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ВСТУП
Актуальність теми. Однією з найбільш вагомих проблем сучасної
неонатології є інфекційна патологія плоду та новонародженого. Частота даної
патології збільшилась, що зумовлено порушенням репродуктивного здоров’я
жінок фертильного віку, підвищенням їх інфікованості збудниками, здатними
викликати внутрішньоутробне інфікування та ураження плоду (С. В.
Поздняков, 2001).
За даними ВОЗ, у країнах із відносно низьким рівнем неонатальної
смертності сепсис і пневмонія можуть бути причиною приблизно 20 % усіх
випадків смерті дітей в неонатольному періоді (Lawn J.E. – the World Health
Report 2005).
Згідно статистики Міністерства охорони здоров’я України смертність
дітей, яка обумовлена генералізованими внутрішньоутробними

інфекціями,

складає 18 – 20 %, близько 70 із 350 випадків дітей за рік (С. О. Крамарев,
2007). В структурі неонатальної смертності в акушерських стаціонарах України
за 2016 рік інфекції, специфічні для перинатального періоду, займали третє
місце - 11,38 % (Т. К. Знаменська, Л. І. Нікуліна, О. В. Воробйова, 2017).
Одне з найбільш поширених захворювань інфекційної етіології у
новонароджених дітей - вроджені пневмонії, клінічна маніфестація яких
починається з перших годин життя та супроводжується порушенням
постнатальних

адаптацийних

механізмів,

а

в

подальшому

-

ризиком

формування хронічної патології та затримки нервово-психічного розвитку.
Крім того, за даними літератури, на першому місці серед чинників дихальної
недостатності в новонароджених є саме внутрішньоутробна пневмонія (Ященко
Ю.Б., 2003).
Смертність від цієї патології серед новонароджених України в 2016 році
становила 6,76 %, а захворюваність – 1750 новонароджених, з них 1137 –
доношених та 613 – передчасно народжених дітей (Т. К. Знаменська, Л. І.
Нікуліна, О. В. Воробйова, 2017).
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За

даними

літератури,

більше

96

%

випадків

всіх

смертей

новонароджених відбуваються саме в країнах, що розвиваються. При цьому
внутрішньоутробна і рання пневмонії виявляються на розтині у 10 – 38 %
мертвонароджених та 20 – 63 % живонароджених дітей, які згодом померли (E.
D. Barnett, J.O. Klein, 2001; T. Duke, 2005).
Серед дітей з вродженими інфекціями в анамнезі, за даними літератури,
інвалідність спостерігається майже у 50 % випадків (А. В. Александрін, 2010;
O. В. Макаров, 2004). Катамнестичне спостереження протягом першого року
життя за дітьми після перенесеної вродженої пневмонії показало достовірно
меншу кількість здорових дітей у порівнянні з дітьми без даної патології в 2
місяці (14,7 %) і в 12 місяців (48,5 % дітей) (Т. К. Знаменська, Т. В. Куріліна,
2015).
У віці півтора року близько 20 % таких дітей відстають у фізичному та
нервово-психічному розвитку (Т. К. Знаменська, 2012). Високий відсоток
захворюваності, інвалідності та смертності новонароджених від перинатальних
інфекцій та вроджених пневмоній визначає важливість своєчасної діагностики
й адекватного лікування цієї патології у дітей з перших діб життя.
Відомо, що ризик інфікування плода напряму залежить від стану маточно
– плацентарної системи. Формування хронічної плацентарної недостатності в
стадії декомпенсації в матерів сприяє внутрішньоутробному інфікуванню
дитини. На сьогодні недостатньо вивчені гістологічні, морфологічні та
імуногістохімічні зміни в фетоплацентарній системі та, в тому числі в плаценті,
жінок з TORCH- інфекціями, в той час, як при TORCH - інфекціях відбуваються
значні порушення механізмів функціювання саме маточно - плацентарного
бар’єра. Виявлення цих особливостей має бути додатковим критерієм ранньої
діагностики вроджених пневмоній у новонароджених груп ризику.
Ще в 1971 році Андре Наміас, із багаточисельної кількості інфекційних
захворювань, виділив групу вірусних, бактеріальних та інших інфекцій, які при
великій різноманітності структурних і біологічних властивостей збудників
викликають у дітей схожі клінічні прояви, а внаслідок цього структурні
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дефекти багатьох органів та систем, зокрема центральної нервової системи
(Бойко В. О., 2011; Возианова Ж. И., 2008; Вовк Л. М., 2011; Surpam B., 2006).
Особливий інтерес викликають інфекції групи TORCH. Це пов'язане з
підвищенням питомої ваги інфекцій групи TORCH серед інших перинатальних
інфекцій, тяжкістю клінічних проявів захворювання, складністю діагностики,
профілактики (Ліхачова А.С., 1998). Унікальність цих інфекцій полягає як в
особливостях їх клінічного перебігу, здатності до довічного персистування, так
і у викривленні імунної відповіді з формуванням вторинного імунодефіцитного
стану (Михайленко А. А., Покровський В. І., 1998).
Уточнення

