериальной гипертензией и избыточным весом и ожирением в возрасте от 12 до 18 лет.
Липидный профиль (ЛП) был изучен на основе определения уровней общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов высокой плот%
ности (ЛПВП), липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), липопротенинов низкой плотности с помощью спектрофотометрического метода.
Все пациенты получали стандартное лечение гипертонии. Для сравнительной оценки эффективности коррекции ПДД пациенты были разделены на
две группы: I — 31 пациент, которые получали препарат «Биттнер Кардио» , II — 30 пациентов, которым были назначены диетические рекоменда%
ции (употреблять продукты с высоким содержанием полиненасыщенных жирных кислот).
Результаты. Перед началом лечения, у детей группы I и II отмечался избыточный вес — 61 пациент (100%), повышенное кровяное давление —
100%, головная боль — 90,2±3,8%, головокружение — 47,5±6,4%, кардиалгия — 44,3±6,4%, носовое кровотечение — 13,1±4,3%, повышенный
аппетит — 32,8±6,0%. Избыточная масса тела отмечена у 32,8±6,0% подростковое ожирение у 67,2±6,0% больных.
После 2 недель лечения у 56 (91,8%) детей I и II групп улучшилось общее состояние здоровья, отмечается снижение кровяного давления и положи%
тельная динамика ЛП. В результате лечения наблюдалось значительное снижение у пациентов ЛП из I группы . Уровень ОХ за 2 недели лечения был
значительно сокращен, достигнув отметки ( 3,93±0,59 ммоль/л, р<0,01). Уменьшение ОХ в крови было достигнуто путем снижения концентрации холе%
стерина в составе ЛПНП (2,10±0,40 ммоль/л) и ЛОНП (0,79±0,22 ммоль/л, р<0,05). Уровни ТГ значительно снизились и через 2 недели были 1,53±0,32 ммоль/л,
что соответствует норме. Следует также отметить значительное увеличение ЛПВП в крови больных группы I — 1,22±0,14 ммоль/л, р<0,05) . В группе
II, уровень общего холестерина имел тенденцию к увеличению, хотя он оставался в пределах нормы (4,63± 0,33 ммоль/л). Содержание холестерина,
который играет ведущую антиатерогенную роль в этой группе больных, снизился — 0,93±0,16 ммоль/л.
После лечения, наблюдалось значительное снижение артериального давления в группе I и II. Тем не менее, наиболее положительная динамика систо%
лического и диастолического артериального давления наблюдалось в первой группе.
Выводы. Препарат Bittner Кардио произвел гипохолестеролемический эффект, и в сочетании с антигипертензивными препаратами усиливает гипо%
тензивное действие, уменьшая суточную дозу основных лекарств.

Введение

О

дной из актуальных проблем современной
педиатрии является определение взаимоотноше
ний и взаимовлияний таких факторов неблагоприятного
течения сердечнососудистых заболеваний, как арте
риальная гипертензия (АГ), дислипопротеинемии
(ДЛП), инсулинорезистентность (ИР) и системное
воспаление [1, 2, 4].
Ранее установлено, что у подростков под влиянием
нейрогуморальных изменений пубертатного периода
и неблагоприятных экзогенных и эндогенных факторов
возникают транзиторные подъемы артериального давле
ния (АД), нарушения в липидном спектре крови и в
углеводном обмене, которые могут трансформироваться
в хронические стабильные формы АГ и нарушения мета
болизма углеводов и липидов [1, 2, 5].
Анализ динамики изменений показателей липидного
профиля крови у лиц с дебютом АГ в подростковом воз
расте свидетельствует о постепенном формировании
атерогенных нарушений в липидном спектре крови с
повышением уровней общего холестерина (ОХС), три
глицеридов (ТГ) и снижением показателей холестерина
липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП).
Ведущую роль в формировании ДЛП и ИР играют
абдоминальное ожирение и сопутствующие ему сдвиги
в нейрогормональной регуляции. Висцеральный жир
имеет ряд патофизиологических особенностей, в частно
сти высокую чувствительность к липолитическому воз
действию катехоламинов и низкую — к антилиполитиче
скому действию инсулина, что стимулирует липолиз. В
результате свободные жирные кислоты тормозят дей
ствие инсулина, еще более усугубляя ИР и гиперглике
мию. Помимо этого, висцеральный жир также является и
эндокринным органом, синтезирующим множество био
ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

логически активных веществ (лептин, адипонектин, про
воспалительные цитокины и др.), действие которых в
рамках метаболического синдрома приводит как к инсу
линорезистентности, так и к другим метаболическим
нарушениям [1, 3, 5].
Несомненной также является необходимость коррек
ции липидного профиля пациента с данной проблемой.
Существенным фактором, оказывающим гиполипидеми
ческий эффект, является диетическая коррекция пита
ния с включением в рацион ребенка продуктов, богатых
полиненасыщенными жирными кислотами (ПНЖК).
Альтернативным путем коррекции дислипидемий явля
ется применение препаратов, содержащих ПНЖК.
Гиполипидемическое действие омега3 ПНЖК
заключается в подавлении синтеза ТГ и липопротеидов
низкой плотности (ЛПНП) в гепатоцитах, ускорении их
выведения и увеличении экскреции желчи. Также
ПНЖК омега3 влияют на синтез простагландинов,
регулирующих сосудистый тонус и препятствующих
вазоконстрикции сосудов под влиянием катехоламинов,
что обуславливает умеренный гипотензивный эффект.
Цель работы — определить липидный спектр крови
у подростков с АГ, сопровождающейся избыточной мас
сой тела (ИМТ) и ожирением; а также оценить влияние
на него препарата «Биттнер Кардио».

Материалы и методы исследования
Под нашим наблюдением находился 61 подросток
с АГ и ИМТ и ожирением в возрасте 12–18 лет.
Показатели индекса массы тела между 85 и 95 пер
центилем расценивались как ИМТ, выше 95 перцентиля —
как ожирение.
Липидный спектр крови изучался на основании
определения уровней ОХС, ТГ, ХС ЛПВП спектрофото
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Таблица 1
Динамика показателей липидного спектра крови у детей
с артериальной гипертензией на фоне избыточной массы тела (М±m)

Примечания: достоверные изменения результатов до и после лечения * — р<0,05, ** — р<0,01.

Таблица 2
Динамика артериального давления у детей
с артериальной гипертензией на фоне избыточной массы тела (М±m)

Примечания: достоверные изменения результатов до и после лечения * — р<0,05, ** — р<0,01.

метрическим методом. Показатели холестерина липо
протеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и
холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС
ЛПНП), а также коэффициент атерогенности (КА)
определялись расчетным способом по формулам:
ХС ЛПОНП = ТГ / 5;
ХС ЛПНП = ОХС — (ХС ЛПОНП + ХС ЛПВП);
КА = (ОХC — ХC ЛПВП) / ХC ЛПВП.
Эффективность терапии оценивалась по клиническим
и лабораторным показателям. Клиническая оценка прово
дилась по уровню снижения АД и редукции основной
симптоматики. Лабораторные показатели в динамике
исследовались до лечения и на 14е сутки терапии. Все
пациенты получали базисную терапию АГ согласно про
токолам диагностики и лечения кардиоревматологиче
ских заболеваний у детей (протокол № 362 от 19.07.2005 г.).
Кроме этого, проводилась коррекция ДЛП. Для сравни
тельной оценки ее эффективности больные были разделе
ны на две группы: І — 31 пациент, получавший препарат
«Биттнер Кардио» по 1 капсуле 2 раза в сутки. Основу
препарата составляет концентрат рыбьего жира (500 мг) с
высоким содержанием омега3 жирных кислот (эйкозо
пентаеновая и докозогексаеновая) и витамины А, D и E.
Пациентам II группы (30 человек) были предписаны дие
тические рекомендации (употребление продуктов с высо
ким содержанием полиненасыщенных жирных кислот).
Группы были репрезентативны по возрасту, степени
тяжести заболевания и показателю индекса массы тела.
Статистическая обработка полученных данных про
водилась с использованием программы Microsoft Excel
2007.

Результаты исследования и их обсуждение
До начала лечения дети всех групп предъявляли
жалобы на ИМТ — 61 пациент (100%), повышение АД
(100%), головную боль (90,2±3,8%), головокружение
(47,5±6,4%), боль в области сердца (44,3±6,4%), носовые
кровотечения (13,1±4,3%), общую слабость и быструю
утомляемость (52,8±6,4%), повышенный аппетит
(32,8±6,0%). При оценке физического развития высоко
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рослость отмечалась в 7,2±6,0% случаев. Избыточная
масса тела регистрировалась у 32,8±6,0% подростков,
ожирение — у 67,2±6,0%.
Через 2 недели после начала лечения у 56 (91,8%)
детей І и ІІ групп улучшилось самочувствие, снизилось
АД, наблюдалась положительная динамика показателей
липидного спектра крови.
В результате проведенного лечения достоверно
снизились показатели липидного спектра крови у
пациентов I группы. Так, уровень ОХС уже через 2 недели
терапии достоверно уменьшился, достигнув нормы
(3,93±0,59 ммоль/л (p<0,01)). При этом снижение содержа
ния в крови ОХС осуществлялось за счет уменьшения кон
центрации ХС в составе как ЛПНП (2,10±0,40 ммоль/л),
так и ЛПОНП (0,79±0,22 ммоль/л (p<0,05)). Уровень
триглицеридов значимо снизился и через 2 недели соста
вил 1,53±0,32 ммоль/л, что соответствует нормальным
показателям. Следует также отметить достоверное повы
шение уровня ХС ЛПВП в крови больных I группы —
1,22±0,14 ммоль/л (p<0,05). Коэффициент атерогенно
сти через 2 недели снизился до нормальных показателей
(2,73±0,29 у.е., p<0,05).
У пациентов II группы уровень ОХС имел тенден
цию к повышению, хотя и оставался в пределах нормы
(4,63±0,33 ммоль/л). Содержание ЛПВП, играющих
ведущую антиатерогенную роль, у больных этой группы
несколько снизилось и составило 0,93±0,16 ммоль/л.
Коэффициент атерогенности имел пограничное значе
ние — 2,99±0,18 у.е.
Как видно из приведенных данных, после лечения досто
верно снизились показатели АД у пациентов I и II группы.
Однако следует отметить, что наиболее выраженная
динамика как сиастолического, так и диастолического
АД отмечалась в І группе пациентов, что свидетельству
ет о преимуществе сочетания гипотензивной и гиполи
пидемической терапии.
При изучении профиля безопасности препарата
«Биттнер Кардио» не наблюдалось проявлений токсиче
ского воздействия как со стороны субъективнообъек
тивных данных, так и при лабораторном контроле.
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Выводы
В подростковой популяции часто имеет место разви
тие АГ на фоне ИМТ с нарушением липидного спектра
крови, что является предиктором атеросклеротического
процесса и требует коррекции.
Препарат «Биттнер Кардио» оказывает выраженный
гипохолестеринемический эффект.
Повышение уровня ЛПВП после 2недельного прие
ма препарата «Биттнер Кардио» имеет характер тенден

ции, что свидетельствует о необходимости более дли
тельного приема.
Применение препарата «Биттнер Кардио» в комби
нации с антигипертензивными средствами усиливает
гипотензивный эффект, что позволяет уменьшить суточ
ную дозу базисных препаратов.
Препарат «Биттнер Кардио» является безопасным
препаратом с удовлетворительным профилем толерант
ности.

