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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Важливим завданням оптимізації медичної допомоги 

передчасно народженим новонародженим дітям, які потребують дихальної 

підтримки (ДП), є уникнення або скорочення тривалості застосування штучної 

вентиляції легень (ШВЛ). Це пов’язано з тим, що використання цього методу 

лікування, хоча і підвищує виживання найбільш незрілих недоношених дітей, проте, 

часто поєднується з важкими ускладненнями і віддаленою хронічною 

захворюваністю (Д. О. Добрянський, 2011; C. T. Roberts et al., 2013). Вирішенню 

цього завдання сприяє ефективне застосування неінвазійних методів ДП (N. Hillman, 

A. H. Jobe, 2013; J. J. Cummings, R. A. Polin, 2016). 

Респіраторний дистрес-синдром (РДС) є найпоширенішим захворюванням 

легень у передчасно народжених дітей (S. Aftab, J. Gerdes, 2013; Є. Є. Шунько та ін., 

2016). В Україні частота РДС у 2016 р. становила 194 випадки на 1000 передчасно 

народжених дітей. Від ускладнень цього захворювання помирає основна частка 

пацієнтів сучасних вітчизняних відділень інтенсивної терапії новонароджених 

(В. М. Заболотько, 2017). ДП найчастіше використовують для лікування РДС у 

глибоконедоношених немовлят (термін гестації менше 32 тиж.) (R. Jeenakeri, 

M. Drayton, 2009). Водночас, застосування ШВЛ є одним із чинників вторинного 

ураження легень унаслідок «біотравми», провідну роль у виникненні якої відіграє 

дисбаланс цитокінів (C. J. Wright, H. Kirpalani, 2011; A. S. Slutsky, V. M. Ranieri, 2013).  

Раннє створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах (СРАР) є 

важливою сучасною стратегією профілактики і лікування РДС (Є. Є. Шунько, 2014; 

Т. К. Знаменська, 2016), що зменшує потребу використовувати екзогенний сурфактант 

та ендотрахеальну ШВЛ (D. G. Sweet et al., 2017). Раннє застосування цього методу 

неінвазійної дихальної підтримки (НДП) супроводжувалось достовірним зниженням 

вмісту інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) у крові недоношених новонароджених (C. G. Carvalho, 

2015), що є важливим механізмом зменшення ураження легень. Проте, СРАР майже не 

впливає на ефективність вентиляції і є недостатньо дієвим у дітей зі слабкими 

дихальними зусиллями. Тому останніми роками все більше використовується 

неінвазійна вентиляція (НВ) – метод ДП, який дозволяє одночасно підтримати 

вентиляцію й уникнути інтубації трахеї (M. Waitz, 2016). Водночас, результати 

масштабного мультицентрового рандомізованого дослідження засвідчили відсутність 

відмінностей у частоті повторних інтубацій, результатах лікування і виживанні у 

групах дітей, які знаходились на НВ або на СРАР (H. Kirpalani et al., 2013).  

Суперечливі дані щодо переваг застосування НВ порівняно із СРАР, а також 

механізмів захисної дії НДП на незрілі легені обґрунтовують потребу додаткових 

досліджень, спрямованих на визначення найефективнішого і найбезпечнішого 

методу НДП, з яким буде пов’язана мінімальна активація прозапальних цитокінів у 

недоношених новонароджених. Актуальним є також вивчення ефективності нових 

методів НДП, досвід використання яких поки що є обмеженим.  

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри педіатрії  Львівського 

національного медичного університету “Оптимізація методів прогнозування, 

профілактики і лікування найбільш поширених захворювань і функціональних 



 

порушень у дітей” (№ держреєстрації 0113U000209), яка виконувалась протягом 

2012-2016 рр. Здобувач є співвиконавцем даної теми. Тему дисертації затверджено 

Проблемною комісією "Педіатрія" АМН і МОЗ України (протокол засідання № 01-

4/355 від 29.06.11 р.). 

Мета дослідження: підвищити ефективність дихальної підтримки 

глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами шляхом оптимізації 

клінічного застосування її неінвазійних методів на підставі вивчення окремих 

механізмів їх захисної дії на незрілі легені.  

Завдання дослідження. 

1. Вивчити сучасні особливості клінічного перебігу респіраторного дистрес-

синдрому у глибоконедоношених новонароджених дітей. 

2. Оцінити клінічну ефективність асинхронної неінвазійної вентиляції після 

екстубації глибоконедоношених новонароджених порівняно зі створенням 

постійного позитивного тиску у дихальних шляхах. 

3. Оцінити клінічну ефективність асинхронної неінвазійної вентиляції після 

екстубації глибоконедоношених новонароджених порівняно з високочастотною 

неінвазійною вентиляцією. 

4. Дослідити зв’язок між різними методами неінвазійної дихальної підтримки і 

системними концентраціями ІЛ-6 й ІЛ-8 у глибоконедоношених новонароджених з 

дихальними розладами.  

5. Визначити основні чинники ризику, пов’язані з потребою застосовувати 

інвазійну дихальну підтримку у глибоконедоношених немовлят.  

6. Розробити протокол клінічного застосування неінвазійної назальної 

вентиляції у глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами.  

Об’єкт дослідження: неінвазійна (назальна) дихальна підтримка у 

глибоконедоношених новонароджених. 

Предмет дослідження: сучасні особливості клінічного перебігу, ускладнення й 

ефективність лікування РДС, показники функції легень, біохімічні маркери 

ураження легень, методи неінвазійної дихальної підтримки.  

Методи дослідження: загальноклінічні (дані анамнезу, об’єктивне обстеження, 

оцінка важкості ДР в динаміці), стандартні лабораторні (загальний аналіз крові, 

вміст глюкози, електролітів і білірубіну в крові, дослідження газового складу і 

кислотно-лужного стану крові), інструментальні (рентгенографія органів грудної 

клітки, нейросонографія, Допплер-ехокардіографія), мікробіологічні (посіви крові, 

ліквору, трахеального аспірату тощо), спеціальні лабораторні (визначення 

концентрації ІЛ-6 та -8 в сироватці крові) і статистичні. 

Наукова новизна отриманих результатів. У роботі отримано нові дані про 

механізми захисної дії неінвазійної штучної вентиляції на легені 

глибоконедоношених новонароджених. Зокрема, встановлено достовірне 

зменшення рівня ІЛ-6 під час застосування цього методу НДП. Доведено, що 

вищі рівні ІЛ-6 в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя вірогідно пов’язані з 

розвитком бронхолегеневої дисплазії (БЛД) або ризиком смерті. Встановлено 

участь запальних процесів в ранній постнатальний період у формуванні 

хронічного ураження легень в популяції передчасно народжених дітей, які були 

екстубовані протягом перших трьох діб життя.  
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Вперше визначено сироваткові рівні ІЛ-6 (на 1-3 і 14 доби життя), які дозволяють 

прогнозувати ризик виникнення БЛД. Встановлено, що рівень ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл на 1-3 

добу життя у глибоконедоношених немовлят, інтубованих після народження, 

незалежно і достовірно збільшує ймовірність виникнення БЛД за клінічним 

визначенням. Негативна прогностична цінність показника ІЛ-6 < 100 пг/мл на 1-3 добу 

життя і < 35 пг/мл на 14 добу життя щодо розвитку БЛД за фізіологічним визначенням 

становить 100 %, а за клінічним визначенням – 76,92 % (95 % довірчий інтервал (ДІ): 

62,54-86,94 %) для ІЛ-6 < 100 пг/мл на 1-3 добу життя і 72 % (95 % ДІ: 58,2-82,6 %) для 

ІЛ-6 < 35 пг/мл на 14 добу життя. Позитивна прогностична цінність показника ІЛ-6 ≥ 

35 пг/мл на 14 добу життя щодо розвитку БЛД за клінічним визначенням становить 

62,5 % (95 % ДІ: 42,85-78,75 %). 

Водночас, не виявлено клінічних переваг застосування неінвазійної назальної 

вентиляції порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних 

шляхах, а також неінвазійної високочастотної вентиляції порівняно зі стандартною 

неінвазійною вентиляцією як методів вторинної дихальної підтримки  

глибоконедоношених новонароджених з дуже малою масою тіла.  

Доведено, що за наявності РДС застосування методів НДП після народження 

зменшує тривалість наступної ШВЛ. Вперше визначено чинники ризику, які 

підвищують ймовірність повторної інтубації у сучасній вітчизняній популяції 

новонароджених дітей з дуже малою масою тіла після первинної екстубації. 

