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Мета роботи. Вивчити фізичний розвиток передчасно народжених дітей з бронхолегеневою дисп-
лазією упродовж перших двох років життя та ідентифікувати фактори ризику. Матеріали та ме-
тоди дослідження. Проведено когортне проспективне дослідження, в яке включено 33 дитини з 
бронхолегеневою дисплазією (БЛД), виписані з лікувальних закладів Полтавської області упродовж 
2010-2013 рр. Вивчено їх фізичний розвиток у 6,12,18 та 24 місяці життя. Досліджено частоту ви-
явлення поліморфізму GSTT1, GSTМ1 та GSTР1 генів.  Результати. При оцінюванні фізичного роз-
витку дітей з БЛД за шкалами ВООЗ у 24 місяці хронологічного віку виявлено, що 36,9% немовлят 
мають вагу нижче за 10 перцентиль. Висновки. Не виявлено достовірного впливу генетичних фак-
торів на розвиток передчасно народжених дітей з БЛД. Потрібні подальші дослідження на більшій 
когорті пацієнтів для пошуку клініко-генетичних факторів, які впливають на негативні віддалені 
наслідки у дітей з БЛД. 
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Вступ 

У багатьох країнах на тлі демографічної кри-
зи та погіршення репродуктивного і соматичного 
здоров'я населення спостерігається збільшення 
питомої ваги передчасних пологів [1,13]. В Укра-
їні приблизно 5% дітей народжуються передчас-
но, з гестаційним віком менше 37 тижнів, серед 
яких 1,5% — це діти з дуже низькою (ДНМТ) та 
екстремально низькою (ЕНМТ) масою тіла. Роз-
виток перинатальної медицини, подальше вдос-
коналення методів виходжування новонародже-
них, респіраторної підтримки та інтенсивної те-
рапії, використання замісної сурфактантної те-
рапії дозволили значно підвищити виживання 
таких дітей. Але перед неонатологами постали 
нові проблеми – збільшення хронічних захворю-
вань перинатального періоду, серед яких вагоме 
місце за частотою та клінічною значущістю за-
ймає бронхолегенева дисплазія (БЛД) [5,8,10, 
19].  

Дані щодо фізичного розвитку дітей з БЛД є 
суперечливими. У проведених катемнестичних 
дослідженнях визначено, що діти, які страждали 
на БЛД, мають більший дефіцит маси тіла й зро-
сту[11,17,18,20]. Але національних досліджень, 
присвячених вивченню фізичного розвитку у ді-
тей з БЛД упродовж перших років життя недо-
статньо. Як відомо, усі біологічні процеси в орга-
нізмі дитини, фізичне формування підкоряється 
послідовності нерівномірності росту і розвитку. 
Тому оцінка фізичного розвитку, як інтегральний 
показник адекватності харчування дитини, є не-
від'ємною складовою при обстеженні дитини, 
хворої на БЛД [7,9,12].  

Нашими попередніми роботами доведено 
внесок поліморфізму генів сімейства глютатіон-
S-трансфераз у розвиток БЛД [4,6] Так, виявле-
но достовірні асоціації між делеційним полімор-
фізмом GSTМ1 гену та розвитком БЛД; між де-

леційним поліморфізмом гену GSTT1 та трива-
лістю ШВЛ, між однонуклеотидною заміною 
GSTР1 гену в гомозиготному або гетерозиготно-
му стані та розвитком пізніх інфекцій (після 7 до-
би життя дитини). Тому ми припустили, що полі-
морфізм зазначених генів може впливати на фі-
зичний розвиток дітей з БЛД. У багатьох науко-
вих роботах вказується про смертність, захво-
рюваність, а також частоту несприятливих нев-
рологічних наслідків у передчасно народжених 
дітей з БЛД, але в них відсутні дані про внесок 
клініко-генетичних факторів у виникнення нега-
тивних наслідків, зокрема, затримки фізичного 
розвитку[2,15]. 

Мета дослідження 

Метою дослідження став аналіз фізичного 
розвитку передчасно народжених дітей з БЛД 
упродовж перших двох років життя та вивчення 
асоціацій між затримкою фізичного розвитку та 
низкою факторів ризику, включаючи полімор-
фізм GST генів. 