ЛИТЕРАТУРА
1. Кардиология и ревматология детского возраста / под ред.
Г.А. Самсыгиной и проф. М.Ю. Щербаковой. — М.: ИД «Медпрак/
тика», 2005. — 744 с.
2. Лекции по кардиологии детского возраста / Н.М. Коренев,
Л.Ф. Богмат, Е.М. Носова [и др.] — М.: ИД «Медпрактика», 2005. — 536 с.
3. Механизмы формирования нарушений липидного спек/
тра крови у подростков с артериальной гипертензией //
Артер. гипертензия. — 2011. — № 5 (19). — С. 38—44.
4. Плотникова
И.В.
Маркеры
метаболического
синдрома
у
подростков
с
артериальной
гипертензией
/

И.В. Плотникова // Педиатрия. — 2007. — Т. 86, № 3. —
С. 39—43.
5. Структура факторов риска поражения органов/мишеней и метаболи/
ческих изменений у больных артериальной гипертензии в различных
возрастных группах / С.А. Бойцов [и др.] // Кардиология. — 2009. —
№ 4. — С. 19—24.
6. Чернишов В.А. Поліклінічний досвід застосування препарату Вабадин
(симвастатин) в корекції дисліпідемії в пацієнтів із високим ризиком
кардіоваскулярних ускладнень / В.А. Чернишов, І.І. Єрмакович //
Артер. гипертензия. — 2011. — № 5 (19). — С. 23—29.

Проблема корекцiї дислiпiдемiї в пiдлiткiв з артерiальною гiпертензiею
Н.М. Головченко1, М.Ю. Сульженко1, Л.В. Андрєєва2, М.О. Кузнецова2
1ДЗ «Луганський державний медичний університет», м. Луганськ, Україна
2Луганська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Луганськ, Україна
Метою нашого дослідження було визначення ліпідного профілю у підлітків із артеріальною гіпертензією внаслідок надмірної маси тіла (НМТ) та
ожиріння, а також оцінка впливу препарату «Bittner Кардио».
Методи. Під спостереженням знаходилися 61 підліток із артеріальною гіпертензією та надлишковою вагою та ожирінням у віці від 12 до 18 років.
Ліпідний профіль (ЛП) був вивчений на підставі визначення рівнів загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів (ТГ), ліпопротеїдів високої щільності
(ЛПВЩ), ліпопротеїнів дуже низької щільності (ЛПДНЩ), ліпопротеїнів низької щільності (ЛПНЩ) за допомогою спектрофотометричного методу. Всі
пацієнти отримували стандартне лікування гіпертонії. Для порівняльної оцінки ефективності корекції дизліпопротеїнемії пацієнти були розподілені
на дві групи: I — 31 пацієнт, які отримували препарат «Біттнер Кардіо», II — 30 пацієнтів, яким були призначені дієтичні рекомендації (споживати
продукти з високим вмістом поліненасичених жирних кислот).
Результати. Перед початком лікування у дітей групи I і II відмічалися надлишкова вага — 61 пацієнт (100%), підвищений кров'яний тиск — 100%,
головний біль — 90,2±3,8%, запаморочення — 47,5±6,4% , кардіалгія — 44,3±6,4%, носова кровотеча — 13,1±4,3%, підвищений апетит —
32,8±6,0%. Надлишкова маса тіла відмічена у 32,8±6,0%, підліткове ожиріння у 67,2±6,0% хворих.
Після 2 тижнів лікування у 56 (91,8%) дітей I і II груп покращився загальний стан здоров'я, відмічалося зниження кров'яного тиску та позитивна
динаміка ЛП. У результаті лікування спостерігалось значне зниження у пацієнтів ЛП із I групи. Рівень ЗХ за 2 тижні лікування був значно скорочений,
досягнувши відмітки (3,93±0,59 ммоль/л, р<0,01). Зменшення ЗХ у крові було досягнуто шляхом зниження концентрації холестерину у складі ЛПНЩ
(2,10±0,40 ммоль/л) та ЛПДНЩ (0,79±0,22 ммоль/л, р<0,05). Рівні ТГ значно знизились і через 2 тижні були 1,53±0,32 ммоль/л, що відповідає нормі.
Слід також відзначити значне збільшення ЛПВЩ у крові хворих групи I — 1,22±0,14 ммоль/л (р<0,05). У групі II, рівень ЗХ мав тенденцію до
збільшення, хоча він залишався у межах норми (4,63±0,33 ммоль/л). Вміст холестерину, який грає провідну антиатерогенну роль у цій групі хворих,
знизився — 0,93±0,16 ммоль/л.
Після лікування спостерігалось значне зниження артеріального тиску в групі I і II. Однак, найбільш позитивна динаміка систолічного та діастолічного
артеріального тиску спостерігалась у першій групі.
Висновки. Препарат Bittner Кардіо створює гіпохолестеролемічний ефект і у поєднанні з антигіпертензивними препаратами посилює гіпотензивну
дію, зменшуючи добову дозу основних ліків.
Ключові слова: ліпідний спектр крові, артеріальна гіпертензія, підлітки, лікування, поліненасичені жирні кислоти омега%3.

Problem of dyslipidemia correction in adolescents with arterial hypertension
N.N. Golovchenko1, M.Yu. Sulzhenko1, L.V. Andreeva2, M.A. Kuznetsova2
1GI «Lugansk State Medical University», Ukraine
2Луганська обласна дитяча клінічна лікарня, м. Луганськ, Україна
Тhe aim of our study was to determine the lipid profile in adolescents with hypertension, accompanied by overweight (BMI) and obesity, as well as evalua%
tion of the impact of drug «Bittner Cardio».
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Methods. We observed 61 adolescents with hypertension and overweight and obesity in the age from 12 to 18 years. Lipid profile (LР) has been studied on
the basis of determining the levels of total cholesterol (TC), triglyceride (TG), high%density lipoprotein (HDL), very low density lipoproteins (VLDL), low%den%
sity lipoprotein LDL spectrophotometric method. All patients received standard treatment of hypertension. For comparative evaluation of the effectiveness of
the correction DLP patients were divided into two groups: I — 31 patients receiving the drug «Bittner Cardio», II — 30 people being prescribed dietary recom%
mendations (to eat foods high in polyunsaturated fatty acids).
Results. Before the treatment, the children of I and II group complained about overweight — 61 patients (100%), increased blood pressure — 100%, hea%
dache — 90.2±3.8%, dizziness — 47.5±6.4%, cardialgia — 44.3±6.4%, epistaxis — 13.1±4.3%, increased appetite — 32.8±6.0%. Excess body weight was
recorded at 32.8±6.0% adolescent obesity in 67.2±6.0% of patients.
After 2 weeks of treatment 56 (91.8%) children of I and II groups improved their health, reduced blood pressure, and positive dynamics of LР was found. As a
result of the treatment there was a significant decline in LР patients of I group. The level of ТС in 2 weeks of therapy was significantly reduced, reaching rates
(3.93±0.59 mmol/l (p<0.01)). The decrease in blood ТС was accomplished by reducing the concentration of cholesterol in structure of LDL (2.10±0.40 mmol/l)
and VLDL (0.79±0.22 mmol/l (p<0.05)). TG levels decreased significantly and after 2 weeks there was 1.53±0.32 mmol/l, which corresponds to the normal
range. It should also note a significant increase in HDL in the blood of patients in group I — 1.22±0.14 mmol/l (p<0.05). In Group II, the level of total choles%
terol tended to increase, although it remained in the normal range (4.63±0.33 mmol/l). The content of cholesterol that plays a leading anti%atherogenic role in
this group of patients has decreased — 0.93±0.16 mmol/l.
After treatment, a significant decrease of blood pressure in group I and II. However, the most positive dynamics as systolic and diastolic blood pressure was
observed in the first group.
Conclusions. Cardio drug Bittner has produced a hypocholesterolemic effect, and in combination with antihypertensive drugs enhanced the hypotensive effect,
reducing the daily dose of basic drugs.
Key words: lipid spectrum of the blood, hypertension, adolescents, treatment, omega%3 fatty acid.
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НОВОСТИ
Интеллект зависит от толщины коры мозга
Британские ученые нашли генетическую связь
между интеллектом и серым веществом головного
мозга, передает Reuters.
Сообщается, что в ходе исследования они изучили
образцы ДНК и МРТизображения мозга более 1,5 тыс.
здоровых 14летних детей. Кроме того, ученые застави
ли наблюдаемых детей пройти ряд тестов, связанных с
вербальным и невербальным интеллектом.
Затем они изучили 54 тыс. генетических вариантов,
которые, как полагают ученые, участвуют в развитии
мозга.
На основе этого им удалось установить, что дети с
генетическими вариантами, которые определяют боль
шую толщину коры левого полушария головного мозга,
превосходят своих сверстников по интеллекту. С дру
гой стороны, ученые утверждают, что неправильно
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говорить об одном «гене интеллекта», так как интел
лект завит от очень многих генов.
Впоследствии исследователи провели еще один экс
перимент, в котором участвовали мыши. Ученые изучи
ли ген NPTN, который координирует взаимодействие
между нейронами головного мозга посредством синап
сов. Им удалось установить, что он поразному про
являет себя в левом и правом полушариях. Более того,
оказалось, что левое полушарие больше зависит от
мутаций этого гена, что, возможно, и является причи
ной различий в интеллектуальных способностях.
Ученые надеются, что их исследование поспособ
ствует пониманию механизмов, лежащих в основе нес
колько психических расстройств, например шизофре
нии и аутизма, а также проблем когнитивного характера.

