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Вступ. Тривалє заміщення вітальних функцій пацієнтів у критичних станах завдяки 

підвищення можливостей медичної техніки і лікувально-діагностичної тактики змінює 

класичне уявлення про перебіг термінальних станів. Ці фактори збільшують шанси 

пацієнта на виживання, але, разом з тим призводять до тривалого їх перебування у 

відділеннях інтенсивної терапії за рахунок формування синдрому поліорганної 

недостатності (СПОН) [1].  

У відділеннях неонатальної інтенсивної терапії синдром поліорганної 

недостатності  виникає з частотою близько 51 % [2], має летальність до 62% [3]. При 

цьому, на відміну від дорослих пацієнтів у новонароджених він часто має 

внутрішньоутробний розвиток, посилюється агресивністю медичних втручань при 

інтенсивній терапії  і відрізняється внутрішньоутробною дією ушкоджуючих факторів.   

Не дивлячись на високу частоту розвитку СПОН, єдиних критеріїв діагностики 

цього синдрому не існує. Різні клініки використовують для цього такі шкали як PRISM, 

NEOMOD, NTISS [3-5]. Слід констатувати протирічча між даними різних авторів щодо 

участі тієї чи іншої системи у формуванні СПОН та у діагностичних критеріях 

оцінювання стану однієї і тієї ж системи [2, 6, 7]. Існує думка, що термін СПОН доцільно 

доцільно застосовувати в розумінні «синдром множинного ураження органів» [2]. Така 

трактовка даного терміну наштовхує на думку, що дослілдження наявності мофологічних 

змін в органах, системах новонародженого і їх співставлення з клінічним перебігом СПОН 

могло б стати стандартом для розробки единих критеріїв клінічної діагностики цього 



синдрому. Це підтверджують і дані поодиноких мофологічних досліджень у таках 

пацієнтів  [8, 9].  

З іншого боку, подібний аналіз дозволив би розкрити деякі ланки патогенезу СПОН 

у новонароджених з наслідками перинатального інфікування. 

Мета дослідження: аналіз морфологічних органних уражень у новонароджених  

померлих на етапі інтенсивної терапії  від наслідків перинатального інфікування  

Матеріали і методи дослідження: були проаналізовані архівні мікропрепарати і 

протоколи розтинів трупів 35 дітей, померлих від наслідків перинатального інфікування у 

лікувальних закладів Полтавської області у відділеннях (блоках, палатах) неонатальної 

інтенсивної терапії. Серед 35 дітей померлих від наслідків перинатального інфікування в 

27 випадках (77,15±7,1%) була діагностовано вроджена пневмонія, в 3 випадках 

(8,57±4,73%) – вроджена герпетична інфекція, в 2 випадках (5,71±3,92%) – вроджена 

мікоплазмена інфекція, в 2 випадках (5,71±3,92%) – неонатальний сепсис, в 1 випадку – 

(2,86±2,82%) - вроджений кандидоз. 

Методом світлової мікроскопії досліджувались препарати головного мозку (35 

випадків), легень (35 випадків), серця (35 випадків), печінки (35 випадків), селезінки (33 

випадки), нирок (35 випадків), тімусу (31 випадок), стінки шлунку та тонкої кишки (9 

випадків), пупкового канатику і плаценти (6 випадків). Секційний матеріал готували 

шляхом фіксації у 10% розчині формаліну з подальшим видаленням його надлишків, 

зневодненням, консервацією у парафіні з наступним виконанням мікрозрізів та їх 

фарбуванням гематоксилін-еозіном. Описання препаратів здійснювали у Полтавському 

обласному патологоанатомічному бюро та на кафедрі патоморфології ВДНЗУ 

«Українська медична стоматологічна академія». 

Статистичний аналіз результатів проводився методами описової статистики. 



Результати дослідження. У дітей, померлих від наслідків перинатального 

інфікування мало місце множинне ураження органів з наявністю морфологічних змін, а 

саме: плацента – 4 з 6 випадків (66,7%), головний мозок – 35 з 35 випадків (100%),  легені 

– 30 з 35 випадків (85,7%), печінка – 31 з 35 випадків (88,6%), нирки - 30 з 35 випадків 

(85,7%), міокард – 25 з 35 випадків (80%), тімус – 24 з 35 випадків (68,6%), шлунково-

кишковий тракт – 5 з 9  випадків (55,6%), селезінка – 17 з 33 випадків (51,5%). 