Матеріали та методи дослідження 

 Із 49 немовлят, які виписані з лікувальних за-
кладів Полтавської області з діагнозом БЛД 
упродовж 2010-2013 рр. 16 було виключено з 
наступних причин: вибуття за межі області (n=7), 
нерегулярне спостереження у центрі розвитку 
дитини Полтавської обласної дитячої клінічної 
лікарні дитини (n=8), летальний випадок (n=1). 
Таким чином, у групу дослідження увійшло 33 
дитини, яким упродовж двох років оцінювали фі-
зичний розвиток у 6, 12, 18 та 24 місяці хроноло-
гічного віку. Батьки усіх дітей дали згоду на дос-
лідження.  

Для оцінки фізичного розвитку здійснено ан-
тропометричні виміри за методикою згідно нака-
зу Міністерства охорони здоров'я України від 
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20.03.2008 р. № 149 «Про затвердження клініч-
ного Протоколу медичного догляду за здоровою 
дитиною віком до 3 років» [3]. Оцінка фізичного 
розвитку проводилася за центильними графіка-
ми для недоношених дітей (Fetal_infant Growth 
Chart for preterm infants, WHO, 2006) у віці 22–50 
тижнів гестації. Надалі, упродовж 6 місяців - 2 
років життя, антропометричні показники оціню-
валися за допомогою графіків стандартних від-
хилень фізичного розвитку відповідно до реко-
мендацій ВБ – ВООЗ. 

Аналіз делеційного поліморфізму генів 
GSTT1, GSTM1 проводили з використанням му-
льтиплексної полімеразної ланцюгової реакції. 
Для визначення поліморфних варіантів A313G 5 
екзону гена GSTP1 також проводили полімераз-
ну ланцюгову реакцію з подальшим рестрикцій-
ним аналізом продуктів реакції ампліфікації. Де-
текцію продуктів полімеразної ланцюгової реак-
ції та рестрикційного аналізу проводили в агаро-
зному гелі. Ампліфікацію виділеної ДНК прово-
дили в реакційній суміші за M. Arand [14]. Амп-
ліфіковані фрагменти розподіляли з використан-
ням горизонтального електрофорезу в 1,5 % 
агарозному гелі із забарвленням бромистим 
етидієм. 

Проаналізовано 8 кандидатів прогностичних 
змінних, можливо, пов'язаних з затримкою фізи-

чного розвитку (маса при народженні, гестацій-
ний вік, забезпечення калоріями на 28 добу жит-
тя, забезпечення білком на 28 добу життя, три-
валість ШВЛ, гемоглобін нижче за рівень 90 г/л 
на 28 добу життя, епізоди гіпоглікемії та чоловіча 
стать). За допомогою простого логістичного ре-
гресійного аналізу розрахували шанси дитини з 
БЛД мати затримку фізичного розвитку при ная-
вності у неї поліморфізму GST генів та вищеви-
кладених клінічних факторів ризику. Статистич-
ний аналіз проводили з використанням програми 
STATA версії 11 для Windows (StataCorp, Техас, 
США). Відношення шансів (ОШ) з 95% довірчими 
інтервалами (ДІ) були використані для ідентифі-
кації факторів ризику. Порівняння відносних або 
виражених у відсотках величин здійснювалося 
за допомогою критерію χ2 (хі-квадрат). Значення 
р<0,05 вважали статистично значущими. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Аналіз маси тіла у дітей упродовж катамнес-
тичного спостереження засвідчив, що при випи-
сці 14,81% (n=8) дітей мали вагу нижчу за 3-ю 
перцентиль, а 48,15% (n=13) дітей – в межах від 
3% до 10% (рис.1). 

 

 
 

Вага Зріст 
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Рис.1 Частки дітей, які мали показники фізичного розвитку нижче за 10 перцентиль у різні вікові періоди 

У 6 місяців життя кількість дітей, у яких маса 
була нижчою за 3 перцентилі, дещо зменши-
лась, але це зниження не мало достовірного 
значення (р=0,3336). У 12 місяців життя, порів-
няно з 6 місяцями, виявлено збільшення частоти 
дітей, які мали масу менше за 3%, але ці зміни 
були на межі статистичної значущості (р=0,076). 
У 18 і в 24 місяців життя кількість дітей з масою 
менше за 3 перцентиль була майже однаковою. 
Зазначені результати свідчать, що у термін від 6 
до 12 місяців життя, коли у дітей розпочинається 
введення продуктів додаткового харчування, і, 
можливо, їх їжа стає менш калорійною, відбува-
ється недостатня прибавка в масі й діти перехо-
дять до групи з відставанням маси більше за -
2д. 