стану

клітинного

та

гуморального

ланок

імунітету

новонароджених групи ризику та з вродженими пневмоніями, а також
удосконалення критерієв ранньої діагностики вроджених пневмоній дозволять
поліпшити стан проблеми серед дітей в Україні.
Крім того, для більш прозорого уявлення про клінічні варіанти перебігу
вродженої пневмонії новонароджених від матерів, інфікованих групою TORCH
- інфекцій, і особливості реагування імунної системи у даного контингенту
хворих необхідне подальше вивчення даної проблеми.
Все вищесказане обумовлює необхідність досліджень пошуку нових
методів ранньої діагностики та ефективного лікування вроджених пневмоній у
новонароджених.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДУ
«Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» і є фрагментом
комплексних НДР «Розробити нові технології виходжування новонароджених
від матерів з TORCH-інфекціями на основі визначення особливостей їх
імунологічної

адаптації

01.08.U001048)

та

та

системи

«Розробити

гемостазу»

систему

(№

держ.

діагностичних,

реєстрації

лікувальних

і

профілактичних заходів для новонароджених від матерів з інфекцією статевих
органів» (№ державної реєстрації 01.10.U002060).
Мета

дослідження:

підвищити

ефективність

медичної

допомоги

7

новонародженим з вродженими пневмоніями від матерів з ТОRCH –
інфекціями

шляхом

удосконалення

ранньої

діагностики

захворювання,

комплексів лікувально – профілактичних заходів на основі вивчення
особливостей

неонатальної

адаптації,

стану

плацентарного

бар’єру та

імунологічної реактивності новонароджених з вродженими пневмоніями.
Завдання дослідження:
1. Доповнити перинатальні фактори ризику, що детермінують при
вроджених пневмоніях у доношених новонароджених від матерів з ТОRCH –
інфекціями.
2. Вивчити макроскопічні, гістологічні, морфологічні та імуногістохімічні
особливості стану плацент матерів обстежених новонароджених.
3. Проаналізувати особливості неонатальної адаптації та зміни структур
головного

мозку

за

даними

нейросонографічного

дослідження

у

новонароджених з вродженими пневмоніями від матерів з ТОRCH – інфекціями
протягом ранньго неонатального періоду.
4. Доповнити

дані

щодо

функціонування

імунної

системи

у

новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з ТОRCH - інфекціями
на підставі вивчення стану лімфоцитарних субпопуляцій, фагоцитарної функції,
системи комплементу, синтезу імуноглобулінів та протизапальних цитокінів.
5. Провести
(лімфоцитарних

порівняльний
субпопуляцій,

аналіз
cистеми

імунологічних
комплементу,

показників
ФНПα)

у

новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з ТОRCH – інфекціями в
динаміці захворювання.
6. Сформувати