Зміни нейроцитів переважно носили дистрофічний характер у вигляді зміни 

розмірів, форми, зморщені ядер клітин і нерівномірному їх фарбуванні. Паренхіматозна 

дистрофія склала 34,29±8,0% випадків (n=12).  Кількість клітин (зі 100 клітин в полі зору), 

що знаходились в стані дистрофії складали в середньому 32,67±3,32 випадки. В кожному з 

35 випадку (100±0%) мали місце гіпергідратація міжклітинного простору і повнокрів’я 

судин. В 42,86±8,42% (n=16) навколо кровоносних судин на тлі периваскулярного набряку 

зустрічалися дрібноосередкові крововиливи. Наявність в судинах мікроциркуляції тромбів 

та клітинних сладжів в 17,14±6,37% випадків (n=6) свідчили про порушення системи 

церебрального гемостазу. Місця компактного розташування відростків нервових клітин 

мали явища спонгіозу і гліозу, які відзначались відповідно у 65,71±8,02% випадків (n=23) і 

65,71±8,02% випадків (n=13). В 6 випадках (17,14±6,37%) мали місце ознаки незрілості 

головного мозку, а в 7 випадках (20,0±6,76%) його лейкоцитарна інфільтрація. 

Основним морфологічним проявом змін легеневої тканини були а- чи 

дистелектазування, капілярне повнокрів’ї, наявність злущених епітеліальних клітин в 

стані дистрофії. Ділянки ателектазованих альвеолярних ходів і розташовні поруч з ними 

ділянки гіпераерації були виявлені в 30 випадках (85,7±5,9%). В стінках аерованих 

альвеол в 19 випадках (54,29±8,42%) були виявлені повнокровні капіляри з 

гіпергідратованим прошарком паравазальної сполучної тканини і пропотіванням рідини в 

порожнина альвеол. Крововиливи були наявні у 18 випадках (51,42±8,45%). Глибока 



альтерація легеневої тканини була наявна у 5 випадках (14,29±5,92%) і спостерігалась у 

вигляді явищ геморагічного та ішемічного некрозів. В 9 випадках (25,71±7,39%) в 

альвеолах виявлявся злущений епітелій бронхів. При цьому в середньому 26,22±1,66 

клітини десквамованих епітеліоцитів (зі 100 клітин в полях зору) мали ознаки вакуольної 

дистрофії, що свідчить про незворотні зміни в клітинах. Ознаки запалення легеневої 

тканини були констатовані в 21 випадку (60,0±8,28%). Ознаки незрілості легеневої 

тканиниі і гіалінові мембрани, як прояв малого гестаціного віку, були виявлені відповідно 

у 5 (14,28±5,91%) і 8 (22,86±7,10%) випадках. 

При дослідженні міокарду між його волокнами визначалися слабко виражені 

прошарки пухкої сполучної тканини, в якій розташовувалися кровоносні мікросудини, які 

містили надмірну кількість формених елементів крові з ознаками підвищеної гідратації в 

паравазальних ділянках в 28 випадках (80±6,76%). Поперечна посмугованість 

кардіоміоцитів була слабо вираженою, в 24 випадках (68,57±7,85%) спостерігались ознаки 

дистрофії. При цьому в 28,83±1,97 клітинах на 100 кардіоміоцитів в полі зору визначалися 

ознаки вакуольної дистрофії. Ішемічний некроз міокарду був відмічений в 5 випадках 

(14,29±5,92%), склеротичні зміни - в 1 (2,86±2,82%). Також спостерігались по 2 випадки 

геморагічного пропитування міокарду і наявності в ньому лімфоцитарних клітин 

(5,71±4,35%). 