Зокрема, встановлено, що наявність важкого РДС і виникнення артеріальної 

гіпотензії або метаболічного ацидозу протягом перших трьох діб життя достовірно і 

незалежно підвищують ризик повторної інтубації трахеї. Натомість, антенатальна 

стероїдопрофілактика значно знижує цей ризик. 

Практичне значення отриманих результатів. Встановлено переваги 

застосування, визначено показання, опрацьовано й апробовано методику 

асинхронної неінвазійної вентиляції після екстубації недоношених новонароджених 

з дуже малою масою тіла. Відповідні рекомендації представлено в інформаційному 

листі № 160-2016 «Застосування неінвазивної вентиляції як методу вторинної 

дихальної підтримки недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла».  

Доведено важливість застосування цього методу неінвазійної дихальної 

підтримки для скорочення тривалості ШВЛ у передчасно народжених дітей з РДС. 

Визначено чинники ризику невдалої екстубації недоношених новонароджених з 

дуже малою масою тіла. 

Встановлено рівні ІЛ-6, які можна використовувати для прогнозування 

виникнення БЛД на 1-3 та 14 доби життя. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати дослідження 

впроваджено у роботу відділення інтенсивної терапії новонароджених 

Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні, Волинського обласного дитячого 

територіального медичного об’єднання, Житомирської обласної клінічної лікарні, 

Харківської обласної клінічної лікарні – центр екстреної медичної допомоги та 

медицини катастроф (Харківський регіональний перинатальний центр), Херсонської 

дитячої обласної клінічної лікарні. Матеріали роботи використовуються в 

навчальному процесі на кафедрі педіатрії №2 Львівського національного медичного 

університету (ЛНМУ) імені Данила Галицького. 



 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є  самостійним науковим 

дослідженням та особистою працею автора. Автором самостійно проведено пошук 

та опрацьовано дані літератури, узагальнено основні результати наукових 

досліджень з цієї тематики, обґрунтовано актуальність і доцільність обраної теми, 

визначено мету і завдання дослідження, розроблено його загальну методологію, 

забезпечено організацію і виконання, зібрано клінічний матеріал. Брала участь у 

виконанні спеціальних досліджень та лікуванні пацієнтів, залучених у дослідження. 

Дисертантом особисто здійснено аналіз, систематизацію, статистичну обробку й 

інтерпретацію одержаних результатів, написано всі розділи дисертації, 

сформульовано основні її положення і висновки, обґрунтовано практичні 

рекомендації, підготовлено отримані дані до публікацій та виступів на 

конференціях. У публікаціях, написаних у співавторстві, дисертантові належить ідея 

видання, отримання й обробка результатів, підготовка до друку. Співавтори робіт 

(науковий керівник, завідувач і лікарі відділення інтенсивної терапії 

новонароджених Львівської обласної клінічної лікарні) надавали консультативну, 

методологічну й організаційну допомогу, брали участь у виконанні дослідження.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення роботи та результати 

дослідження доповідались й обговорювались на 75-му міжнародному медичному 

конгресі молодих учених “Актуальні проблеми клінічної, теоретичної, 

профілактичної медицини, стоматології та фармації” (Донецьк, 2013), VІ Конгресі 

неонатологів України з міжнародною участю “Актуальні питання неонатології” 

(Київ, 2014), 5 Конгресі Європейської Академії педіатричних наукових товариств 

(Барселона, 2014), конференції молодих вчених України “Перинатальна медицина” 

(Київ, 2015), 6 міжнародному Конгресі об’єднаних європейських неонатальних та 

перинатальних наукових товариств (Валенсія, 2016), 2 Конгресі об’єднаних 

європейських неонатальних наукових товариств (Венеція, 2017). 

Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, із них 

5 статей у журналах (4 − у фахових виданнях, рекомендованих ДАК України, в тому 

числі 1 – одноосібно; 1 стаття – у закордонному виданні, що цитується у Scopus); 

4 тез – у матеріалах конференцій та конгресів; 1 інформаційний лист.  

Обсяг та структура дисертації. Дисертаційна робота викладена українською 

мовою на 186 сторінках комп’ютерного тексту, з яких 128 сторінок займає основний 

текст.  Робота складається зі вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи 

дослідження», чотирьох розділів власних досліджень, аналізу й обговорення 

результатів, висновків, практичних рекомендацій, списку літератури і 3 додатків. 

Список використаних джерел літератури містить 242 найменування (18 – 

кирилицею, 224 – латиницею). Роботу ілюстровано 24 таблицями і 9 рисунками. 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дисертаційна робота виконувалось 

протягом 2010-2015 рр. на базі відділень інтенсивної терапії з виїзною 

неонатальною бригадою і патології недоношених новонароджених дітей Львівської 

обласної клінічної лікарні із залученням 102 передчасно народжених немовлят 

масою тіла ≤ 1500 г і терміном гестації  ≤ 32 тиж. 
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Для досягнення мети і виконання завдань дослідження робота виконувалась у 

3 напрямках.  

Перший з них передбачав порівняння клінічної ефективності асинхронної НВ і 

СРАР після первинної екстубації трахеї у глибоконедоношених новонароджених з 

РДС. У відкрите рандомізоване дослідження було залучено 80 глибоконедоношених 

новонароджених дітей. Критеріями включення у дослідження були термін гестації ≤ 

32 тиж., маса тіла при народженні ≤ 1500 г, встановлений діагноз РДС, попереднє 

лікування за допомогою ШВЛ й екстубація трахеї не пізніше третього дня життя. 

Перед екстубацією дітей рандомізовано розподіляли у дві групи: асинхронної НВ – 

40 дітей і СРАР – 40 дітей.  

Завданням другого напрямку роботи було вивчення клінічної ефективності 

високочастотної неінвазійної вентиляції (ВНВ) після екстубації глибоконедоношених 

новонароджених порівняно з асинхронною НВ. У цю частину дослідження були 

залучені 24 глибоконедоношених дитини з РДС. Критеріями включення були термін 

гестації ≤ 32 тиж., маса при народженні ≤ 1500 г, наявність РДС, попереднє лікування 

за допомогою ШВЛ й екстубація не пізніше сьомого дня життя. ВНВ має теоретичні 

переваги порівняно зі звичайною НВ, оскільки для забезпечення ефективної 

вентиляції не потребує синхронізації (A. Mukerji, M. Dunn, 2016).  

Критеріями виключення з досліджень, які порівнювали клінічну ефективність 

різних методів вторинної НДП, були значні природжені аномалії розвитку, відмова 

батьків від участі у дослідженні, недотримання вимог протоколу, переведення 

дитини до досягнення скоригованого віку (СВ) 36 тиж. в інший стаціонар.  

Критерії ефективності НДП: первинним критерієм ефективності певного 

методу НДП була потреба повторної інтубації і ШВЛ упродовж 72 год після 

первинної екстубації. У сформованих групах також порівнювали частоту БЛД у СВ 

36 тиж. і частоту найважливіших захворювань (ускладнень), пов’язаних з 

передчасним народженням.  

Для ВНВ використовували апарат Medin-CNO (Німеччина), а СРАР і НВ 

забезпечували за допомогою апаратів Servo-і (Maquet Medical Systems, Wayne, NJ, 

США) і Leoni-2 (Heinen-Lowenstein, Німеччина). 

Відповідно до завдань дослідження для вивчення механізмів захисної дії 

неінвазійних методів ДП на незрілі легені у частини дітей, які брали участь у 

згаданих вище дослідженнях, порівнювали рівні ІЛ-6 й ІЛ-8 у сироватці крові. Було 

обстежено 19 дітей із групи НВ (підгрупа НВ) і 18 дітей у групі СРАР (підгрупа 

СРАР). Додатково було сформовано групу порівняння (ШВЛ), до якої увійшли 

10 послідовно залучених дітей, які потребували ендотрахеальної ШВЛ довше трьох 

діб. Рівні інтерлейкінів у сироватці крові визначали на 1-3 та 14 доби життя. 

Третій напрямок роботи передбачав вивчення сучасних особливостей 

клінічного перебігу РДС у глибоконедоношених новонароджених дітей. У 

проспективне когортне дослідження було залучено 92 немовлят з масою тіла при 

народженні ≤ 1500 г і гестаційним віком ≤ 32 тиж., без природжених вад розвитку 

і віком на момент госпіталізації до 48 год. Частину з цих дітей (n=41) не 

інтубували після народження (перебували на СРАР або отримували вільний потік 

кисню), але вони вимагали ендотрахеальної ШВЛ в динаміці. Решта 

новонароджених (n=51) потребували інтубації трахеї у комплексі заходів 



 

первинної реанімаційної допомоги і відразу були переведені на апаратну ШВЛ.  