додаткові

критерії

ранної

діагностики

вроджених

пневмоній у новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями на підставі
отриманих даних дослідження.
7. Обгрунтувати

доцільність

та

вивчити

ефективність

лікування

вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями з
включеннями в комплекс лікувальних заходів препарату противірусної дії
альфа-2 інтерферон.
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Обсяг досліджень. Обстежено 110 новонароджених, з них 30 – здорові
новонароджені (контрольна група) та 80 новонароджених, що перенесли
вроджену пневмонію різного ступню важкості.
Об’єкт дослідження – вроджені пневмонії у доношених новонароджених
від матерів з ТОRCH – інфекціями.
Предмет дослідження – особливості клінічного перебігу вродженої
пневмонії у новонароджених, зміни структури головного мозку за даними
нейросонографії, показники імунологічного стану плацентарного бар’єру жінок
з TORCH – інфекціями та стан неспецифічної резистентності організму
новонароджених.
Методи дослідження: загально клінічні, інструментальні, імунологічні,
імуногістохімічні, цитологічні, статистичні.
Об’єм проведеного дослідження:
1. Показники акушерсько-гінекологічного анамнезу матерів.
2. Показники перебігу періоду неонатальної адаптації.
3. Морфологічні та імуногістохімічні (експресіїя та розповсюдженість Кі67) особливості плацент.
4. Нейросонографічне обстеження структур головного мозку.
5. Показники клітинного імунітету.
6. Показники гуморального імунітету (Ig G, Ig А і Ig М).
7. Фагоцитарна активність.
8. Зміни показників в залежності від проведеного лікування.
Наукова новизна. За результатами проведеного дослідження було
доповнено нові дані імуногістохімічних особливостей структур плаценти у
матерів з TORCH – інфекціями.
Вперше доведено збільшення рівня експресії проліферативного маркера
Кі-67

та

показника

проліферативного

індексу

в

плацентах

матерів

новонароджених з вродженими пневмоніями.
Уточнені дані щодо стану клітинного та гуморального ланок імунітету
новонароджених з вродженими пневмоніями від матерів з TORCH – інфекціями
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в динаміці захворювання.
Доповнені дані перинатальних факторів ризику та особливостей перебігу
ранної неонатальної адаптації новонароджених з вродженими пневмоніями від
матерів з TORCH – інфекціями.
Уточнені дані щодо структурних змін головного мозку за результатами
нейросонографічного дослідження у новонароджених з вродженою пневмонією
від матерів з ТОRCH – інфекціями протягом раннього неонатального періоду.
Удосконалена

рання

діагностика

вроджених

пневмоній

у

новонароджених в від матерів з ТОRCH – інфекціями. Для підтвердження
діагнозу - вроджена пневмонія доцільно визначення імуногістохімічних
маркерів - індекса апоптозу, проліферації та регенерації Кі-67 в плацентах
матерів з ТОRCH – інфекціями, далі у новонароджених групи ризику –
дослідження фагоцитарної активності нейтрофілів крові, С4 компоненту
системи компліменту, CD3HLA-DR і CD4CD45RA Т-лімфоцитів, Ig М та
прозапальний імуноцитокін - ФНПα.
Вперше науково обгрунтована доцільність застосування в комплексному
лікуванні у новонароджених з вродженими пневмоніями від матерів з ТОRCH –
інфекціями препарат противірусної дії альфа-2 інтерферон.
Практичне значення отриманих результатів. Науково доведено
необхідність морфологічного та імуногістохімічного дослідження плацент
матерів з ТОRCH – інфекціями з визначенням маркеру проліферації та
регенерації Кі-67 і показників апоптозного індексу у закладах ІІ - III рівня
надання медичної допомоги новонародженим.
Доповнені діагностичні критерії вроджених пневмоній новонароджених
від матерів з ТОRCH – інфекціями - імуногістохімічні маркери - індекс
апоптозу, проліферації та регенерації Кі-67 в плацентах матерів з ТОRCH –
інфекціями, у новонароджених групи ризику – фагоцитарна активність
нейтрофілів крові, С4 компонент системи компліменту, CD3HLA-DR і
CD4CD45RA Т-лімфоцити, Ig М та ФНПα.
Обґрунтована необхідність додаткового обстеження показників клітинної
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та гуморальної ланок імунної системи (Т-лімфоцити - СD4, CD45RA, ФНПα,
ІЛ-1β, імуноглобуліни) у новонароджених з клінічними ознаками вродженої
пневмонії у закладах ІІ - III рівня надання медичної допомоги новонародженим.
При наявності дихальних розладів у новонароджених, макро- і
мікроскопічних

