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Вступ 

Удосконалення медичних технологій і підходів до тактики інтенсивної терапії 

протягом останніх 10-15 років з одного боку подовжили строк боротьби критично хворих 

пацієнтів за виживання, з іншого - призвели до подовження у часі класичних фаз 

процесів умирання [1]. Внаслідок цього відбувається процес повільного, але стійкого 

ураження багатьох систем життєзабезпечення, клінічні прояви якого відомі в літературі 

під назвою синдрому поліорганної недостатності (дисфункції, неспроможності) – СПОН. 

Формування СПОН традиційно асоціюється з такими станами як синдром системної 

запальної відповіді (CCЗВ), сепсис, шок. [2]. У новонароджених внаслідок їх анатомо-

фізіологічних особливостей можна припустити особливості клінічного перебігу 

критичних станів [3]. 

Мета 

визначення клінічних особливостей перебігу СПОН і її предикторів (CCЗВ, 

сепсису, шоку)  у новонароджених. 

Матеріали і методи дослідження 

 Були проаналізовані матеріали історій пологів і історій розвитку 62 

новонароджених, які знаходились на лікуванні у відділеннях інтенсивної терапії 

новонароджених клінічних лікувальних закладів м. Полтави. Враховували  тривалість 

лікування, оцінку за шкалою Апгар, результати бактеріальних обстежень, наявність 

синдрому системної запальної відповіді (ССЗВ), сепсису та шоку [4], наявність СПОН 

[5]. В процесі дослідження були сформовані дві групи досліджень: критерієм включення 

до обох груп була наявність СПОН,  до 1-ї групи - наявність асфіксії при народженні 

(n=44), до 2-ї - перинатальне інфікування (n=18), критеріями виключення з груп 

дослідження – наявність вроджених вад розвитку.  

Статистичний аналіз проводили із використанням середньої арифметичної (М) та 

помилки представництва (m). Мінімальним рівнем безпомилкового прогнозу вважали         

Р = 0,95 і, відповідно, рівнем імовірності помилки - р<0,05. Визначення достовірної 

різниці між показниками груп досліджень проводилось з використанням критерію χ2, 



рівень причинних зв’язків розраховували за критерієм нормальної кореляції (r) Пірсона. 

Зв’язок між параметрами вважали високим - при r від 0,7 до 1,0 [6].  

Результати та їх обговорення 

При аналізі оцінки за шкалою Апгар у 30 дітей (48,3%) оцінка становила 6-8 балів, 

у 23 дітей (37,1%) – 5-4 бали і 9 дітей (14,6%) – 3-1 бал. Таким чином, всі діти (в т.ч. – і з 

клінікою перинатального інфікування) мали певний ступінь асфіксії при народженні. 

При цьому не було виявлено достовірного зв’язку між оцінкою за шкалою Апгар і 

фактом розвитку СПОН на момент народження (r=0,06). Це підтверджує думку, що 

оцінка за шкалою Апгар може використовуватись лише для оцінки ефективності 

реанімаційних заходів в пологовій залі, а не для вибору реанімаційної тактики чи оцінки 

тяжкості асфіксії [3, 4]. 

На момент народження ознаки ССЗВ були відмічені в 31 випадках (50%), 

неонатального шоку – в 43 випадках (78,6%), сепсису – в 23 випадках (37,1%). 

Аналізуючи дані клінічних проявів СПОН, було встановлено, що максимум частоти 

розвитку СПОН припадав на 1-2 добу від народження, потім його прояви поступово 

згасали, хоча ця регресія не мала чіткої тенденції, про що свідчить наявність повторного 

піку проявів СПОН на 9-10 добу життя.  