Згідно рекомендації ВООЗ визначальним 
критерієм для оцінки фізичного розвитку дитини 
є оцінювання зросту дитини. За нашими даними 
14,81% дітей виписуються з показником зросту, 
який знаходиться нижче за 3 перцентиль та 
40,74% – у межах між 3 та 10 перцентилями. У 6 
місяців календарного віку кількість дітей з такою 
затримкою зросту дещо зменшується (див. 
рис.1). Але в 12 місяців життя кількість дітей із 
зростом нижчим за 3 перцентилі дещо збільшу-
ється й досягає 26,92% (р=0,1445). У наступні ві-
кові періоді їх кількість залишається майже не-
змінною.  

Подібні тенденції змін відмічено і при оцінці 
окружності грудної клітки у дітей з БЛД упродовж 
2 років життя. Зокрема, 7,41% дітей виписуються 
з окружністю грудної клітки, яка знаходиться ни-
жче за 3 перцентиль та 44,44% - у межах від 3 
до 10 перцентилі. У 6 місяців життя також відмі-

чено зниження відсотку дітей, у яких ОГК знахо-
диться нижче за 10%.  

Дещо менше дітей (29,61%) виписується з 
окружністю голови, яка є меншою за 10%. Слід 
відмітити, що частки дітей, у яких окружність го-
лови менше за 3 перцентиль та частки дітей, у 
яких окружність голови менше за 10 перцентиль 
упродовж перших 2 років життя, залишаються 
сталими.  

Таким чином, можно зробити висновок, що 
діти з БЛД, які виписуються з лікувальних закла-
дів у майже 50% випадків мають затримку фізи-
чного розвитку. У подальшому в 6 місяців кіль-
кість таких дітей дещо зменшується, але це зме-
ншення не має статистичної значущості (р>0,05), 
у інші вікові періоди ці пропорції залишаються 
незмінними. На нашу думку, це може свідчити 
про неадекватне харчування дітей упродовж 
першого року життя, про можливу відсутність 
розрахунку лікарями первинної ланки енергети-
чного та білкового забезпечення, яке повинна 
отримувати дитина. Дані зміни фізичного розви-
тку у дітей із БЛД не суперечать відомим літера-
турним даним щодо повільного збільшення по-
казників фізичного розвитку у зазначеного кон-
тингенту немовлят [11,20]. 

Безперечно, однією з причин затримки фізич-
ного розвитку у дітей є їх неадекватне харчуван-
ня. Як свідчать результати дослідження, пред-
ставлені на рис.2, з лікувальних закладів випи-
сується 70,37% дітей на грудному вигодовуванні 
та 3,7% на штучному вигодовуванні, проте в 6 
місяців лише 18,52% дітей (р=0,000) продовжу-
ють отримувати тільки грудне молоко та 7,69% 
дітей – грудне молоко з додаванням суміші. У 12 
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місяців життя 23,08% дітей отримували ко-
ров’яче молоко, 57,69% - суміш, 11,54% – грудне 
молоко та 7,69% – грудне молоко з додаванням 
суміші. На нашу думку, саме зниження відсотку 

дітей, які вигодовуються виключно грудним мо-
локом до 6 місяців життя, сприяє затримці росту 
дітей.  
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Рис. 2 Частки дітей, які отримували грудне молоко в різні вікові періоди 

Для з’ясування ролі окремих чинників, які мо-
жуть потенційно впливати на затримку росту в 
передчасно народжених дітей з БЛД, був прове-
дений логістичний регресійний аналіз. Незалеж-
ною перемінною обрано затримку росту в 12 мі-
сяців, а залежними постійними перемінними – 
маса та гестаційний вік при народженні, добовий 

об’єм рідини на 28 добу життя, енергетичне за-
безпечення на 28 добу життя; забезпечення біл-
ком на 28 добу життя, тривалість ШВЛ та залеж-
ними діхотономічними перемінними – чоловіча 
стать, гемоглобін нижче за 90 г/л на 28 добу 
життя, епізоди гіпоглікемії (табл.1). 