Критеріями вилучення на цьому етапі дослідження були наявність значних 

природжених аномалій розвитку і переведення дитини до досягнення СВ 36 тиж. в 

інший стаціонар. Усі немовлята, залучені у дослідження, перебували під нашим 

спостереженням до досягнення СВ 36 тиж., смерті або виписки додому. 

У сформованих когортах враховували тривалість ШВЛ, НДП й оксигенотерапії, 

порівнювали частоту БЛД і найважливіших захворювань (ускладнень), пов’язаних з 

РДС і передчасним народженням. 

Усіх 92 немовлят після екстубації переводили на неінвазійну ДП (СРАР, ВНВ 

або НВ). Двадцять семеро дітей потребували повторної інтубації трахеї упродовж 72 

год після первинної екстубації. У 65 новонароджених первинна екстубація була 

успішною. Невдалу екстубацію визначали як потребу повторної інтубації упродовж 

72 год після первинної екстубації. Залежно від потреби повторної інтубації і ШВЛ 

порівнювали частоту найважливіших перинатальних чинників ризику, 

захворюваність і смертність.  

Патологічні стани неонатального періоду діагностували за стандартними 

критеріями. Діагноз РДС встановлювали відповідно до рекомендацій Клінічного 

протоколу надання допомоги новонародженій дитині з дихальними розладами 

(наказ МОЗ України № 484 від 21.08.2008 р.) і Європейської настанови щодо 

лікування РДС новонароджених (2007, 2013). Важкість РДС визначали за 

рентгенологічною стадією. Важким уважали РДС 3-4 стадії. 

Діагноз БЛД встановлювали згідно з консенсусними рекомендаціями 

Національного інституту здоров’я у модифікації Walsh та співавт. (2003), 

розрізняючи клінічне (Jobe, 2001) і фізіологічне (Walsh, 2004) визначення цього 

захворювання. Враховували також тривалість ШВЛ, НДП й оксигенотерапії.  

Важкість загального стану в першу добу госпіталізації всіх пацієнтів оцінювали 

за стандартизованою шкалою гострої фізіології новонародженого (SNAPРЕ-II, 

D.K. Richardson, 2001). Під час дослідження застосовували стандартні протоколи 

інтенсивної терапії, дихальної підтримки, моніторингу життєвих функцій. Усі діти в 

комплексі стандартних лікувально-профілактичних заходів отримували 

метилксантини. 

Стандартне лабораторне обстеження включало розгорнутий загальний аналіз 

крові, дослідження біохімічних показників крові (вмісту глюкози, рівня білірубіну 

та його фракцій, електролітів), а також стандартне бактеріологічне обстеження 

(кров, ліквор, кал). Газовий склад і кислотно-лужний стан крові досліджували за 

допомогою аналізатора АВС-2а (Radiometer, Данія). 

Усім дітям робили рентгенографію органів грудної клітки (SAXO Apelem, 

Франція), нейросонографію й ультразвукове дослідження внутрішніх органів, а за 

наявності показань – Допплер-ехокардіографію (SONOASE X8, Корея). 

Функціональний стан легень і відповідно ступінь їх ураження протягом перших 5 

днів життя додатково оцінювали за допомогою індексу оксигенації (ІО). 

Концентрації ІЛ-6 й ІЛ-8 у сироватці крові визначали за допомогою систем для 

імуноферментного аналізу «ВЕКТОР-БЕСТ» (Кольцево, Росія) твердофазним 

імуноферментним методом на аналізаторі SUNRISE (Tecan, Швейцарія).  

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали за допомогою стандартних 



7 

методів описової статистики, категоріального порівняльного, кореляційного і 

логістичного регресійного аналізів. Показники, які характеризують нормальний 

розподіл даних, представлено як середнє ± середнє квадратичне відхилення (SD). 

Непараметричні дані представлено як медіану [мінімальний і максимальний 

показники]. Усі результати вважали вірогідними, якщо р < 0,05.  

Усі дослідження виконано з дотриманням основних принципів Гельсінської 

декларації з біомедичних досліджень і положень GСHICH, із дотриманням етичних 

принципів і рекомендацій із залученням людей як суб’єктів, викладених у 

Белмонтській доповіді. Дизайн дослідження передбачав дотримання принципів 

конфіденційності та поваги особистості хворого, концепцію інформованої згоди, 

врахування переваг користі над ризиком шкоди й інших етичних принципів 

стосовно людей, які виступають суб’єктами досліджень.  

Результати власних досліджень та їх обговорення. Результати порівняльного 

дослідження клінічної ефективності НВ і СРАР як методів вторинної ДП (після 

первинної екстубації трахеї) засвідчили відсутність клінічних переваг будь-якого з 

них. Потреба повторних інтубацій протягом перших 72 год вторинної НДП не 

відрізнялась між групами (11 випадків (27,5 %) у групі НВ проти 12 випадків (30 %) 

у групі СРАР; р>0,05). Не було також відмінностей і за загальною тривалістю ДП: 

загальна тривалість ШВЛ у групі НВ становила 19,5 [3-143] год проти 21 [3-271] год 

у групі СРАР (р>0,05), а тривалість НДП – 123 [10-645] год проти 104 [12-414] год 

відповідно (р>0,05). В останньому кокрейнівському огляді 2017 р. було вперше 

встановлено переваги асинхронної НВ щодо зменшення частоти невдалої екстубації 

порівняно із СРАР, проте, на думку авторів, цей висновок потребує додаткових 

уточнень, оскільки результати включених досліджень є дуже неоднорідними, а 

кількість пацієнтів у більшості з них малою (B. Lemyre, et al., 2017). У найбільш 

масштабному мультицентровому рандомізованому дослідженні (Н. Kirpalani et al., 

2013) не було відмінностей за частотою інтубацій трахеї між групами СРАР та НВ. 

Нами також не було встановлено переваг застосування НВ порівняно з 

використанням СРАР як вторинного методу ДП у профілактиці БЛД на тлі 

однакових показників смертності у групах (в обох групах померли 2,5 % дітей). 

Частота БЛД за клінічним визначенням статистично не відрізнялась (10 випадків 

(25 %) у групі НВ проти 8 випадків (20 %) у групі СРАР; р>0,05). Частота БЛД за 

фізіологічним визначенням була однаковою в обох групах (2,5 %). Частота невдалої 

екстубації і рівень захворюваності на БЛД в немовлят з дуже малою масою тіла при 

народженні у нашому дослідженні були порівняно невисокими. Це підтверджує 

переваги ранньої екстубації новонароджених дітей з дуже малою масою тіла.  

Потреба повторної інтубації трахеї під час застосування НВ могла бути 

пов’язаною з непостійними показниками тиску і дихального об’єму під час вдиху, 

особливо, якщо дитина рухалась. Коливання тиску, який створюється у дихальних 

шляхах (ДШ) дитини, може спричинюватись зміною резистентності ДШ на рівні 

голосової щілини залежно від фази самостійного дихання дитини і відповідно – 

положення надгортанника. Така проблема не виникає під час ендотрахеальної ШВЛ. 

Саме тому, для забезпечення належного тиску під час НВ важливою є синхронізація 

між неінвазійним штучним вдихом і відкриттям голосової щілини, що може не 

відбуватись під час реальної вентиляції. Незважаючи на задані параметри 



 

вентиляції, апарат ШВЛ не завжди забезпечує створення вищого тиску у ДШ 

дитини й адекватну ДП (L. S. Owen, et al., 2010; J. J. Cummings, R. A. Polin 2016).  

Також, необхідність повторної ШВЛ могла бути зумовлена розвитком 

інфекційного процесу, зокрема, сепсису або пневмонії, відкриттям артеріальної 

протоки або ураженням центральної нервової системи (ЦНС). Однак, статистично 

достовірної відмінності за частотою цих проблем у групах не було виявлено. 

Порівнюючи клінічну ефективність ВНВ й асинхронної НВ, ми також не 

виявили відмінностей між групами дітей за частотою повторних інтубацій протягом 

перших 72 год вторинної НДП. Цей показник був однаковим в обох групах 

(41,67 %). Подібною була у групах і загальна тривалість ДП. Так, загальна 

тривалість ШВЛ становила 35 [1-145] год у групі ВНВ проти 38,5 [3-105] год у групі 

НВ (р>0,05), а загальна тривалість НДП – відповідно 130 [12-576] год проти 92,5 

[10-412] год (р>0,05).  