Источник: http://medexpert.org.ua
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Стан здоров'я дітей, які перенесли перинатальне
гіпоксичне ураження центральної нервової системи
C.М. Касян1 І.В. Тарасова1, Т.М. Клименко2
державний університет, медичний інститут, м. Суми, Україна
2Харківська медична академія післядипломної освіти, м. Харків, Україна

1Сумський

Мета — вивчити особливості перебігу неонатального періоду в дітей, які перенесли перинатальне гіпоксичне ураження центральної нервової системи
(ЦНС); проаналізувати формування віддалених наслідків і соматичного статусу на першому році життя.
Пацієнти та методи. Проведено дослідження 73 дітей, які перенесли перинатальне гіпоксичне ураження ЦНС і мали віддалені наслідки цього
захворювання, а також 20 здорових доношених новонароджених без перинатальної патології в анамнезі. Усім новонародженим здійснено
нейросонографію та доплерографію.
Результати. Доведено, що внутрішньоматкова гіпоксія та асфіксія в доношених новонароджених створює преморбідний фон для розвитку
патологічних станів і хвороб. Висновки. Рівень здоров'я дітей, що перенесли перинатальне ураження ЦНС, достатньо низький, а захворюваність
(захворювання органів дихання та травлення, рахіт, гіпотрофія, дисбактеріоз кишечнику, полівалентна алергія, анемія, неврологічні розлади)
достовірно частіше зустрічається в цих груп дітей порівняно з дітьми контрольної групи.
Ключові слова: перинатальне гіпоксичне ураження ЦНС, захворюваність, діти, доношені новонароджені.

Вступ

П

еринатальні ураження головного мозку посіда
ють важливе місце серед захворювань дітей ран
нього віку, суттєво впливають на подальший розвиток
дитини та обумовлюють високі показники перинатальної
захворюваності, смертності та інвалідності [1, 8]. За дани
ми комітету експертів Всесвітньої організації охорони
здоров'я, близько 10% дитячого населення мають нерво
вопсихічні розлади, 80% з яких починаються в перина
тальному періоді. Період новонародженості є визначаль
ним із погляду адаптації, виживання та наступної якості
життя. Ураження головного мозку в ранні строки онтоге
незу сповільнюють дозрівання параметрів функціональ
них систем центральної нервової системи (ЦНС), що підви
щує ризик виникнення віддалених наслідків [3, 5, 7, 9].
Проблема адаптації дітей, що перенесли перинатальне
ураження ЦНС, є невирішеною та актуальною.
Мета роботи — вивчити особливості перебігу неона
тального періоду в дітей, які перенесли перинатальне
гіпоксичне ураження ЦНС; проаналізувати формування
віддалених наслідків і соматичного статусу на першому
році життя.

Матеріали та методи дослідження
Під наглядом у динаміці першого року життя перебу
вали 73 дитини, які народилися в 2011–2012 рр., знахо

дилися на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії та
патології новонароджених Сумської обласної дитячої
клінічної лікарні та перенесли перинатальне гіпоксичне
ураження ЦНС, а також 20 здорових доношених новона
роджених без перинатальної патології в анамнезі.
Усі новонароджені з діагнозами перинатального
гіпоксичного ураження ЦНС народилися у стані асфіксії
та відповідали розробленим критеріям включення:
згідно з наказом МОЗ України від 08.06.2007 р. № 312
«Про затвердження клінічного протоколу з первинної
реанімації та післяреанімаційної допомоги новонаро
дженим» та за МКХ10 [4, 6]. З метою об'єктивізації клі
нічних ознак перинатального ураження ЦНС і спосте
реження за трансформацією виявлених структурних
церебральних порушень усім новонародженим проводи
лася нейросонографія та доплерографія. Гестаційний вік
обстежених становив 38 і більше тижнів. Критеріями
виключення з дослідження були наявність вроджених
вад розвитку та хромосомних захворювань.
Залежно від отриманих результатів оцінки когнітив
ного та моторного розвитку у віці 12 місяців, дітей роз
поділили на три групи: I група — 38 дітей із тяжкими
ушкодженнями ЦНС (оцінка за шкалою Апгар на 1й хв.
життя — менше 4 балів), яке клінічно маніфестувало
у вигляді дитячого церебрального паралічу; II група —
35 дітей із ушкодженням ЦНС середньої важкості (оцін
Таблиця 1

Частота захворюваності в обстежених дітей у період новонародженості, абс. (%)

Примітка: * — р<0,01 порівняно з групою контролю.
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Рис. Частота синдромів гострого періоду перинатального
ураження центральної нервової системи

ка за шкалою Апгар на 1й хв. життя — 4–6 балів), яке
клінічно маніфестувало у вигляді затримки когнітивно
го та моторного розвитку; III група (контрольна) —
20 дітей без перинатального ураження ЦНС в анамнезі, в
яких когнітивний та моторний розвиток відповідав віку
та не було хронічних захворювань.
Статистична обробка результатів проводилася з
використанням пакета програм Microsoft Excel, Windows
XP. Для оцінки вірогідності різниць середніх величин
розраховувався критерій Стьюдента, застосовувалися
методи для медикобіологічних досліджень [2].

Результати дослідження та їх обговорення
Особливості перебігу раннього неонатального періо
ду та супутня патологія в доношених новонароджених
наведені в таблиці 1.
Перебіг раннього неонатального періоду ускладнив
ся розвитком транзиторних станів і супутньою соматич
ною патологією у всіх груп новонароджених із перина
тальними гіпоксичними ураженнями ЦНС (табл. 1).
Фізіологічна втрата маси тіла 4–6% становила по
групах: 31,6±7,64% і 28,6±7,70% відповідно. Кон'югацій
на жовтяниця зустрічалася у 21,1±6,70% дітей І групи,
у 18,4±6,37% дітей ІІ групи, що перенесли гіпоксію. Ток
сична еритема, некротизуючий ентероколіт, кон'юнкти

віт спостерігалися в усіх групах новонароджених із
перинатальними гіпоксичними ураженнями ЦНС і виз
началися достовірно частіше, ніж у дітей групи контро
лю. Синдром системної запальної відповіді визначався у
2,63±2,63% дітей із перинатальним ураженням ЦНС
тяжкого ступеня, і в жодному випадку — в інших групах.
Синдром поліорганної недостатності діагностувався
в 15,8±5,99% дітей із гіпоксичним ураженням важкого
ступеня та у 11,4±5,46% новонароджених, які перенесли
гіпоксію середнього ступеня.
Затримка внутрішньоутробного розвитку зустрічала
ся в новонароджених усіх груп із перинатальним ура
женням ЦНС: 21,1±6,70% і 17,1±6,46% у І та ІІ групах
відповідно.
Із супутніх захворювань перше місце посіла постгіпо
ксична кардіоміопатія (10,5±5,05% і 5,71±3,98% відпо
відно у І та ІІ групах), друге — анемія (5,26±3,67%
і 2,86±2,86%).
Таким чином, гіпоксичне ураження ЦНС приводить
до порушення ранньої адаптації немовлят.
У клінічній картині гострого періоду хвороби в ранньо
му неонатальному періоді в новонароджених І та ІІ груп
домінував синдром підвищеної нервоворефлекторної
збудливості (42,1% і 71,4% відповідно), який проявлявся
у вигляді занепокоєння дитини, гіперестезії, поверхнево
го сну, тремору підборіддя та кінцівок, підвищеного м'я
зового тонусу та рефлекторної активності. Другим клі
нічним синдромом гіпоксичного ураження ЦНС в обсте
жених дітей у 26,3% і 20,1% випадків був синдром приг
нічення. Він характеризувався зниженням спонтанної
рухової активності, м'язовою гіпотонією, зниженням
рефлексів орального та спінального автоматизму, зни
женням сухожилкових рефлексів. У 7,9% дітей, які пере
несли гіпоксичне ураження ЦНС важкого ступеня, спо
стерігався лікворногіпертензійний синдром (більш
виражений тремор повік і підборіддя, кінцівок, розбіж
ність черепних швів, збільшення окружності голови на
1–3 см порівняно з нормою). Такий загрозливий прояв
перинатального ураження ЦНС, як судомний синдром,
зустрічався в гострому періоді у 13,1% і 2,8% дітей
І та ІІ групи відповідно, а синдром вегетовісцеральних
розладів — у 10,6% і 5,7% відповідно.
Синдромальна характеристика гострого періоду
перинатального ураження ЦНС наведена на рисунку.
Захворюваність (один із критеріїв стану здоров'я
дитини) обумовлена здатністю дитячого організму реа
гувати на вплив оточуючого середовища. Показники за
хворюваності, отримані шляхом активного виявлення та
за допомогою аналізу частоти звернень пацієнтів, подані
в таблиці 2.
Таблиця 2

Рівень захворюваності дітей раннього віку,
які перенесли перинатальне ураження центральної нервової системи, абс. (%)

Примітка: * — р<0,01 порівняно з групою контролю.

102

ПЕРИНАТОЛОГИЯ И ПЕДИАТРИЯ 1(57)/2014

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Таблиця 3
Частота синдромів перинатального ураження
центральної нервової системи відновлюваного періоду, абс. (%)

Примітка: * — р<0,05 порівняно з першою групою.

Провідні місця у структурі захворюваності дітей ран
нього віку, які перенесли перинатальне ураження ЦНС,
посіли хвороби органів дихання (71,2±5,33%) і гострі респі
раторні захворювання (65,8±5,69%), що було достовірно
(р<0,01) більшим порівняно з групою контролю
(15,0±8,19% — хвороби органів дихання, 5,0±5,0% — гострі
респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) відповідно). Запальні
захворювання ЛОРорганів (отити, риніти, фарингіти)
спостерігалися в кожної третьої дитини раннього віку
основної групи. Дисфункції з боку шлунковокишкового
тракту були другою за значущістю групою захворювань
і проявлялися переважно дисбактеріозом кишечнику, лак
тазою недостатністю (синдром мальабсорбції) та нейрове
гетативними порушеннями (зригування, блювота, закре
пи), які ускладнювалися езофагітами, ентероколітами.
Простежувалася кореляція між поширеністю гастроенте
рологічних розладів і алергодерматитами, анемією, рахі
том. Формуванню харчової сенсибілізації та розвитку алер
гічних захворювань у подальшому, на нашу думку, сприяв
той факт, що майже кожна п'ята дитина (21,9%) перебувала
на ранньому штучному вигодовуванні (у контролі — 5,0%).
У структурі захворюваності у 8,2% дітей, що перенесли
перинатальне ураження ЦНС, у ранньому віці відмічалася
патологія органів зору, представлена ангіопатією сітківки у
4,1% дітей, косоокістю у 2,7%, гетеротопією у 1,4%. Серед
здорових при народженні дітей у ранньому віці нами
не виявлено жодного випадку з патологією органів зору.
Клас хвороб органів кровообігу в 13,7% дітей основ
ної групи в ранньому віці представлений постгіпоксич
ними кардіоміопатіями, вегетосудинними дистоніями
різного типу, які мали функціональний характер.
Перинатальне ураження ЦНС у відновлювальному
періоді проявлялося такими синдромами: цереброасте
нічним, рухових порушень, вегетовісцеральних дис

функцій, судомним, гідроцефальним і затримки психо
моторного та мовного розвитку (табл. 3).
Залежно від ступеня перенесеної гіпоксії, основними
проявами перинатального ураження головного мозку
були синдроми затримки психомоторного та мовного
розвитку, рухових порушень і гідроцефальний. Ступінь
гіпоксії визначав пріоритетний синдром. Так, у дітей, які
перенесли важкий ступінь гіпоксії, значними синдрома
ми були судомний, цереброастенічний та гідроцефаль
ний, а в дітей із гіпоксією середнього ступеня — синдром
вегетовісцеральних дисфункцій.
Таким чином, у дітей, які перенесли перинатальне
ураження ЦНС, нами виявлено достатньо низький
рівень здоров'я.