Таблиця 1 
Зв’язок між затримкою росту дітей у віці 12 місяців та окремими клінічними прогностичними змінними 

Залежні перемінні ВШ 95% Д І Р 
Маса при народженні (г) 0,995 0,991-1,000 0,079 
Гестаційній вік (тижні) 1,166 0,560-2,429 0,681 
Добовий об’єм рідини на 28 добу життя (мл/кг/добу) 0,962 0,870-1,06 0,455 

Забезпечення калоріями на 28 добу життя(ккал/кг) 1,073 0,901-1,278 0,423 
Забезпечення білком на 28 добу життя (г/кг/добу) 0,123 0,001-18,742 0,414 
Тривалість ШВЛ (діб) 1,012 0,884-1,160 0,855 
Гемоглобін нижче за рівень 90 г/л на 28 добу життя (так/ні) 4,068 0,015-1092,1 0,623 
Епізоди гіпоглікемії (так/ні) 5,736 0,313-105,06 0,239 

Чоловіча стать (так/ні) 6,812 0,288-160,82 0,234 
 

Результати аналізу засвідчили відсутність 
впливу на затримку фізичного розвитку в перед-
часно народжених дітей з БЛД демографічних 
показників (маси, довжини тіла при народженні, 
статі), особливостей лікування на етапі ВІТН і 
постнатального догляду (тривалість ШВЛ, рівень 
забезпечення рідиною, калоріями та білком) і 
порушення толерантності глюкози (епізоди гіпо-
глікемії). Ми вважаємо, що однією з основних 
причин затримки фізичного розвитку передчасно 
народжених дітей з БЛД є недостатнє спостере-
ження за дитиною на дільниці та відсутність ро-
зрахунків забезпечення дітей білками та калорі-
ями. 

Зважаючи на отримані дані та для з’ясування 
ролі генетичної детермінанти у затримці фізич-
ного розвитку дітей, ми вивчили асоціації між 
поліморфізмом генів сімейства глютатіон-S-
трансфераз та затримкою маси і росту в дітей 12 
місячного віку. Результати дослідження засвід-
чили відсутність достовірного зв’язку між деле-
ційним поліморфізмом гену GSTT1 або гену 
GSTМ1 та затримкою росту або маси нижче за 
3%; між однонуклеотидною заміною в гетеро- 
або гомозиготному стані гену GSTР1 та затрим-
кою росту або маси нижче за 3% у передчасно 
народжених дітей з БЛД у 12 місяців життя 
(табл.2). 

Таблиця 2 
Асоціації між затримкою маси і росту в передчасно народжених дітей 12-місячного віку з БЛД та поліморфізмом GST генів, 

(ВШ; 95%ДІ) 

 
GSTT1 

«-» 
P 

GSTM1 
«-» 

P 
GSTР1 
AG+GG 

P 

Маса менше за 3 перцентиль 
(так/ні) 

2,16 
0,280-16,76 

0,489 
0,65 

0,09- 4,49 
0,56 

4,0 
0,54-29,17 

0,294 

Зріст менше за 3 перцентиль 
(так/ні) 

1,444 
0,219-9,49 

0,607 0,52 0,08-3,41 0,614 
5 

0,72-34,72 
0,065 
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Ми відмічаємо малу вибірку пацієнтів, які бу-
ли включені в дослідження, тому вважаємо, що 
потрібні подальші дослідження на більшій когор-
ті передчасно народжених дітей з БЛД.  