Частота БЛД за клінічним визначенням була однаковою в обох групах 

(5 випадків – 41,67 %). Киснева залежність у СВ 36 тиж. була удвічі нижчою у дітей, 

які після екстубації перебували на стандартній НВ, хоча статистично достовірної 

відмінності між групами знову таки не було (2 випадки (16,67 %) у групі ВНВ проти 

1 випадку (8,33 %) у групі НВ; р>0,05). Вища захворюваність на БЛД у цих групах 

дітей порівняно з дітьми, які були залучені для порівняння клінічної ефективності 

НВ і СРАР, може бути пов’язаною з більшою часткою дітей з терміном гестації 

≤ 28 тиж. у цьому дослідженні (66,67 %), тоді як у попередньому частка таких дітей 

становила 46,25 %. Також у цьому дослідженні середня маса тіла дітей при 

народженні становила (976,25 ± 208,32) г, термін гестації – (27,7 ± 2,03) тиж., тоді як 

у дослідженні порівняння клінічної ефективності НВ і СРАР середня маса тіла дітей 

при народженні і гестаційний вік були більшими (відповідно (1165,37 ± 185,49) г і 

(28,86 ± 1,74) тиж.).  

Не було виявлено відмінностей і в показниках смертності новонароджених 

(3 випадки (25 %) у групі ВНВ проти 2 випадків (16,67 %) у групі НВ; р>0,05). 

Основною причиною смерті в обох групах також було важке ураження ЦНС.  

Отже, нами не було встановлено клінічних переваг у профілактиці невдалої 

екстубації, БЛД або смерті жодного з порівнюваних методів НДП (НВ, ВНВ, СРАР) 

після екстубації недоношених новонароджених з дуже малою масою тіла при 

народженні. Не було виявлено відмінностей між групами і за іншими клінічно 

важливими результатами.  

Враховуючи провідну роль цитокінів у виникненні біотравми, пов’язаної із 

застосуванням ДП, ми порівняли рівні ІЛ-6 й ІЛ-8 у сироватці крові 

глибоконедоношених новонароджених, залучених у дослідження, залежно від 

методу ДП, що використовувався.  

Загальна тривалість ШВЛ у дітей, які вижили на 14 добу життя (а отже, могли 

бути обстеженими), не відрізнялась у підгрупах НВ і СРАР. Діти із групи ШВЛ 

потребували тривалішого початкового періоду ШВЛ з вищими параметрами 

вентиляції. Відповідно загальна тривалість ШВЛ у дітей, які вижили на 14 добу 

життя, становила 12 [3-66] год у підгрупі НВ проти 16,5 [6-104] год у підгрупі СРАР 

і 233 [81-1905] год у групі ШВЛ (р<0,01). Концентрації кисню більше 60 % під час 

ШВЛ потребували 3 (15,79 %) дітей у підгрупі НВ, 2 (11,11 %) дітей у підгрупі 
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СРАР і 8 (80 %) дітей у групі ШВЛ (р<0,01). Максимальний тиск на вдиху ≥ 20 см 

H2O під час ШВЛ застосовувався у 7 (36,84 %) дітей у підгрупі НВ, 7 (38,89 %) дітей 

у підгрупі СРАР і 9 (90 %) дітей у групі ШВЛ (р<0,05). Загальна тривалість НДП у 

дітей, які вижили на 14 добу життя, статистично вірогідно не відрізнялась між 

групами (109 [75-645] год у підгрупі НВ проти 103 [13-408] год у підгрупі СРАР і 

255 [60-1239] год у групі ШВЛ; р>0,05). 

У новонароджених із групи ШВЛ визначались достовірно вищі ІО на першу і 

п’яту доби життя порівняно з підгрупами НВ і СРАР. Так, у підгрупі НВ ІО на 1 

добу життя становив 6,79 [3,27-19,23], у підгрупі СРАР – 6,9 [2,45-15,38], у групі 

ШВЛ – 15,4 [8,43-23,52] (р<0,01); а на 5 добу життя – 2,62 [1,35-4,52] у підгрупі НВ; 

2,62 [1,69-9,25] – у підгрупі СРАР і 5,19 [2,67-17,18] – у групі ШВЛ (р<0,01), що 

свідчить за наявність важчого легеневого ураження у цих дітей після народження, 

яке зберігалось в динаміці. Між підгрупами НВ та СРАР статистично вірогідної 

відмінності за цим показником не було. У всіх групах відмічалось зниження ІО 

протягом перших 5 діб життя. Тільки у групі ШВЛ спостерігалось незначне 

підвищення ІО на 5 добу життя порівняно з рівнем, встановленим на 4 добу (5,19 

[2,67-17,18] проти 5,13 [1,68-15,17]; р>0,05). 

Рівні ІЛ-6 й ІЛ-8, визначені в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя, 

статистично вірогідно не відрізнялись залежно від типу ДП. Однак, лише у підгрупі 

НВ на 14 добу життя відмічалось достовірне зниження рівня ІЛ-6 відносно 

початкових значень (таблиця 1). 

 

Таблиця 1 – Порівняльні концентрації ІЛ-6 й ІЛ-8 у сироватці крові (пг/мл) 

залежно від виду ДП 

Показник 

Підгрупа  

НВ  

(n=19) 

Підгрупа  

СРАР  

(n=18) 

Група  

ШВЛ  

(n=10) 

р 

ІЛ-6 (1)
1,2

 
101,73 

[7,00-276,09] 

52,91  

[17,00-281,09] 

109,95 

[39,00-269,00] 
>0,05 

ІЛ-6 (2)
1,3

  
9,27 

[0,36-190,18]
4
 

20,82 

[1,80-263,18] 
44,91 

[5,18-251,00] 
>0,05 

ІЛ-8 (1)
1,2

 
129,42 

[46,84-166,74] 

138,2 

[46,53-169,00] 
154,31 

[50,16-168,26] 
>0,05 

ІЛ-8 (2)
1,3

 
85,26 

[18,68-167,00] 

79,58 

[11,74-170,84] 
119,68 

[12,63-167,68] 
>0,05 

Примітка 1. Зазначено медіану, у дужках – [мінімальне - максимальне значення] 

Примітка 2. Початкове визначення в перші 3 дні життя 

Примітка 3. Повторне визначення на 14 добу життя 

Примітка 4. Вірогідна динаміка показника (р < 0,05) 

 

Достовірна кореляція між рівнем ІЛ-6 на 1-3 добу життя й ІО на 4 добу життя 

(rS=0,33; p<0,05) вказує на участь запальних реакцій в патогенезі  ураження легень і 

відповідному порушенні функції дихальної системи. 

Діти з вищими сироватковими концентраціями ІЛ-6 на 1-3 добу життя 



 

триваліше перебували на ШВЛ (rS=0,3; p<0,05), частіше помирали (rS=0,3; p<0,05), а 

також помирали або виживали з БЛД за клінічним (rS=0,34; p<0,05) або 

фізіологічним (rS=0,43; p<0,05) визначенням. Немовлята з вищим рівнем ІЛ-6 на 14 

добу життя потребували достовірно тривалішого періоду НДП (rS=0,5; p<0,05) і 

довше перебували у відділенні інтенсивної терапії (rS=0,44; p<0,05), вони частіше 

помирали або виживали з БЛД за клінічним (rS=0,33; p<0,05) або фізіологічним 

(rS=0,41; p<0,05) визначенням, зокрема, у них частіше розвивалась середньоважка 

форма цього захворювання (rS=0,35; p<0,05).  

Отже, нами було встановлено наявність достовірної позитивної кореляції між 

сироватковим рівнем ІЛ-6 на 14 добу життя і захворюваністю на БЛД. 

Кореляційного зв’язку між формуванням легкої форми БЛД і рівнем ІЛ-6 в перші 2 

тиж. життя не було.  

Порівняно з дітьми, які вижили без хронічного ураження легень, у немовлят з 

БЛД виявлялись вищі сироваткові концентрації ІЛ-6 на 1-3 і 14 доби життя (p<0,05). 