Висновки
1. При вивченні особливостей неонатального періоду
в новонароджених із перинатальними гіпоксичними ура
женнями ЦНС встановлено, що в цих дітей перебіг про
цесів адаптації був несприятливим. Напруженість адап
тивних реакцій організму дитини на фоні гіпоксичного
ураження ЦНС призвела до того, що в більшості дітей
транзиторні стани, характерні для періоду новонародже
ності, мали патологічний характер.
2. Рівень здоров'я дітей, які перенесли перинатальне
ураження ЦНС, був достатньо низьким, а захворюва
ність достовірно частіше зустрічалася в цих груп порів
няно з контрольною.
3. Більшість дітей раннього віку входила до групи тих,
хто часто хворіє. Високу питому вагу серед визначеної пато
логії в дітей, що перенесли перинатальне ураження ЦНС,
займали захворювання органів дихання, рахіт, гіпотрофія,
дисбактеріоз кишечнику, полівалентна алергія, анемія, зах
ворювання органів травлення, неврологічні розлади.
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Состояние здоровья детей, перенесших перинатальное
гипоксическое поражение центральной нервной системы
С.Н. Касян1, И.В. Тарасова2, Т.М. Клименко3
1Сумской государственный университет, медицинский институт, г. Сумы, Украина
2Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина
Цель — изучить особенности течения неонатального периода у детей, которые перенесли перинатальное гипоксическое поражение центральной
нервной системы (ЦНС); проанализировать формирование отдаленных следствий и соматического статуса на первом году жизни.
Пациенты и методы. Проведено исследование 73 детей, которые перенесли перинатальное гипоксическое поражение ЦНС и имели отдаленные
последствия этого заболевания, а также 20 здоровых доношенных новорожденных без перинатальной патологии в анамнезе. Всем новорожденным
проведены нейросонография та доплерография.
Результаты. Установлено, что внутриматочная гипоксия и асфиксия у доношенных новорожденных создает преморбидный фон для развития пато%
логических состояний и заболеваний.
Выводы. Уровень здоровья детей, перенесших перинатальное поражение ЦНС, достаточно низкий, а заболеваемость (заболевания органов дыхания
и пищеварения, рахит, гипотрофия, дисбактериоз кишечника, поливалентная аллергия, анемия, неврологические расстройства) достоверно чаще
встречается у этих групп детей в сравнении с детьми контрольной группы.
Ключевые слова: перинатальное гипоксическое поражение ЦНС, заболеваемость, дети, доношенные новорожденные.

Health status of children with perinatal hypoxic damage
of the central nervous system
S.N. Kasyan1, I.V. Tarasova1, T.M. Klimenko2
1 Sumy State University Medical Institute, Sumy, Ukraine
2 Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education, Kharkov, Ukraine
Objective — to examine the course of the neonatal period in children who had perinatal hypoxic damage of the central nervous system (CNS); to analyze the
formation of long%term consequences and somatic status in the first year of life.
Patients and methods. The examination had passed 73 children who had perinatal hypoxic damage of the CNS and as a result long%term consequences of this
disease and 20 healthy full%term newborns without perinatal pathology in history. All newborns held neurosonography and Doppler sonography.
Results. It is found that intrauterine hypoxia and asphyxia in term infants creates premorbid background for the development of pathological conditions and
diseases.
Conclusions. Level of children's health who had damages of the CNS is rather low, and morbidity (diseases of the respiratory and digestive system, rickets,
malnutrition, intestinal dysbacteriosis, polyvalent allergy, anemia, neurological disorders) is significantly more common in these groups of children in com%
parison with the control group.
Key words: perinatal hypoxic damage of the CNS, morbidity, children, full%term newborns.
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Клініколабораторні критерії ефективності
раннього відновного лікування недоношених дітей
із гіпоксичним ушкодженням
центральної нервової системи
Ю.О. Кислова1, О.В. Мазулов1, Д.П. Сергета2, О.Ю. Кондратюк2
1Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Україна
2Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця, Україна
Мета — оцінити ефективність комплексу ранніх профілактичних заходів із застосуванням нейропротекторної терапії (цитіколін) і стимулюючого
масажу в недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи (ЦНС).
Пацієнти та методи. До групи дослідження увійшли 36 новонароджених дітей, які мали гестаційний вік менше 34 тижнів і гіпоксичне ушкодження
ЦНС. Для лікування таких новонароджених використовувався препарат, спрямований передусім на нормалізацію функціонування клітинної мембрани
нейронів, — цитіколін, а також ранній стимулюючий масаж. Ефективність раннього відновного лікування недоношених дітей оцінювали за рівнем
психомоторного розвитку за шкалами тесту Бейлі в постконцептуальному віці 37 тижнів і при досягненні скоригованого віку 18 місяців і значенням
у сироватці крові нейронспецифічної енолази (NSE) на 5–7%му добу життя та в динаміці, на 4%му тижні життя.
Результати. Встановлена медична ефективність раннього застосування нейропротекторної терапії в поєднанні з немедикаментозним впливом
у недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням ЦНС, про що свідчить поліпшення неврологічної симптоматики, приріст темпів психомоторного
розвитку у скоригованому віці 18 місяців, зменшення рівня нейронспецифічної енолази як маркера деструкції нейронів.
Висновки. Введення до комплексу профілактичних заходів нейропротектору%цитіколіну, курсом 3 місяці водночас із проведенням раннього масажу
(з 10%ї доби життя та/або досягнення недоношеними дітьми постконцептуального віку 32 тижні) сприяє поліпшенню показників неврологічного статусу.
Ключові слова: гіпоксичне ушкодження центральної нервової системи, недоношені діти, цитіколін, нейронспецифічна енолаза, тест Бейлі.

Вступ

Г

іпоксичні ушкодження центральної нервової
системи (ЦНС) у недоношених новонароджених
та їх наслідки являють собою важливу медикосоціальну
проблему, оскільки в подальшому вони приводять до
різних за проявами і ступенем важкості неврологічних
порушень: від легкої затримки психомоторного розвитку
до розвитку інвалідності з дитинства, церебрального
паралічу [3, 4, 5].
Незрілий організм недоношеної дитини, особливо
нервова система, яка знаходиться в стадії бурхливого
розвитку, наділена значною пластичністю, підвищеною
толерантністю до гіпоксії, мінімізацією вогнища пошко
дження за рахунок нейротрофічних факторів, тобто має
ряд особливостей, що розцінюються як феномени сам
озахисту [2, 4, 7]. Однак паралельно ідуть процеси дегра
дації гіпоксично змінених нейронів. Існуючі метааналі
зи та рандомізовані дослідження не дають чітких реко
мендацій щодо профілактики та лікування даних станів
у недоношених дітей.
Рання відновна терапія має бути направлена на збере
ження нейропластичності й посилення процесів репара
ції [1, 6, 8]. Надзвичайно висока пластичність незрілого
мозку вступає в протистояння із процесами деструкції
нейронів при важких гіпоксичних ушкодженнях, що дик
тує необхідність удосконалення терапії та реабілітації.
Мета роботи — оцінити ефективність комплексу ран
ніх профілактичних заходів із застосуванням нейропро
текторної терапії (цитіколін) і стимулюючого масажу в
недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням ЦНС.

Матеріали та методи дослідження
До групи дослідження увійшли 36 новонароджених
дітей, які мали гестаційний вік менше 34 тижнів і знахо
дились на лікуванні у Вінницькому обласному неона
тальному центрі (відділенні анестезіології та інтенсивної
терапії новонароджених та відділенні для недоношених
дітей) із приводу гіпоксичного ушкодження ЦНС.
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Для медикаментозного впливу в недоношених ново
народжених із гіпоксичним ушкодженням ЦНС викори
стовувався препарат, спрямований передусім на норма
лізацію функціонування клітинної мембрани нейронів, —
цитіколін, дозволений до застосування в новонародже
них дітей (інструкція з медичного застосування та наказ
МОЗ України від 19.04.2006 р. № 232, реєстраційне
посвідчення № UA/4464/02/01).
Однак медикаментозне лікування не дає змоги прово
дити терапію з позиції цілісного організму. Тому у віднов
ній терапії недоношених дітей із перинатальним гіпоксич
ним ушкодженням ЦНС, поряд із застосуванням лікарсь
ких препаратів, застосовувалися немедикаментозні мето
ди впливу на декілька функціональних систем або на
організм у цілому, а також ранній стимулюючий масаж.
Основну групу становили 20 недоношених дітей із
тяжким і середньої тяжкості гіпоксичним ушкодженням
головного мозку, яким призначили нейропротектор
(цитіколін).
Групу порівняння склали 16 дітей із гіпоксичним
ушкодженням головного мозку, аналогічної тяжкості за
даними клініки та нейросонографії (НСГ), які отримува
ли базову терапію.
Ефективність раннього відновного лікування недо
ношених дітей оцінювалася за рівнем психомоторного
розвитку за шкалами тесту Бейлі в постконцептуально
му віці 37 тижнів і при досягненні скоригованого віку
18 місяців і значенням у сироватці крові нейронспеци
фічної енолази (NSE) на 5–7му добу життя та в динамі
ці, на 4му тижні життя.
Статистична обробка отриманих даних проводилася
з використанням програмного пакету «Microsoft Excel
XP», методів варіаційної статистики. За допомогою
методів параметричної статистики здійснювалася: пере
вірка гіпотез щодо рівності генеральних середніх із вико
ристанням tкритерію Стьюдента; генеральних диспер
сій — із використанням критерію Фішера з рівнем значу
щості, прийнятим у медицині (0,05).
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Таблиця 1
Значення нейронспецифічної енолази (NSE) в сироватці крові
недоношених дітей із гіпоксичним ушкодженням центральної нервової системи, M±m (нг/мл)