Висновки 

1. При оцінюванні фізичного розвитку дітей з 
БЛД за шкалами ВООЗ у 24 місяці хронологічно-
го віку виявлено, що вагу нижче за 10 перцен-
тиль мають 36,9% немовлят, зріст та окружність 
грудної клітки нижче за 10 перцентиль - 41,7% 
немовлят, окружність голови нижче за 10 перце-
нтиль – 33,3% немовлят. Вищезаначене може 
свідчити про неадекватне харчування дітей 
упродовж першого року життя, можливо, внаслі-
док відсутності розрахунку лікарями первинної 
ланки енергетичного та білкового забезпечення 
немовлят з БЛД. Лікувіальні технології, що за-
стосовуються під час лікування та виходжування 
дітей у стаціонарах після народження, не асоці-
юються з затримкою фізичного розвитку немов-
лят з БЛД в один рік життя. 

2. Харчування у немовлят з БЛД на першому 
році життя є неадекватним; так як з лікувальних 
закладів виключно на грудному вигодовуванні 
виписується 70,4% дітей, а в 6 місяців продов-
жують вигодовуватись тільки грудним молоком 
лише 18,5% дітей (р<0,001). 

3. Поліморфізм генів сімейства глютатіон-S-
трансфераз не асоціюються з порушенням фізи-
чного розвитку дітей з БЛД упродовж перших 
двох років життя. 

Перспективи подальших досліджень. 

Подальші дослідження будуть спрямовані на: 
а) виявлення специфічних генів-кандидатів, які 
беруть участь у патофізіологічних механізмах 
розвитку БЛД та її негативних наслідках, зокре-
ма, розвитку порушень у фізичному розвитку; б) 
розробку нових підходів до оцінки ризику розви-
тку порушень фізичного розвитку передчасно 
народжених дітей з ДММТ та індивідуалізовано-
го підходу до їх профілактики та лікування. 
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Реферат 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННО РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ С БРОНХОЛЕГОЧНОЙ ДИСПЛАЗИЕЙ И 
ДЕТЕРМИНАНТЫ, КОТОРЫЕ ЕГО ОПРЕДЕЛЯЮТ 
Козакевич Е.Б., Похилько В.И., Козакевич В.К., Гончарова Ю.А. 
Ключевые слова: дети недоношенные, бронхолегочная дисплазия, физическое розвитие, GSTT1, GSTМ1, GSTР1 гены.  

Цель работы. Изучить физическое развитие недоношенных детей с БЛД в течение первых двух 
лет жизни и идентифицировать факторы риска. Материалы и методы исследования. Проведено кого-
ртное проспективное исследование, в которое включены 33 ребенка с БЛД, выписанные из лечебных 
учреждений Полтавской области в течение 2010-2013 гг. Изучены их физическое развитие в 6,12,18 и 
24 месяца жизни. Исследована частота выявления полиморфизма GSTT1, GSTМ1 и GSTР1 генов. 
Результаты. При оценке физического развития детей с БЛД по шкалам ВОЗ в 24 месяца хронологи-
ческого возраста виявлено, что 36,9% младенцев имеют массу тела ниже 10 перцентиль. Выводы. Не 
выявлено существенного влияния генетических факторов на развитие недоношенных детей с БЛД. 
Требуются дальнейшие исследования на большей когорте пациентов для поиска клинико-
генетических факторов, влияющих на негативные отдаленные исходы у детей с БЛД. 

Summary 
PHYSICAL DEVELOPMENT OF PREMATURE INFANTS WITH BRONCHOPULMONARY DYSPLASIA AND DETERMINANTS THAT 
PREDISPOSE TO THIS CONDITION 
Kozakevich O.B., Pokhylko V.I., Kozakevich V.K., Goncharova Yu.A. 
Key words: morbidity, bronchopulmonary dysplasia, physical development, GSTT1, GSTM1, GSTR1 genes.  

The purpose of the present paper was to study the morbidity and the development of premature infants 
with BPD in the first two years of life. Materials and methods. A cohort prospective study included 33 children 
with BPD who were discharged from Poltava children hospitals during 2010-2013. Their physical 
development at the intervals of 6, 12, 18 and 24 months of life were studied. The rate of polymorphism 
GSTT1, GSTM1 and GSTR1 genes detection was also considered.  Results. In the 24 months chronological 
age revealed that 36.9% of infants have a weight below the 10th percentile.  Conclusions. There was no 
significant effect produced by genetic factors on the development of premature infants with BPD. Further 
studies on larger cohort of patients are needed to find clinical and genetic factors that influence on adverse 
developmental and clinical outcomes in children with BPD. 