Так, вміст ІЛ-6 у сироватці крові ≥ 100 пг/мл на 1-3 добу життя і ≥ 35 пг/мл на 

14 добу життя мала достовірно більша кількість дітей, в яких в подальшому 

розвинулась БЛД за клінічним або фізіологічним визначенням (p<0,05). У дітей з 

БЛД за клінічним визначенням рівень ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл на 1-3 добу життя визначався 

в 11 дітей (64,71 %) проти 10 дітей (33,33 %), в яких не було встановлено діагнозу 

БЛД (р<0,05). Рівень ІЛ-6 ≥ 35 пг/мл на 14 добу життя мали 10 дітей (58,82 %) проти 

6 дітей (25 %) відповідно (р<0,05). У немовлят з БЛД за фізіологічним визначенням 

рівень ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл на 1-3 добу життя визначався у 6 випадках (100 %) проти 

15 випадків (36,59 %), в яких не було встановлено такого діагнозу (р<0,01). 

Сироваткову концентрацію ІЛ-6 ≥ 35 пг/мл на 14 добу життя мали 6 немовлят 

(100 %) проти 10 дітей (28,57 %) відповідно (р<0,01).  

Негативна прогностична цінність показника ІЛ-6 < 100 пг/мл на 1-3 добу життя 

і < 35 пг/мл на 14 добу життя щодо розвитку БЛД за фізіологічним визначенням 

становила 100 %, а за клінічним визначенням – 76,92 % (95 % ДІ: 62,54-86,94 %) для 

ІЛ-6 < 100 пг/мл на 1-3 добу життя і 72 % (95 % ДІ: 58,2-82,6 %) для ІЛ-6 < 35 пг/мл 

на 14 добу життя. Позитивна прогностична цінність показника ІЛ-6 ≥ 35 пг/мл на 

14 добу життя щодо розвитку БЛД за клінічним визначенням становила 62,5 % 

(95 % ДІ: 42,85-78,75 %). 

Після включення цих показників у логістичну регресійну модель було 

встановлено, що рівень ІЛ-6 ≥ 100 пг/мл на 1-3 добу життя незалежно збільшує 

ймовірність формування БЛД, діагностованої за клінічним визначенням (коефіцієнт 

співвідношення шансів (КСШ) – 15,29; 95 % ДІ: 0,73-318,99), як і зростання ІО на 1-

3 добу життя (КСШ – 1,74; 95 % ДІ: 0,99-3,08). Збільшення гестаційного віку 

зменшувало відповідний ризик (КСШ – 0,33; 95 % ДІ: 0,12-0,92). Незважаючи на те, 

що деякі параметри характеризувались граничною вірогідністю, сама модель була 

високо достовірною (χ
2
 =23,1; р<0,0001).  

Рівень ІЛ-6 на 14 добу життя згідно з даними логістичного регресійного аналізу 

не впливав на розвиток БЛД за клінічним визначенням, оскільки більшість з цих 

дітей мали легку форму захворювання. На рівень захворюваності на БЛД за 

фізіологічним визначенням достовірно впливав вищий ІО на 5 добу життя (КСШ – 

2,12; 95 % ДІ: 1,06-4,25), але розрахувати модель з урахуванням інших потенційних 
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чинників ризику було неможливо через невелику кількість випадків БЛД за 

фізіологічним визначенням.  

Отже, отримані дані доводять роль запальних процесів в перші дні життя у 

формуванні БЛД не тільки в недоношених новонароджених, яких тривало лікували 

за допомогою ШВЛ, а і в тих дітей, які були переведені на НДП протягом перших 

3 діб життя.  

У нашому дослідженні рівні ІЛ-6 й ІЛ-8, визначені в сироватці крові в перші 

3 дні життя, були істотно підвищеними в усіх групах та статистично вірогідно не 

відрізнялись. Це могло бути пов’язаним з дією кількох чинників, зокрема, не лише із 

застосуванням ШВЛ, а і з наявним інфекційним процесом.  

У групі ШВЛ частіше виявлялись клініко-лабораторні ознаки сепсису на 

14 добу життя (у 6 дітей (31,85 %) у групі НВ, у 4 дітей (22,22 %) у групі СРАР і у 

7 дітей (70 %) у групі ШВЛ; р<0,05), однак, в перші 3 дні життя відмінностей за цим 

показником між групами не було виявлено (клініко-лабораторні ознаки сепсису 

були у 6 дітей (31,85 %) з підгрупи НВ, у 7 дітей (38,89 %) з підгрупи СРАР та у 

6 дітей (60 %) у групі ШВЛ; р>0,05). Водночас, сироваткові концентрації ІЛ-6 й ІЛ-8 

в перші 3 дні і на 14 добу життя в усіх групах статистично вірогідно не відрізнялись. 

На 14 добу життя вміст ІЛ-8 у сироватці крові зменшився в усіх групах, але 

надалі залишався підвищеним (таблиця 1). Такою самою була динаміка 

концентрацій ІЛ-6, і в новонароджених, які перебували на ШВЛ і СРАР, на 14 добу 

життя відповідні показники все ще залишалися підвищеними. Лише у підгрупі НВ 

рівень ІЛ-6 статистично достовірно знизився до середнього рівня (медіана) 

9,27 пг/мл. Враховуючи те, що саме підвищений рівень ІЛ-6 в перші 3 дні та на 

14 добу життя корелює із сумарним ризиком БЛД або смерті, НВ можна вважати 

безпечнішим видом неінвазивної дихальної підтримки глибоконедоношених 

новонароджених, ніж СРАР. Відсутність клінічних відмінностей між групами НВ і 

СРАР можна пояснити тим, що формування БЛД є багатофакторним процесом 

(T. Isayama, et al., 2016), а виникнення «нової» БЛД більше пов’язано з підвищеним 

рівнем фіброгенних, а не типово прозапальних цитокінів (G. Vento, et al., 2006).  

Результати проспективного когортного дослідження не виявили істотних 

відмінностей за важкістю перебігу РДС у глибоконедоношених немовлят залежно 

від виду ДП, яку надавали після народження. На кінцеві результати лікування цих 

дітей істотно не впливала і початкова важкість їхнього загального стану. Так діти, 

які потребували ШВЛ від народження, мали нижчу оцінку за шкалою Апгар на 1 хв 

життя – 4 [1-6] бали проти 6 [2-7] балів в основній групі (р<0,01). Але протягом 

першої доби госпіталізації важчим був стан у дітей з основної групи, які отримували 

НДП або кисень (оцінка важкості стану за шкалою SNAPPE-II в основній групі 

становила 18 [0-41] балів проти 23 [5-75] балів у групі порівняння; р<0,01). Потреба 

інтубації і ШВЛ могла бути зумовлена важчим станом немовлят після народження, 

проте застосування ШВЛ в динаміці стабілізувало стан цих дітей. Тоді як стан 

новонароджених, які отримували додатковий кисень або перебували на СРАР, 

погіршився і вони пізніше потребували інтубації і ШВЛ. В обох групах переважали 

легкі стадії РДС, однак, відповідно до критеріїв включення у дослідження всі діти в 

комплексі лікувальних заходів потребували ШВЛ. РДС 3-4 стадії було 

діагностовано у 17 (41,46 %) дітей, стан яких після народження стабілізували без 



 

ендотрахеальної ШВЛ, й у 17 (33,33%) немовлят у групі порівняння (р>0,05). У 

більшості новонароджених РДС розвивався на фоні пневмонії (32 (78,05 %) випадки 

серед дітей, які отримували початкову НДП, і 44 (86,27 %) випадки у групі 

порівняння; р>0,05). Тривалість початкової ШВЛ і загальна тривалість ШВЛ були 

меншими в новонароджених, які отримували початкову НДП (відповідно 9 [1-50]  

год проти  19 [5-64] год; р<0,01 і 11 [1-152] год проти 25 [5-271] год; р<0,05).  