змінах

запропоновано

в

противірусної

дії

плацент

комплексному
альфа-2

їх

матерів

лікуванні

інтерферон

з
дітей

до

ТОRCH

–

інфекціями

призначати

клініко

–

препарат

лабораторного

підтвердження вродженої пневмонії.
Запропоновано

проводити

нейросонографічне

дослідження

новонародженим з вродженими пневмоніями від матерів з ТОRCH –
інфекціями для оцінки ступеня ураження ЦНС протягом ранньго неонатального
періоду у закладах ІІ - III рівня надання медичної допомоги новонародженим.
Впровадження результатів дослідження в практику. Результати
досліджень впроваджені в практику: Чернігівської обласної дитячої лікарні,
Ужгородського міського перинатального центру, Кіровоградського пологового
будинку, Кіровоградського перинатального центру, дитячої міської клінічної
лікарні м. Полтава, Чернівецької обласної дитячої клінічної лікарні.
Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є завершеним
науковим дослідженням. Автором особисто проведено аналіз наукової
літератури за темою дисертації, визначено мету і завдання дисертаційної
роботи, вивчено клінічні особливості перебігу вроджених пневмоній у
новонароджених, проведено аналіз показників, що характеризують вроджену
пневмонію з застосуванням сучасних статистичних методів. Проаналізовано
медичну документацію

всіх

обстежених

дітей.

Дисертантом особисто

проведено аналіз та узагальнення отриманих результатів, сформульовано всі
положення та висновки роботи. Науково обґрунтовано практичні рекомендації,
підготовлено до друку наукові праці, виступи.
Апробація результатів дисертації. Матеріали дисертації висвітлені та
обговорені на: VIII конгресі педіатрів України (Київ, 2012), Х конгресі
педіатрів України (Київ, 2014), ХІ конгресі педіатрів України (Київ, 2015),
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науково-практичній конференції з міжнародною участю «Неонатологія,
хірургія та перинатальна медицина» (Чернівці, 2015), науково-практичній
конференції з міжнародною участю «Якість і безпека медичної допомоги
новонародженим» (Полтава, 2013), XVIІ Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Актуальні питання педіатрії» (Дніпропетровськ, 2015), 75 та 76
міжнародний медичний конгрес молодих вчених (Донецьк 2013, 2014).
Публікації. Матеріали дисертації опубліковано у 8 наукових працях, у
тому числі: 6 статей у фахових журналах, 1 декларативний патент, 4 тези
доповідей – у матеріалах з’їздів, конференцій, конгресів.
Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 170 сторінках
тексту (137 – основного тексту) і складається зі вступу, огляду літератури, 4
розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення отриманих результатів,
висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел, додатків.
Робота ілюстрована 23 таблицями, 22 рисунками, які займають 25 сторінок.
Список використаної літератури налічує 306 джерел і займає 33 сторінки.
Віддалені результати. В результаті досліджень удосконалені критерії
діагностики та доповнено методи лікування новонароджених з вродженими
пневмоніями шляхом додаткового призначення препарата противірусної дії
альфа-2 інтерферону в комплексне лікування до клініко – лабораторного
підтвердження вродженої пневмонії.
Форми впровадження. Доповіді на з’їздах, конференціях, публікації в
журналах.
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РОЗДІЛ 1
СУЧАСНІ АСПЕКТИ ВРОДЖЕНИХ ПНЕВМОНІЙ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ З TORCH – ІНФЕКЦІЯМИ
1.1. Клінічні особливості вроджених пневмоній у новонароджених від
матерів з TORCH – інфекціями.
В інфектології дитячого віку інфекції, які виникають внутрішньоутробно
й уражають плід та новонародженого постійно займають провідні місця в
структурі захворюваності та неонтальної смертності. Виникаючи ще на початку
життя дитини, ці захворювання накладають відбиток на все життя людини,
нерідко призводячи до ранньої інвалідизації, формуючи схильність до
порушень здоров’я в майбутніх поколінь.
Вроджені інфекції в структурі перинатальної смертності в Україні
посідають 4 місце й розглядаються як імовірні чинники майже 80% уроджених
вад розвитку дитини, які своєю чергою зумовлюють близько 30% летальних
випадків у малюків [70-75, 91, 93, 102, 199].
Під вродженими інфекціями слід розуміти захворювання плоду та
новонародженого,