Патоморфологічний аналіз препаратів печінки виявив  набряк, парез та повнокрів’я 

міжчасточкових печінкових судин у 25 випадках (71,42±7,64%), осередки фетального 

екстрамедулярного кровотворення -  в 15 випадках (42,86±5,91%), ознаки паренхіматозної 

дистрофії з дискомплексацією печінкових балок і появою вакуолей - в 31 випадку 

(88,57±5,38%). За даними проведених морфометрічних досліджень зі 100 гепатоцитів в 

полях зору в стані гідропічної дистрофії знаходилося 31,39+1,64%, іноді – аж до 

плазмолізису. В 3 випадках у дітей, померлих від наслідків перинатального інфікування 



(8,57±4,73%) в гепатоцитах були відмічені процеси кальцинозу і омилювання, в 8 

випадках (22,86±7,1%) виявлялися лімфоцитарна інфільтрація і міграція зірчастих 

макрофагів від судинної стінки в порожнина сінусоїдів, що свідчить про трансформацію 

останніх у вільні макрофаги і є проявами імунної реакції. В 3 випадках (8,57±4,73%) були 

відмічені склеротичні зміни у вигляді розширення просторів Діссе. 

Патоморфологічні зміни в нирках у померлих новонароджених спостерігались у 

вигляді набряку, парезу і повнокрів’я судин в 23 випадках (65,71±8,02%), паренхіматозної  

дистрофії епітеліоцитів в 30 випадках (85,72±5,92%), некротичних змінах паренхіми 

нирок в 4 випадках (11,43±5,38%), крововиливів в паренхіму нирок в 9 випадках 

(25,71±7,39%), лейкоцитарній інфільтрації паренхими нирок в 15 випадках (42,86±8,36%). 

В 16 випадках (45,71±8,42) спостерігався ембріональний тип будови нирок. В 30 випадках 

(22,60±1,87%) реєструвались епітеліоцити проксимальних канальців з явищами 

колікваційного некрозу.  

Для дослідження патоморофологічнихі змін шлунково-кишкового тракту були 

відібрані 9 архівних мікропрепаратів. Зміни в стінці шлунково-кишкового тракту 

проявлялись набряком, парезом і повнокрів’ям судин слизової оболонки в 5 випадках 

(55,56±16,56%), крововиливами в слизовий шар в 1 випадку (11,11±10,48%), 

лейкоцитарною інфільтрація кишкової стінки в 3 випдках (33,33±15,71%). 

Ультраструктури зміни тімусу були досліджені в 31 випадку. Набряк тімусу 

спостерігався  в 11 (35,48±8,59%), його склерозування – у 3 випадках (9,68±5,31%), в 2 

випадках (6,45±4,42%) спостерігались некротичні зміни тімусу, а також  було зафіксовано 

по 1 випадку (3,23±3,18%) крововиливу і запальної інфільтрації загрудинної залози. 

Частота акцидентальної трансформації тімусу складала 24 випадки (77,42±7,51%), при 

цьому 3-5 ст. акцидентальної трансформації тімусу, які вважаються аналогом атрофічних 

процесів в загрудинній залоза зустрічались в 16 випадках (51,61±8,98%). 



Зміни селезінки були досліджені в 33 випадках у дітей і полягали у її набряку з 

повнокрів’ям судин в 13 випадках (39,39±8,51%), некротичних змінах в 4 випадках 

(12,12±5,69%), крововиливах в тканини селезінки в 9 випадках (27,27±7,75%), редукції 

пульпи селезінки в 17 випадках (51,51±8,70%). Останній факт свідчить про збіднення 

пульпи селезінки імунними клітинами, можливо – за рахунок активної інфільтрації ними 

іншіх органів.   

Патоморофологічні зміни плаценти були досліджені в 6 препаратах. Її зміни 

спостерігались у вигляді набряку і повнокрів’я судин хоріону в 4 випадках 

(66,67±19,25%), дистрофічних і некротичних змінах  - по 1 випадку (16,67±15,22), некроза,  

запальній інфільтрації -  в 2 випадках (33,33±19,24%), склерозуванні – в 2 випадках 

(33,33±19,24%), фібріноідних відкладеннях – в 1 випадку (16,67±15,22%). 

Аналізуючи отримані дані мофологічного дослідження можна стверджувати, що 

зміни в органах і системах новонароджених, які померли внаслідок перинатального 

інфікування в більшості своїй є типовими для критичнрих станах, відображують 

порушення тканинної перфузії, тканинної гіпоксії і обмінних процесів клітин, що 

полягають в периваскулярному набряку, парезі, повнокрів’ї судин, наявності 

крововиливів, некрозів тканин, дистрофічних змінах. Оскільки паренхіматозні дистрофії є 

ознакою дисфункцій переважно ендоплазматичного ретикулюму, який відповідає за 

синтез, модифікацію і трансдукцію білків, ліпідів та іонів кальцію [10,11], то наявність у 

померлих новонароджених паренхіматозної дистрофії слід розцінювати як наслідок  

підвищення колоїдно-осмотичного тиску з внутрішньоклітинною гіпергідратацією, 

порушенням білкового, ліпідного і кальцієвого обмінів, які і визначають патогенез 

органних порушень.  