Логістичний регресійний аналіз з урахуванням даних всіх дітей, залучених у 

дослідження (n=92), засвідчив, що більша загальна тривалість ШВЛ підвищувала 

ризик формування БЛД за фізіологічним визначенням (КСШ – 1,02; 95 % ДІ: 1,00-

1,04; р=0,037). Переваги раннього застосування СРАР щодо зменшення тривалості 

ШВЛ підтверджено в дослідженнях інших авторів (C. J. Morley et al., 2008; 

N. N. Finer et al., 2010). Тривалість загального періоду НДП не відрізнялась між 

групами (117 [19-645] год у дітей, стан яких після народження стабілізували без 

ШВЛ, проти 109 [10-576] год у групі порівняння; р>0,05). Водночас, згідно з 

нашими даними триваліша НДП асоціювалась із зростанням ризику БЛД за 

клінічним та фізіологічним визначеннями (КСШ – 1,01; 95 % ДІ: 1,01-1,02; р<0,0001 

та КСШ – 1,01; 95 % ДІ: 1,00-1,02; р=0,01 відповідно). У немовлят, які отримували 

початкову НДП, спостерігалась тенденція до зростання частоти БЛД за клінічним 

визначенням, але відмінність не була статистично вірогідною (відповідно 14 

випадків (34,15 %) проти 9 випадків (17,65 %); р>0,05). Натомість, частота БЛД за 

фізіологічним визначенням була майже однаковою у групах (2 випадки (4,88 %) 

серед немовлят, які отримували початкову НДП, проти 2 випадків (3,92 %) у групі 

порівняння; р>0,05). У групі початкової НДП відмічалось достовірно більше 

випадків повторної інтубації трахеї після 72 год життя (7 дітей (17 %) в основній 

групі потребували більше 1 повторної інтубації трахеї проти 1 дитини (1,96 %) у 

групі порівняння; p < 0,05). Патологічні процеси у легенях, які зумовлювали 

потребу повторних інтубації і ШВЛ, могли сприяти формуванню БЛД за клінічним 

визначенням у цій групі дітей. Зокрема, у них спостерігалась тенденція до зростання 

кисневої залежності у віці 28 діб, тоді як вже у СВ 36 тиж. частота кисневої 

залежності у групах була майже однаковою. Випадків важкої форми БЛД не було в 

жодній із груп. Сумарна частота БЛД (за клінічним визначенням) або смерті 

(18 випадків (43,9 %) за умови використання початкової НДП проти 14 випадків 

(27,45 %) у групі порівняння; р>0,05) і сумарна частота БЛД (за фізіологічним 

визначенням) або смерті (7 випадків (13,73 %) у групі початкової ШВЛ проти 6 

випадків (14,63 %) у групі порівняння; р>0,05) статистично вірогідно не відрізнялась 

між групами. 

Наявність випадків невдалої екстубації і відповідно додаткових епізодів ШВЛ у 

дітей, залучених у це дослідження, підвищувало сумарний ризик БЛД (за клінічним 

та фізіологічним визначенням) або смерті (КСШ – 21,85; 95 % ДІ: 5,65-84,53; 

р < 0,0001 та КСШ – 15,78; 95 % ДІ: 3,33-74,65; р = 0,001 відповідно), що могло бути 

пов’язаним з важчим ураженням легень у цих дітей внаслідок різних причин. 

Водночас, цей показник впливав окремо тільки на частоту БЛД за клінічним 

визначенням (КСШ – 5,21; 95 % ДІ: 1,44-18,8; р < 0,05), тоді як загальна тривалість 

ШВЛ підвищувала ризик кисневої залежності у СВ 36 тиж. (фізіологічне 

визначення, яке відокремлює важчі форми БЛД), а тривалість НДП – хронічного 
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ураження легень за клінічним та фізіологічним визначеннями. Отже, діти, в яких 

формувалась БЛД, потребували тривалішої НДП вже в неонатальному періоді. 

Залежність формування БЛД від загальної тривалості ШВЛ, а не від кількості 

повторних інтубацій підтверджено іншими авторами (E. A. Jensen, et al., 2015). 

Сумарний ризик БЛД (за фізіологічним визначенням) або смерті був вищим 

(КСШ – 1,08; 95 % ДІ: 1,01-1,14; р = 0,017) у новонароджених з важчим загальним 

станом в першу добу госпіталізації у відділення інтенсивної терапії, що свідчить про 

важливість своєчасної стабілізації стану дитини відразу після народження та 

надання їй ефективної ДП. В обох групах померла однакова кількість дітей 

(5 (9,8 %) у групі початкової ШВЛ і 4 (9,76 %) дітей в групі порівняння; р>0,05).  

За частотою інших ускладнень РДС не було виявлено статистично вірогідних 

відмінностей між групами. Дітям, які отримували початкову НДП, частіше вводили 

сурфактант (відповідно 39 (95,12 %) проти 41 (80,39 %) випадку; р<0,05), але 

пізніше, ніж немовлятам у групі початкової ШВЛ (відповідно вік на момент 

введення першої дози сурфактанту становив 5,5 [2-17] год проти 4,5 [0,2-16] год; 

р<0,05). У період залучення пацієнтів у дослідження препарати екзогенного 

сурфактанту не завжди були в наявності, отже, не всі діти у групі початкової ШВЛ 

мали можливість своєчасно отримати відповідну терапію, незважаючи на наявність 

показань. Крім того, лікувальне введення сурфактанту у старшому віці у дітей на 

початковій НДП було об’єктивно пов’язаним з тим, що ці новонароджені не були 

заінтубовані. Раннє лікувальне застосування сурфактанту асоціюється з нижчою 

частотою БЛД (F. L. Bahadue, R. Soll, 2012; L. A. Perez, et al., 2014), але у нашому 

дослідженні логістичний регресійний аналіз не виявив вірогідного і незалежного 

впливу застосування сурфактанту і віку немовлят на момент введення першої дози 

на ризик формування БЛД (за клінічним та фізіологічним визначенням), ризик БЛД 

(за клінічним та фізіологічним визначенням) або смерті, а також на потребу 

повторної інтубації трахеї протягом 72 год після екстубації.  

Неефективність початкових заходів, спрямованих на стабілізацію 

респіраторного статусу новонароджених, у нашому дослідженні могла бути 

пов’язана з тим, що майже половина – 18 дітей (43,9 %) – одразу після народження 

отримували вільний потік кисню, а не СРАР. Четверо з цих дітей в подальшому в 

пологовому будинку були переведені на СРАР. Враховуючи умови і специфіку 

лікувального процесу в лікарнях І і ІІ рівня, методика СРАР не завжди своєчасно 

застосовується для дітей з масою тіла при народженні < 1500 г.  

Таким чином, відповідно до отриманих результатів перебіг РДС у наших пацієнтів 

не залежав від особливостей початкової ДП, проте, у групі дітей, які не були 

заінтубовані відразу після народження і в подальшому потребували ШВЛ та введення 

екзогенного сурфактанту, відмічалась тенденція до зростання частоти БЛД за клінічним 

визначенням. Водночас, уникнення інтубації і ШВЛ відразу після народження не 

супроводжувалось достовірно гіршими кінцевими результатами лікування. Тому 

важливим є своєчасне визначення потреби застосування сурфактанту й інтенсифікації 

ДП. Хоча логістичний регресійний аналіз не виявив впливу віку новонароджених на 

момент введення першої дози сурфактанту на частоту БЛД, це втручання може сприяти 

уникненню ШВЛ, що має важливе практичне значення (L. A. Perez, et al., 2014). З іншого 

боку, початкова НДП може бути недостатньо ефективною щодо зменшення ризику БЛД 



 

у дітей, які в подальшому таки потребують ШВЛ. Водночас, наші дані свідчать, що 

застосування НДП після народження може зменшувати тривалість застосування 

ендотрахеальної ШВЛ і пов’язані з цим ризики і видатки. 

Ми додатково оцінили основні чинники ризику, пов’язані з потребою повторно 

застосовувати інвазійну дихальну підтримку у глибоконедоношених дітей. 

Встановлено, що за наявності артеріальної гіпотензії (КСШ – 24,05; 95 % ДІ: 1,99-

290,48; p<0,05) або метаболічного ацидозу (рН < 7,25) (КСШ – 4,62; 95 % ДІ: 1,41-

15,16; p<0,05) протягом перших 3 діб життя у глибоконедоношених дітей з важким 

РДС (КСШ – 3,82; 95 % ДІ: 1,21-12,02; p<0,05), які лікувались за допомогою ШВЛ, 

достовірно зростає ризик невдалої екстубації, що погіршує результати лікування. 

Антенатальна стероїдопрофілактика значно зменшувала ризик невдалої екстубації 

(КСШ – 0,2; 95 % ДІ: 0,063-0,68). 

За нашими даними відносний ризик повторної інтубації у дітей за наявності 

важкого РДС становив 2,7 (95 % ДІ: 1,64 - 4,47), за умови розвитку протягом перших 

трьох діб життя артеріальної гіпотензії – 16,85 (95 % ДІ: 2,18 - 130,47), 

метаболічного ацидозу – 2,15 (95 % ДІ: 1,34 - 3,47), а у разі відсутності 

антенатальної стероїдопрофілактики – 1,86 (95 % ДІ: 1,19 - 2,9). Ці дані визначають 

важливість антенатальної стероїдопрофілактики й адекватної первинної стабілізації 

стану для покращення результатів виходжування недоношених дітей з дуже малою 

масою тіла при народженні.  