яке

виникло

анте-

чи

інтранатально

в

результаті

інфекційного ураження вірусами, бактеріями або найпростішими, джерелом
яких є мати.
Згідно з літературними даними, внутрішньоутробно інфікуються різними
мікроорганізмами не менше ніж 10% дітей. Найбільший ризик інфікування
плоду відзначається при первинній інфекції у вагітної. Частота клінічної
маніфестації вродженої інфекції в немовляти залежить від властивостей
мікроорганізму, шляху та терміну передачі від вагітної до плода і в середньому
становить 10% усіх випадків інфікування (коливається від 5 до 50%) [71-75,
102].
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Особливостями реакції організму плоду та новонародженого на інфекцію
є

переважання

неспецифічних

змін

над

специфічними,

відсутність

сформованого противірусного імунітету, генералізований характер запалення.
За даними літератури, чим менший гестаційний вік, тим більше виражена
альтерація тканин із формуванням вад розвитку в дитини. При цьому
поширеність стану інфікування збудниками найбільш значущих вроджених
інфекцій серед жінок дітородного віку перевищує 60% [70-75, 93, 102, 199].
Як відомо, тяжкість ураження плоду значною мірою залежить від терміну
інфікування. Найбільш тяжкі ураження розвиваються при інфікуванні на
перших тижнях вагітності – загибель зародка або справжні вади розвитку. При
інфікуванні плоду в 3 триместрі вагітності дитина народжується з ознаками
генералізованої форми вродженої інфекції у вигляді проявів запального
процесу з боку різних органів [102].
Одне з найбільш поширених захворювань вродженої інфекційної етіології
у новонароджених дітей - вроджені пневмонії, клінічна маніфестація яких
починається з перших годин життя та супроводжується порушенням
постнатальних

адаптацийних

механізмів,

а

в

подальшому

-

ризиком

формування хронічної патології та затримки нервово-психічного розвитку.
Смертність від цієї патології серед новонароджених у 2016 році становила 6,76
%, а захворюваність – 1750 новонароджених, з них 1137 – доношених та 613 –
передчасно народжених дітей [73].
Останнім

часом

змінилася

структура

інфекційної

захворюваності

вагітних, а також плоду і новонародженого. Різко зросла роль збудників
захворювань, що передаються статевим шляхом (хламідія, мікоплазма і
уреаплазма), вірусної інфекції (вірус простого герпесу, цитомегаловірус),
анаеробної інфекції і грибів [70].
У 1971 р. A. Nahmeans, об’єднавши в єдину групу захворювання, які,
незважаючи на певні відмінності в структурі та біологічних властивостях їх
збудників, можуть впливати на запліднення, перебіг вагітності, появу подібних
клінічних проявів та стійких структурних дефектів у різних системах та органах
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плода,

запропонував

для

її

назви

абревіатуру

Основними

TORCH.