Примітки: * – достовірність різниці показників в межах групи, р<0,01; ** – достовірність різниці показників із групою порівняння, р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення
При аналізі стану здоров'я дітей основної групи вста
новлено, що в середньому діти були народжені в терміні
гестації 29,7±0,63 тижня, з масою тіла 1472,3±75,7 г.
За клінічними проявами гіпоксичного ушкодження
головного мозку в дітей основної групи переважав син
дром пригнічення (70,0%), у 20,0% дітей — синдром
підвищеної нервоворефлекторної збудливості, в 1 дити
ни — судоми. За даними НСГ, на 1му тижні життя
у 35,0% дітей встановлено перивентрикулярну гіперехо
генність, у 45,0% дітей — ознаки набряку мозку, у 15,0% ді
тей — внутрішньошлуночкові крововиливи (ВШК),
у тому числі у 10,0% розвивалася вентрикуломегалія,
у 5,0% — кістозна перивентрикулярна неоднорідність.
У дітей групи порівняння термін гестації в середньо
му становив 29,7±0,56 тижня (р>0,05), а маса тіла при
народженні — 1321,8±81,9 г (р>0,05). Серед клінічних
проявів гіпоксичного ушкодження ЦНС були: синдром
пригнічення — у 55,4%, синдром м'язової дистонії —
у 27,8%, сидром підвищеної нервоворефлекторної збуд
ливості — у 16,8%. Нейровізуалізація на 1му тижні дала
змогу виявити в дітей групи порівняння ознаки набряку
мозку (62,5%), ВШК (25,0%, зокрема, І ст. — у 6,25%,
ІІ ст. — у 12,5%, ІІІ ст. — у 6,25%), перивентрикулярну
гіперехогенність — у 12,5%.
Таким чином, за антропометричними показниками і
даними клінікоінструментального дослідження групи
були порівнюваними.
Показники нейронспецифічної енолази (NSE)
в перші доби життя та на 4му тижні наведено в таблиці 1.
З аналізу значення NSE в сироватці крові недоноше
них дітей на 5–7му добу життя встановлено, що показ
ники були вищими в дітей основної групи та в 2 рази
перевищували значення дітей групи порівняння
(18,0±4,2 нг/мл, р<0,05). На 4му тижні життя показник
NSE зменшився в дітей обох груп. Так, у дітей основ
ної групи значення NSE зменшилось в 4,4 разу порівняно
зі значенням на 5–7му добу життя (4,1±0,45 нг/мл,
р<0,01), хоча достовірно не відрізнялося від показ
ника NSE дітей групи порівняння. У дітей групи порів

Рис. Показники NSE (нг/мл) у недоношених новонароджених

няння значення NSE зменшилось у 2 рази і стано
вило 4,5±1,1 нг/мл (рис.).
Під час аналізу показників когнітивного розвитку в
постконцептуальному віці 37 тижнів виявлено,
що 90% дітей основної групи мали затримку когнітивно
го розвитку (КР), причому 70,0% дітей значно відстава
ли в когнітивному розвитку (КР), у 10,0% дітей КР від
повідав віку. Аналогічними були показники КР у дітей
групи порівняння: у 93,7% дітей затримка становлення
когнітивної функції, у тому числі у 56,2% дітей індекс
когнітивного розвитку (ІКР) <69 і лише в 1 дитини КР
відповідав постконцептуальному віку 37 тижнів.
За показниками моторного розвитку виявлено
затримку моторики у 100,0% дітей основної групи.
Значне відставання у показниках моторного розвитку
(МР) діагностовано у 85,0% недоношених дітей цієї
групи. У групі порівняння лише в 1 дитини МР відпові
дав віку, у 25,0% дітей мала місце затримка становлення
моторних навиків, у 68,7% — значне відставання МР
(табл. 2).
Через 3 тижні після початку комплексу відновного
лікування у 80,0% дітей основної групи відмічено пози
тивну динаміку в показниках МР: поліпшився контроль
голови, рухи китиць рук, позитивна тенденція в нормалі
зації м'язового тонусу, збільшився об'єм спонтанної
рухової активності. Більш виразний прогрес спостері

Таблиця 2
Показники індексів когнітивного та моторного розвитку недоношених дітей
у постконцептуальному віці 37 тижнів, абс. %

Примітка: * — достовірна різниця показників із групою порівняння (р<0,05).
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Таблиця 3
Показники індексів когнітивного та моторного розвитку недоношених дітей
у скоригованому віці 18 місяців, абс. %

Примітка: * — достовірна різниця показників з групою порівняння (р<0,05).

гався з боку когнітивної сфери: діти ставали більш кому
нікабельні, емоційними, з'явилась реакція на голос,
поліпшилася концентрація уваги, зорове зосередження
на обличчях, іграшках, діти почали вокалізувати 2–3 різ
ні звуки.
Дослідження показників когнітивного розвитку
у скоригованому віці 18 місяців показало, що в основній
групі переважали діти з нормальними значеннями ІКР,
що в 1,6 разу більше, ніж у дітей групи порівняння
(60,0 проти 37,5%, р>0,05). Затримку КР діагностовано
в 15,0% дітей основної групи проти 50,0% дітей групи
порівняння (р<0,05). Значне відставання у розвитку
мало місце у 25,0% дітей основної групи.
Отримані стандартні оцінки за тестом Бейлі в скори
гованому віці 18 місяців вказали на позитивну динаміку
МР дітей основної групи. Так, діти основної групи в
1,5 разу частіше порівняно з групою порівняння мали
нормальні значення ІМР (55,0%) та значно рідше — за
тримку МР (5,0% проти 37,5% дітей групи порівняння,
р<0,05), (табл. 3).
За результатами оцінки стану здоров'я недоношених
дітей основної групи у скоригованому віці 18 місяців
встановлено: кожна друга дитина була здоровою
(60,0%), 15% дітей мали затримку КР і МР, в 20,0% ді
тей відмічалося ДЦП, в 1 дитини — прогресуюча гідро
цефалія.

Дослідження стану здоров'я дітей групи порівняння
в скоригованому віці 18 місяців дало змогу діагностува
ти у 2 (12,5%) дітей ДЦП, у 8 (50,0%) — затримку когні
тивного та моторного розвитку, а 6 (37,5%) дітей були
здоровими.
Перспективи подальших досліджень полягають у
динамічному спостереженні за недоношеними дітьми з
гіпоксичним ушкодженням ЦНС.

Висновки
Доповнення комплексу профілактичних заходів нес
приятливих наслідків у недоношених дітей із гіпоксичним
ушкодженням ЦНС призначенням нейропротектору —
цитіколіну, курсом 3 місяці водночас із проведенням ран
нього масажу (з 10ї доби життя та/або досягнення недо
ношеними дітьми постконцептуального віку 32 тижні)
сприяє поліпшенню показників неврологічного статусу.
Значення NSE в недоношених дітей із гіпоксичним
ушкодженням ЦНС після проведення профілактичних
заходів зменшується в 4,4 разу, що свідчить про стабілі
зацію гемодинаміки і зниження деструкції нейронів.
Своєчасне відновне лікування дає змогу оптимізува
ти темпи психомоторного розвитку (відповідність КР,
МР до віку — 55,0% і 60,0%) та зменшити частоту нес
приятливих віддалених наслідків (60,0% здорових дітей)
у скоригованому віці 18 місяців.
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Клиниколабораторные критерии эффективности раннего восстановительного лечения недоношенных детей
с гипоксическим повреждением центральной нервной системы
Ю.А. Кислова1, А.В. Мазулов1, Д.П. Сергета2, Е.Ю. Кондратюк2
1Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, г. Винница, Украина
2Винницкая областная детская клиническая больница, г. Винница, Украина
Цель — оценить эффективность комплекса ранних профилактических мероприятий с применением нейропротекторной терапии (цитиколин) и сти%
мулирующего массажа у недоношенных детей с гипоксическим поражением центральной нервной системы (ЦНС).
Пациенты и методы. В группу исследования вошли 36 новорожденных детей, которые имели гестационный возраст менее 34 недели и гипоксиче%
ское поражение ЦНС. Для лечения таких новорожденных применялся препарат, направленный прежде всего на нормализацию функционирования
клеточной мембраны нейронов, — цитиколин, а также ранний стимулирующий массаж. Эффективность раннего восстановительного лечения недо%
ношенных детей оценивалась по уровню психомоторного развития по шкалам теста Бейли в постконцептуальном возрасте 37 недель и при дости%
жении скорректированного возраста 18 месяцев и значением в сыворотке крови нейронспецифической энолазы (NSE) на 5–7%е сутки жизни и в
динамике, на 4%ю неделю жизни.
Результаты. Установлена медицинская эффективность раннего применения нейропротекторной терапии в сочетании с немедикаментозным влия%
нием у недоношенных детей с гипоксическим повреждением ЦНС, о чем свидетельствует улучшение неврологической симптоматики, прирост тем%
пов психомоторного развития в скоррегированном возрасте 18 месяцев, снижение уровня нейронспецифической енолазы, как маркера деструкции
нейронов.
Выводы. Введение в комплекс профилактических мероприятий нейропротектора — цитиколина, курсом 3 месяца одновременно из проведением
раннего массажа (с 10%х суток жизни и/или достижения недоношенными детьми постконцептуального возраста 32 недели) способствует улучше%
нию показателей неврологического статуса.
Ключевые слова: гипоксическое повреждение центральной нервной системы, недоношенные дети, цитиколин, нейронспецифична энолаза,
тест Бейли.

Clinical and laboratory criteria for the efficiency of early rehabilitation treatment
in preterm infants with hypoxic damage of the central nervous system
Y.A. Kislova1, A.V. Mazulov1, D.P. Sergeta2, E.Yu. Kondratyuk2
1 M.I. Pirogov Vinnitsya National Medical University, Vinnitsya, Ukraine
2 Vinnitya Regional Children's Clinical Hospital, Vinnitsya, Ukraine
Objective — to evaluate the effectiveness of the complex of early preventive measures with the use of neuroprotective therapy (citicoline) and stimulating
massage in preterm infants with hypoxic damage of the central nervous system (CNS).
Patients and methods. In the study group were included 36 infants with gestational age less than 34 weeks with the presence of hypoxic damage of the CNS.
For the treatment of these infants was used preparation citicoline, designed primarily to normalize the functioning of the cell membrane of neurons and also
early stimulating massage. The effectiveness of early rehabilitation treatment in preterm infants was evaluated by the level of psychomotor development by
Bailey test scales in the post%conceptual age of 37 weeks and up to the age of 18 months and with the value of neuron specific enolase (NSE) in the blood
serum on 5%7th day of life and in the dynamics of the 4th week of life.
Results. Established medical efficacy of early application of neuroprotective therapy in combination with not medical influence in preterm infants with hypox%
ic damage of the CNS as evidenced by the improvement of neurological symptoms, an increase in the rate of psychomotor development in the corrected age
of 18 months, the decline in the level of neuron specific enolase as a marker of neuronal destruction.
Conclusions. Introduction of neuroprotectant — citicoline to the complex of preventive measures by the course of 3 months additionally with conducting of
early massages (from the 10th day of life and / or up to post%conceptual age of 32 weeks in preterm infants) promotes improvement of the rate of neurolog%
ical status.
Key words: hypoxic damage of the central nervous system, premature infants, citicoline, neyronspetsifichna enolase, Bailey test.
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Особенности функционального состояния
сердечнососудистой системы городских
подростков и элементный баланс организма
А.Е. Слюсаренко
Государственное учреждение «Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского», г. Симферополь, Украина

Цель работы — установить особенности функционального состояния сердечно%сосудистой системы (ССС) городских подростков 13–14 лет в связи
с состоянием элементного баланса организма.
Пациенты и методы. Обследовано 30 городских подростков (13–14 лет). Содержание химических элементов в волосах определяли рентген%
флуоресцентным методом в научно%техническом центре ВИРИА (г. Киев). Характер распределения содержания элементов в организме проверяли по
критериям Колмогорова%Смирнова и Лиллифорс. В случае нормального распределения уровня элемента оценивали средние значения (M) и
среднеквадратическое отклонение (SD). В случае распределения, отличающегося от нормального, — медиану (Me) и интерквартильный размах
(25%, 75%). Для оценки зависимости состояния ССС от элементного баланса в организме применяли непараметрический корреляционный анализ
по Спирмену.
Результаты. Установлен дефицит кальция, железа и марганца, в то время как концентрации остальных химических элементов находились в пределах
референтных значений.
Выводы. По количеству корреляционных связей наиболее выраженным кардиотропным действием обладали железо и свинец, величина
коэффициента корреляции колебалась от слабой до сильной (0,37<r<0,59; р<0,05).
Ключевые слова: подростки, сердечно%сосудистая система, химические элементы, волосы.