Таким чином у нашому дослідженні встановлено менший прозапальний вплив 

НВ порівняно із СРАР на легені глибоконедоношених новонароджених, який 

полягав у достовірному зменшенні системних концентрацій ІЛ-6 під час 

застосування цього методу НДП. Доведено, що вищі рівні ІЛ-6 в сироватці крові на 

1-3 і 14 доби життя вірогідно пов’язані з розвитком БЛД. Визначено рівні ІЛ-6, які 

можна використовувати для прогнозування виникнення БЛД на 1-3 та 14 доби 

життя. Водночас, під час порівняння різних методів НДП після екстубації 

недоношених немовлят протягом перших трьох діб життя не було встановлено 

очевидних клінічних переваг жодного з методів. Проаналізовано особливості 

клінічного перебігу РДС у недоношених новонароджених з масою тіла при 

народженні ≤ 1500 г та терміном гестації ≤ 32 тиж. залежно від потреби інтубації та 

ШВЛ в перші хвилини життя. Встановлено чинники ризику невдалої екстубації 

глибоконедоношених новонароджених. Визначено найважливіші складові 

ефективної стратегії вторинної НДП. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Неінвазійна дихальна підтримка (НДП) є важливою складовою сучасної 

стратегії медичної допомоги передчасно народженим дітям з респіраторним дистрес-

синдромом (РДС). Частота цього захворювання становить близько 60 % у 

новонароджених з терміном гестації менше 28 тиж. і перевищує 30 % у дітей, які 

народились при терміні гестації менше 32 тиж. За нашими даними застосування НДП 

дозволяє уникнути повторних інтубацій та ендотрахеальної штучної вентиляції легень 

(ШВЛ) у 72,5 % (95 % довірчий інтервал (ДІ): 57,2-83,9 %) глибоконедоношених 

немовлят, зменшуючи ймовірність формування бронхолегеневої дисплазії (БЛД) до 
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25 % (95 % ДІ: 14,2-40,2 %). Тому підвищення ефективності дихальної підтримки 

глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами шляхом оптимізації 

клінічного застосування її неінвазійних методів на підставі вивчення окремих 

механізмів їх захисної дії на незрілі легені є актуальним завданням сучасної педіатрії і 

неонатології. 

2. У більшості дітей, залучених у дослідження (63 %; 95 % ДІ: 52,8-72,2 %), які 

були заінтубовані та переведені на ШВЛ протягом першої доби життя, спостерігався 

легкий перебіг РДС (1-2 стадія). Важкість РДС не залежала від потреби інтубації 

трахеї і ШВЛ в перші хвилини життя. Застосування НДП відразу після народження 

у глибоконедоношених дітей, які в подальшому, в перші 3 дні життя, потребують 

ШВЛ, запобігає розвитку важких стадій РДС і скорочує тривалість використання 

ШВЛ, не впливаючи, однак, на загальну тривалість НДП і не зменшуючи частоти 

БЛД та смертності.  

3. Застосування асинхронної неінвазійної вентиляції (НВ) після первинної 

екстубації глибоконедоношених новонароджених в перші 3 дні життя не має очевидних 

клінічних переваг порівняно зі створенням постійного позитивного тиску у дихальних 

шляхах (СРАР), супроводжуючись подібними частотою повторних інтубацій (27,5 % у 

групі НВ проти 30 % у групі СРАР; р>0,05) і БЛД (частота БЛД за фізіологічним 

визначенням в обох групах становила 2,5 %). Низькі частота невдалої екстубації і рівні 

захворюваності на БЛД немовлят з дуже малою масою тіла при народженні 

підтверджують переваги ранньої екстубації цієї категорії новонароджених дітей. 

4. Не встановлено очевидних клінічних переваг застосування високочастотної 

неінвазійної вентиляції (ВНВ) після первинної екстубації глибоконедоношених 

новонароджених в перші 3 дні життя порівняно з екстубацією на стандартну НВ за 

частотою повторних інтубацій (41,67 % в обох групах) і захворюваністю на БЛД 

(відповідно 16,67 % у групі ВНВ проти 8,33 % у групі НВ; р>0,05). Необхідні 

подальші дослідження оптимальних варіантів застосування ВНВ як нового методу 

дихальної підтримки новонароджених. 

5. Порівняно із СРАР застосування НВ після екстубації трахеї 

супроводжувалось статистично достовірним зниженням рівня інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) 

у крові недоношених новонароджених (середній показник на 14 добу життя – 

9,27 [0,36-190,18] пг/мл). Враховуючи те, що саме підвищений рівень ІЛ-6 на 

14 добу життя корелює із сумарною частотою БЛД або смерті (rS=0,33; p<0,05), НВ 

можна вважати безпечнішим видом НДП глибоконедоношених новонароджених, 

ніж СРАР.  Сироваткові концентрації ІЛ-8 в перші 2 тиж. життя не відрізнялись 

залежно від виду НДП, не були пов’язані з наступним формуванням БЛД і не 

корелювали з тривалістю дихальної підтримки або смертністю. 

6. Ризик повторної інтубації у нашій популяції глибоконедоношених 

новонароджених достовірно і незалежно визначали наявність важкого РДС 

(коефіцієнт співвідношення шансів (КСШ) – 3,82; 95 % ДІ: 1,21-12,02), а також  

виникнення артеріальної гіпотензії (КСШ – 24,05; 95 % ДІ: 1,99-290,48) або 

метаболічного ацидозу (КСШ – 4,62; 95 % ДІ: 1,41-15,16) протягом перших трьох 

діб життя. Антенатальна стероїдопрофілактика значно зменшувала цей ризик (КСШ 

– 0,2; 95 %; ДІ: 0,063-0,68). Метод НДП після первинної екстубації не впливав на 

ризик повторної інтубації у цій групі немовлят. 



 

7. Враховуючи високу ймовірність потреби будь-якої глибоконедоношеної 

новонародженої дитини у вторинній НДП, основою її ефективної стратегії мають 

бути антенатальна стероїдопрофілактика, використання стандартних протоколів 

відлучення від ШВЛ і застосування НДП, призначення метилксантину відразу після 

початку ШВЛ, а також запобігання невдалій екстубації. 

 

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. У глибоконедоношених новонароджених з дихальними розладами доцільно 

застосовувати НДП відразу після народження, що достовірно зменшує тривалість 

використання ШВЛ.  

2. Після первинної екстубації немовлят з терміном гестації < 32 тиж. доцільно 

переводити на НВ, використання якої зменшує прозапальні реакції у незрілих 

легенях і є оптимальним методом вторинної дихальної підтримки. Застосовуючи НВ 

як метод вторинної ДП після екстубації в перші три доби життя дитини відповідно 

до розробленого протоколу, можна уникнути повторних інтубацій та 

ендотрахеальної ШВЛ у 72,5 % немовлят, зменшуючи ймовірність формування БЛД 

(за клінічним визначенням) у глибоконедоношених новонароджених з масою тіла 

≤ 1500 г, які потребували ШВЛ в перші 3 дні життя, до 25 %. Водночас, наші дані 

вказують на те, що СРАР є також прийнятним методом первинної і вторинної НДП 

глибоконедоношених новонароджених. 

3. До групи ризику щодо невдалої екстубації слід відносити 

глибоконедоношених новонароджених з дуже малою масою тіла, які мають важкий 

РДС 3-4 стадії, а також артеріальну гіпотензію або метаболічний ацидоз (рН < 7,25) 

в перші 3 доби життя, матері яких антенатально не отримували стероїди. 

Профілактику повторного застосування ШВЛ у таких дітей слід здійснювати з 

урахуванням встановлених вірогідних чинників ризику невдалої екстубації. 

Відповідні заходи потрібно спрямовувати на запобігання розвитку важких стадій та 

ефективне лікування РДС, зокрема, на антенатальну стероїдопрофілактику, 

застосування методів НДП відразу після народження, своєчасне введення 

екзогенного сурфактанту за наявності показань, а також запобігання таким 

ускладненням, як артеріальна гіпотензія і метаболічний ацидоз, шляхом 

ефективного лікування їх причин. 
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АНОТАЦІЯ 

Меньшикова А. О. Неінвазійна дихальна підтримка глибоконедоношених з 

дихальними розладами: механізми дії і клінічне застосування. – На правах 

рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького МОЗ України, Львів, 2018 рік. 