нозологічними одиницями, які було включено автором в цю групу, є
токсоплазмоз (Т – toxoplasmosis), краснуха (R – rubella), цитомегаловірусна (С –
cytomegalia) та герпетична (Н – herpes simplex) інфекції. Літерою «О» (від. англ.
others – інші) A. Nahmeans позначив групу інфекцій, перелік яких щороку
розширюється завдяки встановленню їх причетності до розвитку перинатальної
патології [102].
Серед «О» - хвороб як складової TORCH-комплексу деякі автори [61, 188]
умовно виділяють абсолютні (сифіліс, туберкульоз, хламідіоз, ентеровірусні
інфекції, гонорея, лістеріоз, уреа- та мікоплазмоз, хвороби, збудниками яких є
стрептококи групи В, вірусний гепатит В), вірогідні (кір, епідемічний паротит,
вітряна віспа, вірусний гепатит А, ВІЛ) та гіпотетичні (грип А, лімфоцитарний
хоріоменінгіт,

папіломавірусна

інфекція,

парвовірусна

інфекція).

Інші

дослідники вважають такий умовний поділ недоречним, зважаючи на
можливість виникнення серйозної перинатальної патології, спричиненої будьяким із зазначених збудників.
Існує п'ять основних шляхів проникнення інфекції в організм вагітної:
висхідний,

низхідний,

гематогенний,

трансдецидуальный

і

змішаний.

Найбільший ризик представляє висхідний шлях інфікування [28].
За даними літератури, серед захворювань вагітної, що призводять до
інфікування плоду і новонародженого, найбільшої уваги заслуговують
урогенітальні інфекції (кольпіт, цервицит, цистит, безсимптомна бактеріурія,
хронічний і гестаційний пієлонефрит), а також хронічні неспецифічні
захворювання легенів (хронічний бронхіт, бронхіальна астма). До чинників
ризику можуть бути віднесені наявність осередків хронічної інфекції в
організмі жінки та їх загострення під час вагітності, обтяжений акушерськогінекологічний анамнез (хронічний ендоміометріт, сальпінгоофоріт, ерозія
шийки матки) [106].
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У 89% випадках інфекція реалізується шляхом висхідного поширення
зовнішньої урогенитальной інфекції (бактеріальною і вірусною), що може
статися при будь-яких видах агентів, що ініціюють.
У своєму дослідженні показали залежність цього процесу від стану
місцевого імунітету і анатомо-фізіологічних властивостей шийки матки.
Сприяючими чинниками розвитку внутріутробного інфікування висхідним
шляхом за наявності зовнішньої урогенитальной інфекції є термін вагітності
(гравидарная стадія), зміна бар'єрних властивостей плодових оболонок,
порушення анатомо-фізіологічних властивостей шийки матки, частковий
розрив

плідних

оболонок,

тривалий

безводний

проміжок,

проведення

інструментальних методів діагностики [22, 23, 48, 73, 199].
Окремо виділено гематогенний шлях інфікування, характерний в
основному для вірусних захворювань, а також нерідко відзначається при
латентному носійстві токсоплазм [22, 23].
Низхідний шлях можливий у жінок з вогнищами хронічного запалення в
яєчниках і маткових трубах. Контактне інфікування плоду нерідко развиваєтся
в ході пологів при безпосередньому контакті з інфікованими тканинами
пологового каналу або трансдецидуально, при наявній інфекційній патології
матки [22, 23, 71].
За даними літератури, існування єдиної біологічної системи "матиплацента-плід" служить підставою для виділення в патогенезі внутріутробного
інфікування "материнською", " послідовою" і " плодовою" стадією розвитку
[186]. Стадійність визначається не лише етапами поширення патологічного
процесу з урогенітальної системи матері до тканин плоду, але і черговістю
включення в процес захисно-пристосовних систем [6, 48, 186]. При цьому,
"материнська" стадія відображає початковий етап інфекційної агресії,
формально обмеженої межами зовнішніх відділов урогенітальної системи
вагітної жінки. Характерною особливістю "материнської" стадії є нерідко
латентна течія урогенітальних інфекцій, яка до певної міри залежить від

16

ефективності місцевих імуноклітинних реакцій в репродуктивній системі
вагітних, в першу чергу в шийці матки [6,48, 75, 95, 186].
Таким

чином,

виділені

можливі

чинники

ризику

розвитку

внутріутробного інфікування:
1. Загострення хронічної інфекції, наявної у вагітної (хронічні захворювання
органів

дихания,

травлення,

карієс,

тонзиліт).