Слід звернути увагу на наявність атрофічних змін в органах імуногенезу і 

лейкоцитарну інфільтрацію фактично у всіх органах. Наявність дисемінованих 



лейкоцитарних інфільтратів свідчить про системність запалення, в той час, як клінічно 

системність бактеріальної інфекції була констатована лише в 2 випадках неонатального 

сепсису. Атрофічні зміни органів імуногенезу можна трактувати як компенсацію потреби 

в клітинах лейкоцитарного ряду за рахунок юних форм, при цьому звертає на себе увага 

значна частота незворотніх змін у тімусі. Незворотність змін у більшості померлих 

новонароджених підтверджується також наявністю балонної (вакуольної) дистрофії як 

кінцевого етапу розвитку паренхіматозних диспротеїнозів і являє собою аналог 

колікваційного некрозу [10].  

Наведені дані можуть бути використані для веріфікації клінічних критеріїв 

розвитку СПОН у новонароджених, а також для визначення ризику неблагоприємного 

перебігу захворювання на етапі патоморфологічної діагностики. 

Висновки:  

1. Зміни в органах і системах новонароджених, які померли внаслідок 

перинатального інфікування є типовими для критичих станів, 

відображують порушення тканинної перфузії, тканинної гіпоксії і 

обмінних процесів клітин. 

2.  Підвищення колоїдно-осмотичного тиску з внутрішньоклітинною 

гіпергідратацією, порушенням білкового, ліпідного і кальцієвого обмінів 

є визначальними в формуванні патоморфологічного субстрату СПОН у 

новонароджених, які померли внаслідок перинатального інфікування. 

3. У новонароджених з досліджуваною патологією має місце систмна 

запальна реакція, яка проявляється наявністю дисемінованих 

лейкоцитарних інфільтратів. 



4. Атрофічні зміни органів імуногенезу та наявність балонної дистрофії в 

клітинах можна трактувати як маркери незворотності процесу 

танатогенезу.  

5. Наведені дані можуть бути використані для веріфікації клінічних 

критеріїв розвитку СПОН у новонароджених і для визначення ризику 

неблагоприємного перебігу захворювання на етапі патоморфологічної 

діагностики. 
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Д.А. Шкурупій 

Клініко-морфологічні паралелі органних уражень у новонароджених  померлих на 

етапі інтенсивної терапії  від наслідків перинатального інфікування  

Резюме. В статті аналізується картина клініко-морфологічного співставлення 

синдрому поліорганних уражені як наслідку перинатального інфікування. Констатується 

типовість і тяжкість морфологічних змін, наводиться частота залучення різних органів до 

формування цього синдрому, акцентується увага на системності імунних змін.   
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Ключові слова: новонароджені, перинатальне інфікування, поліорганна 

недостатність, інтенсивна терапія, морфологічна характеристика. 

 

Д.А. Шкурупий 

Клинико-морфологические параллели органных поражений у новорожденных 

умерших на этапе интенсивной терапии от последствий перинатального 

инфицирования 

Резюме. В статье анализируется картина клинико-морфологического 

сопоставления синдрома полиорганных поражений как следствия перинатального 

инфицирования. Констатируется типичность и тяжесть морфологических изменений, 

приводится частота привлечения различных органов к формированию этого синдрома, 

акцентируется внимание на системности иммунных изменений. 

Ключевые слова: новорожденные, перинатальное инфицирование, полиорганная 

недостаточность, интенсивная терапия, морфологическая характеристика. 

 

D.A. Shkurupiy 

Clinical-morphological parallels of organ lesions in infants who died at the stage of 

intensive care from the effects of perinatal infection. 

Abstract. The article analyzes the picture of clinical-morphological comparison of the 

syndrome of  multiorgan failure as a consequence of perinatal infection. Ascertained the severity 

and typical morphological changes, given the frequency of involvement of different organs in the 

formation of this syndrome, attention is focused on systemic immune changes. 

Key words: newborns, perinatal infection, multiple organ failure, intensive care, 

morphological characterization. 
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