У роботі проаналізовано особливості клінічного перебігу респіраторного 

дистрес-синдрому (РДС) у глибоконедоношених новонароджених дітей. Доведено, 

що за наявності РДС застосування методів неінвазійної дихальної підтримки (НДП) 

після народження зменшує тривалість наступної штучної вентиляції легень (ШВЛ). 

Визначено чинники ризику, які підвищують ймовірність повторної інтубації у 

сучасній вітчизняній популяції новонароджених дітей з дуже малою масою тіла. Не 

виявлено клінічних переваг застосування неінвазійної вентиляції порівняно зі 

створенням постійного позитивного тиску у дихальних шляхах, а також неінвазійної 

високочастотної вентиляції порівняно зі стандартною неінвазійною вентиляцією як 

методів вторинної НДП глибоконедоношених новонароджених. Водночас, отримано 

нові дані про механізми захисної дії неінвазійної вентиляції на легені 

глибоконедоношених новонароджених. Зокрема, встановлено достовірне зменшення 

рівня інтерлейкіну (ІЛ)-6 під час застосування цього методу НДП. Доведено, що вищі 

рівні ІЛ-6 в сироватці крові на 1-3 і 14 доби життя вірогідно пов’язані з розвитком 

бронхолегеневої дисплазії або ризиком смерті. Опрацьовано й апробовано методику 

асинхронної неінвазійної вентиляції після екстубації глибоконедоношених 

новонароджених. Доведено важливість застосування цього методу НДП для 

скорочення тривалості ШВЛ у передчасно народжених дітей з РДС. 

Ключові слова: неінвазійна дихальна підтримка, респіраторний дистрес-

синдром, невдала екстубація, ураження легень, інтерлейкіни, глибоконедоношені 

новонароджені. 

 

АННОТАЦИЯ 

Меньшикова А. А. Неинвазивная дыхательная поддержка глубоко 

недоношенных новорождённых с дыхательными расстройствами: механизмы 

действия и клиническое применение. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание учёной степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.10 – педиатрия. – Львовский национальный медицинский 

университет имени Данила Галицкого МЗ Украины, Львов, 2018 год. 

В работе проанализированы особенности клинического течения 

респираторного дистресс-синдрома (РДС) у глубоко недоношенных 

новорождённых детей. Доказано, что при наличии РДС применение методов 

неинвазивной дыхательной поддержки (НДП) после рождения уменьшает 

продолжительность последующей искусственной вентиляции легких (ИВЛ). 

Определены факторы риска, которые повышают вероятность повторной интубации 

в современной отечественной популяции новорождённых детей с очень малой 

массой тела. Не было выявлено клинических преимуществ применения 
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неинвазивной вентиляции по сравнению с созданием постоянного положительного 

давления в дыхательных путях, а также неинвазивной высокочастотной 

вентиляции по сравнению со стандартной неинвазивной вентиляцией как методов 

вторичной НДП глубоко недоношенных новорождённых. В то же время, получены 

новые данные о механизмах защитного действия неинвазивной вентиляции на 

легкие глубоко недоношенных новорождённых. В частности, установлено 

достоверное снижение уровня интерлейкина (ИЛ)-6 при применении этого метода 

НДП. Доказано, что высокие уровни ИЛ-6 в сыворотке крови на 1-3 и 14 сутки 

жизни достоверно связаны с развитием бронхолёгочной дисплазии или риском 

смерти. Разработана и апробирована методика асинхронной неинвазивной 

вентиляции после экстубации глубоко недоношенных новорождённых. Доказана 

важность применения этого метода НДП для сокращения продолжительности ИВЛ 

у недоношенных детей с РДС. 

Ключевые слова: неинвазивная дыхательная поддержка, респираторный 

дистресс-синдром, неудачная экстубация, поражение лёгких, интерлейкины, 

глубоко недоношенные новорождённые. 

 

SUMMARY 

Menshykova A.O. Non-invasive respiratory support of very preterm infants 

with respiratory distress: mechanisms of action and clinical application. – On the 

rights of a manuscript. 

A thesis for obtaining the scientific degree of Candidate of Medical Science. 

Specialty 14.01.10 – Pediatrics. – Danylo Halytsky Lviv National Medical University, the 

Ministry of Health of Ukraine, Lviv, 2018. 

The dissertation is devoted to increasing the effectiveness of respiratory support of 

very preterm newborns with respiratory distress by means of optimization of clinical 

application of non-invasive respiratory support (NRS) based on investigation of some 

protective mechanisms of its action on immature lungs. One hundred two preterm babies 

with birth weight ≤ 1500 grams and gestation age ≤ 32 weeks were enrolled into the study. 

The work was conducted in tree directions. The first one compared clinical 

effectiveness of asynchronous non-invasive ventilation (NV) and continuous positive 

airway pressure (CPAP) after initial tracheal extubation of very preterm infants with 

respiratory distress syndrome (RDS). Eighty very preterm infants were enrolled in an open 

randomized trial (40 in the NV group and 40 in the CPAP group). For studying protective 

mechanisms of action of NRS on immature lungs, serum levels of interleukins (IL)-6 and 

IL-8 were measured on the 1
st
-3

rd 
and on the 14

th
 days of life by immunoenzymatic assay 

in 19 infants from the NV group and 18 infants from the CPAP group. Additionally, 

interleukins were measured in 10 babies being ventilated for longer than 3 days who were 

successively included into the mechanical ventilation (MV) group.  

The task of the second research direction was to study the clinical effectiveness of 

high frequency non-invasive ventilation (HFNV) after extubation of very preterm infants 

compared to asynchronous one (NV). Twenty-four very preterm infants with RDS were 

enrolled into this part of the study.  

The third research direction comprised studying contemporary features of RDS 



 

clinical course in very preterm infants. Ninety-two newborns were enrolled in a 

prospective cohort study.  

In the study, neither NV over CPAP, nor HFNV over conventional NV showed 

significant clinical benefits as methods of secondary respiratory support of very preterm 

newborns. At the same time, new data were obtained about protective action of NV on the 

lungs of very preterm infants. Particularly, a significant decrease in the serum IL-6 level 

was detected during the use of this method of respiratory support. It was proved that 

higher serum levels of IL-6 on the 1
st
-3

rd 
and on the 14

th
 days of life are reliably associated 

with development of bronchopulmonary dysplasia (BPD) or death. The role of early 

postnatal inflammatory processes in the formation of chronic lung injury in the population 

of preterm infants that had been extubated during the first three days of life was 

established. The IL-6 systemic concentrations on the 1
st
-3

rd 
and on the 14

th
 days of life that 

can be used for the prediction of BPD development were determined. The method of 

asynchronous NV of very preterm infants after extubation was developed and tested. The 

importance of this particular method of NRS for shortening the duration of MV in preterm 

infants with RDS was established. Clinical features of RDS course in very preterm infants 

were analyzed. It was proved that in very preterm newborns with RDS application of NRS 

methods after birth decreases the duration of subsequent MV. The risk factors associated 

with probability of repeated intubation in the contemporary population of infants with very 

low birth weight were defined. According to our data, grade 3-4 RDS (odds ratio (OR) – 

3.82; 95 % confidence interval (CI): 1.21-12.02), as well as arterial hypotension (OR – 

24.05; 95 % CI: 1.99-290.48) or metabolic acidosis (рН < 7.25; OR – 4.62; 95 % CI: 1.41-

15.16) development during the first three days of life reliably increased the risk of 

extubation failure. Meanwhile, antenatal steroids prophylaxis reduces this risk 

considerably (OR – 0.2; 95 % CI: 0.063-0.68).  

Keywords: non-invasive respiratory support, respiratory distress syndrome, 

extubation failure, lung damage, interleukins, very preterm infants. 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

БЛД – бронхолегенева дисплазія 

ВНВ – високочастотна неінвазійна вентиляція 

ДІ – довірчий інтервал 

ДП – дихальна підтримка 

ІЛ-6, ІЛ-8 – інтерлейкіни-(6;8) 

ІО – індекс оксигенації 

КСШ  – коефіцієнт співвідношення шансів 

НВ – неінвазійна вентиляція 

НДП – неінвазійна дихальна підтримка 

РДС – респіраторний дистрес-синдром 

СВ – скоригований вік 

ЦНС – центральна нервова система 

ШВЛ – штучна вентиляція легень 

СPAP – створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах 

rS – коефіцієнт кореляції Спірмена  
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