Введение

Материалы и методы исследования

реди экологически обусловленных заболеваний
С
особенное место занимают заболевания сердечно
сосудистой системы (ССС) как следствие негативного

Проведено обследование 30 практически здоровых
подростков обоего пола 13–14 лет, проживающих в город
ских условиях (г. Симферополь, Украина). Функцио
нальное состояние ССС оценивали с помощью компью
терной реографии (реоанализатор РА501) в состоянии
физиологического покоя, после физической нагрузки
(проба РуфьеДиксона) и после пятиминутного восстано
вительного периода. Систолическое артериальное давле
ние (САД, мм.рт.ст.) и диастолическое артериальное
давление (ДАД, мм.рт.ст.) измеряли методом Короткова
до регистрации реограммы с последующим расчетом
среднего артериального давления (СрАД, мм.рт.ст.) Реги
стрировали частоту сердечных сокращений (ЧСС,
уд/мин), ударный объем сердца (УО, мл), минутный
объем крови (МОК, л/мин), общее периферическое
сопротивление сосудов (ОПСС, дин с/см2), сердечный
индекс (СИ, л/мин/м2), ударный индекс (УИ, мл/м2).
Содержание химических элементов в волосах определяли
рентгенфлуоресцентным методом в научнотехническом
центре ВИРИА (г. Киев). Биомониторинговое исследова
ние выполняли согласно существующим этическим нор
мам при обследовании детей и подростков.
Характер распределения содержания элементов в
организме проверяли по критериям Колмогорова—Смир
нова и Лиллифорс. В случае нормального распределения

влияния химических факторов урбанизированной среды
на организм детей и подростков [1, 2, 4]. Для такой среды
проживания характерен разнообразный спектр химиче
ских загрязнителей, среди которых особое место занима
ют токсические элементы (свинец (Pb), кадмий (Cd),
мышьяк (As) и др.). В то же время достаточно распростра
ненной проблемой среди современных городских подро
стков являются часто выявляемые гипоэлементозы эссен
циальных элементов (кальций (Са), железо (Fe), цинк
(Z), медь (Cu), марганец (Mn) и др.) [3].
В настоящее время известна роль в патогенезе заболе
ваний ССС таких микроэлементов (МЭ), как кобальт
(Co), хром (Cr), Cu, Z, Fe, никель (Ni), Cd и Pb [7], но
остается достаточно актуальным исследование роли
элементного баланса или дисбаланса организма детей и
подростков в изучении механизмов развития кардиологи
ческих и сосудистых заболеваний.
Цель работы — установить особенности функциональ
ного состояния ССС городских подростков 13–14 лет в
связи с состоянием элементного баланса организма.
Cпектр исследуемых элементов включал в себя Са, Fe,
Mn, Co, Ni, молибден (Мо), стронций (Sr) и Pb.

Таблица 1
Содержание химических элементов в пробах волос подростков в возрасте 13–14 лет (n=30)

Примечание: полужирным курсивом выделены концентрации элементов, выходящие за границы референтных значений.
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Таблица 2
Значения медиан и интеквартильного размаха (25%, 75%) показателей гемодинамики подростков
13–14 лет в различных функциональных пробах (n=30)

уровня элемента оценивали средние значения (M) и сред
неквадратическое отклонение (SD). В случае распределе
ния, отличающегося от нормального, — медиану (Me)
и интерквартильный размах (25%, 75%). Для оценки зави
симости состояния ССС от элементного баланса в орга
низме применяли непараметрический корреляционный
анализ по Спирмену. Статистический анализ данных про
водили при помощи программы Statistica 6.0 (StatSoft,
2001). Достоверными считали корреляционные взаимо
связи на уровне (р<0,05).

Результаты исследования и их обсуждение
Проверка характера распределения химических
элементов в волосах подростков по критерию Колмогоро
ва—Смирнова и Лиллифорс показала, что не подчинялось
закону нормального распределения содержание Fe, Mo, Sr
и Pb, а содержание Ca, Mn, Co, Ni приближалось к нор
мальному. Так как состояние элементного баланса по
содержанию 12 элементов у этой группы подростков
подробно было описано ранее [12], мы остановимся на
характеристике только значений медиан и интерквар
тильного размаха 8 элементов, приведенных в таблице 1.
Концентрации эссенциальных Са, Fe и Mn находились
ниже минимальной границы референтного значения, что
означает их дефицитное содержание у большинства
обследуемых подростков в группе. Концентрации эссен
циального Со находилась в пределах условной нормы.
Медиана и 25 перцентиль эссенциального Мо были равны
нулю, а содержание условнотоксичного Ni и токсичного
Pb даже в единичных случаях было в пределах референт
ных значений. Так как содержание химических элементов
в волосах отражает элементный статус организма в целом
[9], оценка концентраций 8 химических элементов в воло
сах обследуемых подростков 13–14 лет позволила устано
вить дефицит эссенциальных Ca, Fe, Mn в организме при
нормальном содержании Co, Ni, Mo, Sr, Pb.
Проведение функциональных проб при регистрации
реограммы: покой, нагрузка и 5минутный восстанови
тельный период показало некоторые отличия в реагирова

Рис. 1. Количество корреляционных связей между гемодина%
мическими показателями и химическими элементами
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нии показателей гемодинамики и ЧСС на разные пробы
подростков (табл. 2).
Исходные данные параметров гемодинамики у подро
стков соответствовали возрастной норме [11]. Несмотря
на то, что по критерию Манна—Уитни мы не установили
отличий в динамике гемодинамических параметров и
ЧСС в 3 функциональных состояниях, обращает на себя
внимание отсутствие реакции со стороны ДАД на нагруз
ку и в восстановительном периоде.
Физиологическая значимость Ca, Fe, Mn, Co, Ni, Mo, Sr,
Pb для функционального состояния ССС подростков была
оценена по результатам корреляционного анализа между
гемодинамическими показателями в разных функциональ
ных пробах и концентрацией элементов в волосах. Сравни
тельная оценка кардиотропности элементов по числу выяв
ленных достоверных корреляционных связей показала сле
дующее их распределение: Fe(4)>Co,Pb(3)>Mn(1). Обна
ружены статистически значимые (0,01<p<0,0008) корреля
ционные зависимости, причем средней и высокой плотно
сти (0,55<r<0,79). Не установлено корреляций гемодина
мических показателей с содержанием Ca, Ni, Sr и Mo в
волосах обследуемых (рис. 1).
Интересно отметить, что большинство из этих 8 элемен
тов имели достоверные корреляции с иммунологическими
показателями, что описано нами в предыдущей работе [10].
Судить о значимости и характере влияния элемента на
состояние показателей гемодинамики и работу сердечной
мышцы, которые оценивали в различных функцио
нальных пробах (покой, нагрузка и период восстановле
ния), можно как по числу взаимосвязей, так и по их
направленности.
Во всех трех пробах мы установили примерно равное
количество корреляционных связей (рис. 1). При этом
характеристики артериального давления (АД) в основном
показали взаимосвязь с содержанием Fe и Pb (САД, ДАД,
СрАД), а Co — преимущественно с показателем работы
сердечной мышцы — ЧСС.
Характер выявленных связей показал, что чем ниже
содержание Fe (при установленном дефиците), тем мень
ше величина САД и CДД в покое и ДАД при физической
нагрузке и в восстановительном периоде, и напротив,
выше СИ. Известно, что вход Са в кардиомиоциты (и, по
видимому, в гладкомышечные волокна сосудов) происхо
дит при непосредственном участии ряда элементов, в том
числе Fe, и отклонение его содержания от нормы может
стать причиной формирования диастолической дисфунк
ции левого желудочка [14] и, по всей видимости, сосуди
стого тонуса. При этом увеличение его содержания сопро
вождается уменьшением сократительной способности
миокарда [15], в пользу чего может свидетельствовать и
характер выявленной нами обратной зависимости между
СИ и уровнем Fe. В целом, характер эффектов Fe, вероят
но, может существенно отличаться в зависимости от уров
ня его содержания в организме, однако установленные
эффекты его влияния на кардиогемодинамические харак
теристики согласуются с описанными в литературе.
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Рис. 2. Корреляционные связи между гемодинамическими показателями подростков и содержанием химических элементов
Примечания: функциональные пробы А. — покой; В. — нагрузка; С. — 5минутный восстановительный период;
1 — САД; 2 — ДАД; 3 — СрАД; 4 — ЧСС; 5 — СИ.