Динаміка клінічних проявів ССЗВ, сепсису і шоку різниться у дітей з 

перинатальним інфікуванням і з асфіксією при народженні без проявів перинатальної 

інфекції. Так, у дітей з асфіксією при народженні ознаки ССЗВ і сепсису мали піки 

частоти виявлення на 2, 4, 7-9 добу життя, ознаки ж неонатального шоку мали чітку 

тенденцію до регресії починаючи з 2-ї доби життя. В групі дітей з перинатальним 

інфікуванням піки клінічної маніфестації всіх трьох патологічіних станів спостерігались 

на 1-2, 4 та 9 добу життя. Слід зазначити, що виразність клінічних проявів вище вказаних 

критичних стані була значно виражена в групі дітей з перинатальним інфікуванням, за 

винятком проявів СПОН на 4-ту і CCЗВ на 9-ту добу життя (табл. 1). Активація 

клінічних проявів критичних станів на 4 добу лікування імовірно була пов’язана з 

приєднанням внутрішньолікарняної інфекції. Про це свідчить той факт, що в результатах 

бактеріологічних досліджень, взятих із різних локусів при народженні в групі дітей з 

асфіксією мікроорганізми були виявлені лише у 2 хворих (4,5%), а в групі дітей з 

ознаками перинатального інфікування – у 7 хворих (38,9%), в той час, як повторні 

посіви, проведені на 3-4 добу були позитивними у 32 (72,7%) і  15 (83,8%) хворих 



відповідно. При цьому в 80,1 % випадків, це була традиційна флора відділень 

інтенсивної терапії, а в 19,9% - резидентна чи транзиторна флора людської шкіри. 

Таблиця 1 

Порівняльна характеристика  

виразності клінічних проявів критичних станів у новонароджених  

Показник 

Група 

4-а доба життя 9-а доба життя 

ССЗВ сепсис шок СПОН ССЗВ сепсис шок СПОН 

Перинатальне 

інфікування 

n 18  17  13 12 2 4 7 8 

% 44,4 38,8 72,2 66,7 11,1 22,2 38,9 44,4 

Асфіксія при 

народженні 

n 6 4 4 31 2 3 6 8 

% 13,6 9,1 9,1 70,5 4,5 6,8 13,6 18,2 

χ2 12,4* 5,4* 12,1* 0,13 0,9 3,9* 4,9* 4,6* 

Примітка: * - різниця між показником в різних групах достовірна (р<0,05)  

Всі означені вище процеси мали між собою певний рівень зв’язку, але його ступінь 

був різним (табл. 2).  

Таблиця 2 

Значення статистичного зв’язку між СПОН, ССЗВ, сепсису і шоку у 

новонароджених за коефіцієнтом кореляції Пірсона 

Група Показник СПОН ССЗВ Шок Сепсис 

Перинатальне 

інфікування 

 

СПОН - 0,83* 0,99* 0,80* 

ССЗВ 0,83* - 0,85* 0,80* 

Шок 0,99* 0,85* - 0,81* 

Сепсис 0,80* 0,80* 0,81* - 

Асфіксія при  

народженні 

СПОН - 0,75* 0,99* 0,33 

ССЗВ 0,75* - 0,7* 0,76* 

Шок 0,99* 0,7* - 0,27 

Сепсис 0,33 0,76* 0,27 - 

Примітка: * - високий кореляційний зв’язок між показниками (r>0,7) 

Як демонструють дані табл. 2, в групі дітей з перинатальним інфікуванням високі 

рівні зв’язку спостерігались між усіма клінічними станами, що досліджувались; в групі 

дітей із асфіксією при народженні достовірно високі зв’язки спостерігались між 

проявами СПОН і CCЗВ, СПОН і шоку, CCЗВ і сепсису, ССЗВ і шоку.  Ці данні свідчать, 



що ССЗВ в тій чи іншій мірі проявляється при наявності як асфіксії, так і інфікування, 

оскільки в його основі лежить активація цитокінового каскаду, що може досягатись як 

при наявності інфекційного агенту, так і без нього [2]. В той же час, зважаючи на дані 

табл. 1 і 2, можна зазначити, що розвиток СПОН у дітей із перинатальним інфікуванням 

розвивається і підтримується наявністю інфекційного агенту, що асоціюється із 

розвитком сепсису і викликаного ним шоку. 

Висновки 

 У новонароджених: 

1. Шкала Апгар не відображає тяжкість перенесеної асфіксії і її наслідків. 

2. Маніфестацію проявів СПОН можна очікувати на 1-2 та 9-10 добу життя. 

3. Прояви CCЗВ повторно зростають з 4 доби інтенсивної терапії, що можливо 

пов’язано з приєднанням госпітальної інфекції.  

4. Механізми розвитку СПОН різняться у дітей з асфіксією при народженні і 

перинатальним інфікуванням, а клінічні прояви в останньому випадку є більш 

виразними. 
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