Известный своим кардиотоксичным влиянием Pb
показал прямые корреляционные связи только с величи
ной САД в каждой из функциональных проб (рис. 2). Это
может означать, что у подростков с более высокими кон
центрациями этого поллютанта в организме значения
САД значительно выше. Последнее хорошо согласуется с
имеющимися литературными данными, в которых описа
но, что повышение АД связано с кумулятивной малодозо
вой экспозицией свинца [13, 16]. Стоит подчеркнуть, что
в нашем исследовании содержание Pb в организме не
было превышенным ни у одного из подростков.
Как и для Fe, для Co были обнаружены корреляцион
ные связи во всех трех функциональных пробах регистра
ции реограммы. Обратные взаимосвязи величин ЧЧС с
концентрацией Co могли бы свидетельствовать об «отри
цательном» хронотропном эффекте в случае избытка его
содержания. Однако нами не обнаружены случаи гиперэ
лементоза Co, даже в единичных случаях. В литературе
есть сведения, что проявлениями дефицита этого МЭ
являются вегетососудистая дистония и аритмия [9]. Воз
можно, что у подростков с более низкими, даже в грани
цах нормы, концентрациями Co может наблюдаться тен
денция к увеличению ЧСС, причем в любом из функцио
нальных состояний, особенно в восстановительном
периоде (табл. 2).
В целом, это согласуется с описанным в настоящей
работе эффектом влияния дефицита Fe на состояние гемо
динамики испытуемых. Как известно, при снижении АД
достаточно частой компенсаторной реакцией на нагрузку
является тахикардия, а также увеличение времени восста
новительного периода для ЧСС после нагрузки [11].
Элементом, который обнаружил только одну корреля
ционную связь обратного характера с величиной СрАД в
состоянии покоя, был эссенциальный Mn. В литературе
описан механизм действия хлорида Mn на клетки прово
дящей системы сердца крыс в эксперименте, который опо
средован его влиянием на обмен катехоламинов. При этом
избыток Mn приводит к увеличению ЧСС, появлению
признаков замедления проведения возбуждения и ухуд
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шения сократительной способности миокарда (замедле
ние времени диастолы) [8]. Сведений о влиянии на
состояние гемодинамики этого МЭ при его дефиците в
организме человека недостаточно. При этом физиологи
ческая роль Mn для нормального функционирования
ССС продолжает изучаться [5]. Как показано нами ранее
[12], среди данной группы подростков его дефицит был
значительным и составил 66,6%.
Подводя итог вышесказанному, можно заключить,
что при установленном характере элементного баланса
городских подростков 13–14 лет: гипоэлементоз основ
ных (Ca, Fe, Mn), нормальное содержание эссенциаль
ных (Со, Мо) и токсичных (Sr, Ni, Pb) элементов обнару
жена значимая кардиотропная роль Fe, Co и Pb, а также
умеренная, но достоверная роль Mn для функциональ
ного состояния ССС.

Выводы
1. Оценка состояния элементного баланса по содержа
нию 8 химических элементов в стабильной биоткани
(волосы) позволила установить гипоэлементоз в организ
ме городских подростков эссенциальных Ca, Fe и Mn.
2. По количеству корреляционных связей в трех
функциональных пробах регистрации реограммы более
значимыми для функционального состояния ССС
подростков оказались дефицитные концентрации Fe,
нормальные Co и Pb.
3. С помощью корреляционного анализа мы установи
ли, что эндогенные концентрации эссенциального Fe и
токсичного Pb были более значимыми для гемодинамиче
ских параметров (САД, ДАД, СрАД) подростков.
4. Наиболее чувствительной к состоянию элементного
баланса оказалась регистрация гемодинамических пока
зателей в покое (5 связей), во время нагрузки и в восста
новительный период было обнаружено равное количество
связей (4).
5. Наиболее реактивным параметром гемодинамики к
содержанию элементов в организме во всех функциональ
ных пробах было САД.
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Особливості функціонального стану серцевосудинної системи підлітків і елементний баланс організму
О.Є. Слюсаренко
Державна установа «Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського», м. Сімферополь, Україна
Мета — встановити особливості функціонального стану серцево%судинної системи (ССС) міських підлітків 13–14 років у зв'язку зі станом елемент%
ного балансу організму.
Пацієнти та методи. Обстежено 30 міських підлітків віком 13–14 років. Стан хімічних елементів у волоссі визначали рентген%флуоресцентним мето%
дом у науково%технічному центрі ВІРІА (м. Київ). Характер розподілу вмісту елементів в організмі перевіряли за критеріями Колмогорова—Смірно%
ва та Лілліфорс. У випадку нормального розподілу рівня елемента оцінювали середнє значення (M) та середньоквадратичне відхилення (SD).
У випадку розподілу, який відрізняється від нормального, — медіану (Me) та інтерквартильний розмах (25%, 75%). Для оцінки залежності стану ССС
від елементного балансу в організмі застосовували непараметричний кореляційний аналіз за Спірменом.
Результати. Встановлено дефіцит кальцію, заліза і марганцю, тоді як концентрації останніх хімічних елементів знаходилися в межах референтних
значень.
Висновки. За кількістю кореляційних зв'язків найбільш виражену кардіотропну дію мали залізо і свинець, величина коефіцієнта кореляції колива%
лись від слабкої до міцної (0,37<r<0,59; р<0,05).
Ключові слова: підлітки, серцево%судинна система, хімічні елементи, волосся.

Features of the functional state of the cardiovascular system
of the urban adolescents and elemental balance of the body
A.E. Slyusarenko
State Institution «S.I. Georgievskyi Crimea State Medical University», Simferopol, Ukraine
Objective — to determine the features of the functional state of the cardiovascular system (CVS) of the urban adolescents in the age of 13–14 years due to
the state of elemental balance of the body.
Patients and methods. A total of 30 urban adolescents (13–14 years) are examined. The content of chemical elements in the hair was determined by X%ray
fluorescence method in the VIRIA scientific and technical center (Kiev). The nature of the distribution of content elements in the body was checked by
Kolmogorov%Smirnov test and Lillifors. In the case of normal distribution of element level was estimated the average value (M) and standard deviation (SD).
In case of distribution which is different from normal also evaluated median (Me) and interquartile range (25 %, 75 %). For estimation of the dependence of
the CVS from the element balance in the body was used Spearman's nonparametric correlation analysis.
Results. Deficiency of calcium, iron and manganese are found, while the concentration of other chemical elements was within reference values.
Conclusions. According to the number of correlational relashinship most cardiotropic effect had iron and lead, the value of the correlation coefficient ranged
from mild to severe (0,37 <r <0,59; p <0.05) .
Key words: adolescents, cardiovascular system, chemical elements, hair.
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Взаимосвязь характеристик когнитивных функций
городских подростков с содержанием макро
и микроэлементов в организме (результаты
лонгитюдного наблюдения)
О.А. Залата
Крымский государственный медицинский университет имени С.И. Георгиевского, г. Симферополь, Украина
Цель — представить результаты лонгитюдного наблюдения.
Пациенты и методы. В течение 4 лет у 30 городских подростков, начиная с 12 лет, оценено содержание Са, Fe, Mn, Ni, Mo, Sr, Pb в волосах и
исследованы когнитивные функции с помощью психологического тестирования.
Результаты. Выявлен дефицит Са, Fe, Mn в возрасте 12–13 лет. В 14–15 лет установлено превышение нормы в содержании Ni и достоверное
увеличение содержания Pb в волосах. Установлено взаимосвязь характеристик когнитивных функций с содержанием элементов в волосах. Б?льшее
количество корреляций (8) определено в 1%й год наблюдения; во 2%й и 3%й годы — 7 и 2 связи соответственно.
Выводы. Более чувствительными к колебаниям концентраций элементов в организме подростков оказались параметры произвольного внимания, но
не кратковременной памяти.
Ключевые слова: подростки, когнитивные функции, химические элементы, лонгитюдное наблюдение.

Введение

О

собенности познавательной деятельности детей
во многом зависят от онтогенетической зрелости
мозга и развитости когнитивных функций, в первую оче
редь, памяти и внимания, которые в школьном возрасте
являются основой успешного произвольного запомина
ния учебного материала. Известно, что в возрасте 12 лет, с
началом полового созревания, могут наблюдаться
«регрессивные» признаки в обеспечении высших психи
ческих функций — восприятия, внимания, необходимых
для формирования познавательной деятельности, что
может неблагоприятно отразиться на механизме запоми
нания. В основе этого лежит биологическая перестройка
организма ребенка [2]. С другой стороны, физическое и
психическое развитие ребенка нередко протекает при
негативном воздействии на организм факторов окружаю
щей среды, в том числе химической природы [3], а чув
ствительность организма детей и подростков к внешне
средовым воздействиям наиболее выражена в период
12–15 лет. Достаточно много работ посвящено изучению
влияния элементного баланса на функциональное состоя
ние нервной системы и высших психических функций у
отдельно взятых возрастных групп детей и подростков,
проживающих в различных экологических условиях [9,
14], в том числе в условиях химического загрязнения
среды [4, 5]. При этом практически нет работ, посвящен
ных исследованию влияния элементного баланса/дисба
ланса на состояние познавательных и психических про
цессов в динамике, выполненных с помощью лонгитюдно
го наблюдения одной группы детей или подростков. Осо
бенно важной является оценка развития этих процессов
при элементном дисбалансе у подростков в наиболее чув
ствительные периоды их формирования, особенно в
пубертатный период 12–15 лет [4].
В ранее выполненной работе [7] установлена опреде
ленная взаимосвязь между характеристиками произволь
ного внимания и содержанием трех химических элемен
тов: Pb, Sr, Ca в организме практически здоровых город
ских подростков. Исследованы две не связанные между
собой группы подростков 12–13 лет и 14–15 лет. Предста
вляет интерес установить и оценить такую взаимосвязь
между параметрами кратковременной памяти и произ
вольного внимания в одной и той же группы городских
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подростков в связи с содержанием нескольких химиче
ских элементов (Ca, Fe, Mn, Ni, Mo, Sr, Pb) методом так
называемого «продольного» или лонгитюдного исследо
вания, начиная с 12летнего возраста и заканчивая 15лет
ним. Это и явилось целью настоящего исследования.

Материалы и методы исследования
С сентября 2004 г. на кафедре нормальной физиологии
Крымского государственного медицинского университета
имени С.И. Георгиевского в рамках программ «Здоровье
нации» и «Дети Украины» начали комплексное обследо
вание группы школьников (15 мальчиков и 15 девочек)
общеобразовательной средней школы № 30 г. Симферополя
(АР Крым), у которых оценивали состояние когнитивных
функций (произвольное внимание и кратковременная
память), а также элементный баланс в течение 4 лет. Дина
мическое наблюдение начали у детей 12летнего возраста,
а закончили, когда им исполнилось 15 лет.
Тестирование состояния кратковременной памяти
выполняли с помощью методики А.Р. Лурия «Запомина
ние 10 слов», которую также используют для оценки уто
мляемости и активности внимания [12]. Для определения
характеристик произвольного внимания, а именно, его
объема, устойчивости, психического темпа, работоспособ
ности, использовали когнитивный тест «Таблицы Шуль
те» и «Корректурную пробу» Бурдона–Анифимова.
Более подробно методика психологического тестирова
ния описана ранее [6]. Психологическое тестирование
подростков проводили только в осеннее время года
(октябрьноябрь) в утренние часы с 9.00 до 12.00.
Определение содержания 7 химических элементов: Ca,
Mn, Fe, Mo, Ni, Sr и Pb в волосах выполняли методом рент
генфлуоресцентной спектрофотометрии в лаборатории
ВИРИА (г. Киев). Отклонения индивидуального и груп
пового элементного профиля волос обследуемых подро
стков от нормы отмечали, ориентируясь на принятые
референтные значения содержания химических элементов
в волосах [13]. Пробы волос с согласия родителей отбира
ли ежегодно в октябреноябре путем состригания с при
корневой части (2–3 мм) с 3–5 мест на затылочной обла
сти головы, ближе к шее, в количестве не менее 3 грамм.
Статистический анализ данных проводили при помо
щи программ Microsoft Excel XP и Statistica 6.0 (StatSoft,

113

МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

Рис. 1. Динамика содержания кальция, железа, марганца в волосах подростков (значение медиан, мкг/г) в разные годы
логитюдного наблюдения
Примечание: линиями указан диапазон референтных значений: для Са (300–700 мкг/г); Fe (15–35 мкг/г); Mn (0,5–2,0 мкг/г).

2001). Проверку характера распределения показателей
когнитивных функций выполняли по критериям Колмо
горова—Смирнова и Лилифорс. В случае нормального
распределения показателя оценивали средние значения
(M), среднеквадратическое отклонение (SD), в случае
распределения, отличающегося от нормального, — медиа
ну (Me) и интерквартильный размах (25%, 75%). Досто
верность различий параметров когнитивных функций и
содержания элементов у обследуемых в разные годы лон
гитюдного наблюдения оценивали с помощью теста Фрид
мана и коэффициента Кендела (Coefficient of Concordance
(СС) by Longitud), которые используются в случае сравне
ния признака в трех или более связанных между собой
группах. При оценке результатов статистически достовер
ным принимали уровень различий при р<0,05.

Рис. 2. Динамика содержания никеля, свинца в волосах подро%
стков (значение медиан, мкг/г) в разные годы логитюдного
наблюдения
Примечание: линиями указан диапазон референтных значений:
для Ni (0–3,5 мкг/г); Pb (0–5,0 мкг/г).
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Результаты исследования и их обсуждение
Результаты исследования позволили выявить некото
рую динамику количественного содержания элементов в
волосах подростков на протяжении 4 лет наблюдения.
Наиболее заметной была динамика содержания эссен
циальных элементов (Са, Fe и Mn) и токсичных (Ni, Pb).
А именно, у подростков в возрастном периоде 12–13 лет
был выраженный гипоэлементоз Са, Fe и Mn, а при дости
жении тестируемых школьников 14 и 15 лет элементный
баланс характеризовался гиперэлементозом Ni. Содержа
ние Pb достоверно увеличивалось на протяжении всего
периода наблюдения (рис. 1–2).
Условнотоксичный Mo определен в волосах подро
стков только в 12летнем возрасте, в 13–15 лет данный
элемент в биосубстрате не обнаружен. Отсутствием дина
мики на протяжении всего лонгитюда характеризовалось
содержание условнотоксичного Sr, концентрации которо
го не выходили за пределы референтных значений.
Проверка достоверности различий по тесту Фридмана
и коэффициенту Кендела показала, что за весь период
наблюдения наиболее существенно изменялось содержа
ние Ni, Ca и Mn (0,34<СС<0,89; 0,004<р<0,0000). Оценив
степень элементного дисбаланса, которую определяли по
количественному соотношению 7 элементов (Кдис), устано
вили, что она была наименьшей в 14,5±0,1 лет (Кдис=0,14),
а наиболее существенной — в 12,6±0,1 лет (Кдис=0,57) и
15,9±0,1 лет (Кдис=1) [11].
Проблема дефицита необходимых для развития орга
низма макро и микроэлементов (Ca, Fe, Mn, Zn, Cu, Co, Cr
и др.) крайне актуальна не только для городских подро
стков Украины [10], но и для школьников стран СНГ [1], а
недостаток важных для нормального физического и психи
ческого развития организма химических элементов, преж
де всего, отмечается в период интенсивного роста, связан
ного с пубертантным периодом [1]. В период полового соз
ревания центральная нервная система (ЦНС) и психиче
ская сфера наименее защищены от воздействий неблаго
приятных факторов окружающей среды, а сопутствующий
этому дефицит элементов, необходимых для гомеостаза
мозга, может дополнительно ухудшать состояние познава
тельных функций подростков.
Оценка результатов корреляционного анализа, выпол
ненного между характеристиками когнитивных функций и
содержанием исследуемых элементов, позволила выявить
ряд статистически значимых зависимостей. Наибольшее
количество корреляционных связей параметров познава
тельных функций (8) с некоторыми химическими элемен
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Рис. 3. Количество корреляционных связей между параметрами когнитивных функций и содержанием химических элементов в
волосах подростков на протяжении лонгитюдного наблюдения

Рис. 4. Величины коэффициентов корреляции параметров когнитивных функций с содержанием химических элементов в волосах
городских подростков в разные годы лонгитюдного наблюдения
Примечания: 1, 2, 3 — время прохождения таблиц Шульте; 4 — психическая устойчивость; 5 — точность внимания; 6 — эффективность работы;
7 — врабатываемость; 8 — количество слов, воспроизведенных через час; 9, 10 — количество слов, воспроизведенных во второй и пятой попытках.

тами обнаружено, когда подросткам на момент обследова
ния выполнилось 12,6±0,1 лет. Каждый последующий год
одновременного исследования состояния элементного
баланса и нейропсихологического тестирования подро
стков количество корреляций уменьшалось, а именно —
7 связей во 2й год динамического наблюдения и только
2 корреляции в 3й год, когда обследуемые достигли на
момент тестирования 14,5±0,1 лет (рис. 3).
Плотность выявленных корреляций варьировала от
слабой до сильной (0,37<r<0,58), но была статистически
достоверной (0,02<r<0,0008).
Не обнаружена корреляционная зависимость параме
тров кратковременной памяти и произвольного внимания с
содержанием химических элементов в последний год лон
гитюдного наблюдения, когда на момент психологического
тестирования возраст подростков составил 15,9±0,1 лет, а
состояние элементного баланса характеризовалось избы
точными концентрациями некоторых токсичных элемен
тов (Ni, Pb), но не дефицитом эссенциальных (Ca, Fe, Mn).
Характер установленных корреляционных связей пара
метров когнитивных функций с содержанием элементов в
волосах подростков 12–14 лет представлен на рис. 4.
Известно, что нейроповеденческие феномены являют
ся наиболее показательными в оценке функционального
состояния организма, и их особенности могут служить
предупредительным сигналом о сдвигах в состоянии всей
ЦНС. Комплексное нейрофизиологическое исследова
ние, которое включает регистрацию вызванных и связан
ных с событием потенциалов (ВП, ССП), являющихся
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коррелятами высших психических процессов, и психоло
гическое тестирование позволяют достаточно объективно
оценить влияние на мозговую деятельность различных
факторов среды [15, 16]. В ранее выполненной работе
установлено, что наибольшее количество корреляцион
ных связей характеристик ВП и ССП с теми же химиче
скими элементами обнаружено, когда подросткам было
12 лет. В каждый последующий год одновременного
исследования состояния элементного баланса и регистра
ции ЭЭГпотенциалов количество корреляций незна
чительно уменьшалось [8]. Результаты, представленные
в настоящей работе, показали уменьшающееся влияние
данных химических элементов (Ca, Fe, Mn, Ni, Mo, Sr, Pb)
на состояние когнитивных функций подростков. Это
может быть обусловлено как возрастными особенностя
ми, так и степенью элементного дисбаланса, более
выраженной в младшем возрасте школьников и характе
ризовавшейся дефицитом необходимых для гомеостаза
мозга элементов (Ca, Fe, Mn).

Выводы
1. Состояние элементного баланса подростков 12–13 лет
(1 и 2й год лонгитюдного наблюдения) характеризовалось
дефицитом Ca и Fe, наиболее оптимальным содержанием
этих эссенциальных элементов стало в возрасте обследуе
мых 14 лет. Содержание Mn в волосах подростков приближа
лось к нижней границе референтного значения в 12 и 13 лет,
и не выявлялось в возрасте 14 и 15 лет. Среди условноток
сичных элементов только содержание Ni превышало верх
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нюю границу условной нормы в 3 и 4й годы наблюдения, а
содержание Pb достоверно увеличивалось на протяжении
всего периода наблюдения.
2. Параметры когнитивных функций, полученные с
помощью психологического тестирования, обнаружили
наибольшую чувствительность к состоянию элементного
дисбаланса в возрасте подростков 12–13 лет.

3. Количество достоверных корреляционных связей
параметров произвольного внимания с содержанием
химических элементов в волосах подростков на протяже
нии всего 4летнего наблюдения было б?льшим, чем для
показателей кратковременной памяти. Плотность выяв
ленных корреляций варьировала от слабой до умеренной
(0,37<r<0,58), но была достоверной (0,02>р>0,0008).
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Взаємозв'язок характеристик когнітивних функцій міських підлітків
із вмістом макро і мікроелементів в організмі (результати лонгітюдного спостереження)
О.О. Залата
Кримський державний медичний університет імені С.І. Георгієвського, м. Сімферополь, Україна
Мета — висвітлити результати лонгітюдного спостереження.
Пацієнти та методи. Протягом 4 років у 30 міських підлітків, починаючи 12 років, оцінено вміст Са, Fe, Mn, Ni, Мо, Sr, Pb у волоссі і досліджено стан
когнітивних функцій за допомогою психологічного тестування.
Результати. Виявлено дефіцит Са, Fe, Mn у віці 12–13 років. В останній рік лонгітюду встановлено перевищення норми у вмісті Ni і достовірне збіль%
шення вмісту Pb у волоссі. Встановлено взаємозв'язки характеристик когнітивних функцій із вмістом елементів у волоссі. Найбільша кількість досто%
вірних кореляцій (8) виявлена в 1%й рік лонгітюду. У 2 і 3%й рік — 7 і 2 зв'язки відповідно.
Висновки. Більш чутливими до коливань концентрацій елементів в організмі підлітків були параметри довільної уваги, але не короткочасної пам'яті.
Ключові слова: підлітки, когнітивні функції, хімічні елементи, лонгітюдне спостереження.
The relationship between the macro and microelements content
in an organism and cognitive function parameters' in city teenagers (results of longitude monitoring)
O.A. Zalata
State Institution «S.I. Georgievskyi Crimea State Medical University», Simferopol, Ukraine
Objective. The results of longitude observation are in%process presented.
Patients and methods. During 4%s years for 30%thy city teenagers from age of 12 old years estimated content of Ca, Fe, Mn, Ni, Mo, Sr, Pb in hairs and inves%
tigate condition of cognitive function.
Results. The deficit of Ca, Fe, Mn is exposed in age 12% and 13%years. In laste year of longitudinal monitoring is set over of norm in content of Ni and reliable
increase of content of Pb in hairs. Take advantage of a non%parametric cross%correlation analysis set relationship between of cognitive function parameters'
and content of elements in hairs. It was found out most of number of correlations (8) in 1%th of longitude year.
Conclusion. More sensible to the fluctuation of concentrations of elements was the parameters' of voluntary attention, but not parameters' of short%term memory.
Key words: teenagers, cognitive functions, chemical elements, longitudinal monitoring.
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