Урогенитальні

інфекції

(пієлонефрит, бактеріурія, кольпіт, ендоцервіцит, ЗПСШ). Дисбактеріоз
кишечника і бактерійний вагіноз.
2. Ускладнення вагітності: анемія, гестоз, истміко-цервикальна недостатність,
загострення хронічних захворювань і ГРВІ, перенесені у другій половині
вагітності.
3. ГРВІ у пологах, допологове вилиття навколоплідних вод, патологія пологової
діяльності, застосування акушерских посібників.
За даними літератури, неонатальні інфекції підрозділяються на дві групи,
що розрізняються як по етіології, так і по клінічних результатах: ранні - коли
клінічні прояви виникають впродовж першого тижня життя дитини, зазвичай в
перші 72 ч життю, і пізні. Рання неонатальна інфекція передається вертикально
від матері, а пізня отримується горизонтально, у тому числі у вигляді
нозокомиальної інфекції [93, 286].
Внутріутробна пневмонія - це гостре інфекційно-запальне захворювання
респіраторних відділів легенів в результаті анте- і/або інтранатального
інфікування, що має клініко-рентгенологічні прояви в перші 72 ч життя дитини.
У МКБ 10-го перегляду є клас XVI "Окремі стани, що виникають в
перинатальному періоді" (P00 - P96), до якого, зокрема, відноситься P23
"природжена пневмонія" (включено: інфекційна пневмонія, розвинутий
внутріутробний або при народженні; виключено: неонатальна пневмонія,
обумовлена аспірацією) [6, 10, 71, 198, 199 ].
Основою систематизації пневмоній новонароджених у МКХ-10 є
етіологічний критерій та період, в який розпочалося захворювання:
Р23 - вроджена пневмонія,
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J13 - пневмонія, спричинена Str. pneumoniae,
J14 - пневмонія, спричинена Haemophilus influenzae,
J15 - бактеріальна пневмонія, не класифікована в інших рубриках,
J17 - пневмонія при бактеріальних захворюваннях, які класифікуються в
інших рубриках.
У новонароджених пневмонії розділяють на внутріутробні (природжені) і
постнатальні

(придбані),

останні

можуть

бути

позалікарняними

і

внутрішньогоспітальними [72, 73, 74].
При цьому, вроджені пневмонії дебютують у перші 4 доби життя,
інтранатальні - на 5 - 6-й добі, постнатальні - після 6-ї доби [72].
Відомо, що етіологічна структура пневмоній у новонароджених істотно
відрізняється від інших вікових періодів. У етіології неонатальної пневмонії
при

трансплацентарному

шляху

інфікування

особливе

значення

має

цитомегаловірусна, герпетична інфекції, краснуха, туберкульоз, сифіліс [ 10,
129, 130, 199].
Так, при перинатальному інфікуванні важлива роль відводиться
стрептококам групи В, кишковій паличці, анаеробним бактеріям, хламідіям,
мікоплазмі, цитомегаловірусу, Haemophilus influenzae, Listeria monocytogenes.
Постнатальний
стафілококами,

шлях

інфікування

золотистим

обумовлений

стафілококом,

коагулазонегативними

синегнойною

паличкою,

аденовірусами, ентеровірусами, цитомегаловірусами, вірусами грипу А, В,
парагрипу, РС-вірусами, кандидами, кишковою паличкою, мікобактеріями
туберкульозу та інш.
Запалення легеневої тканини, основою якого є інфекційний токсикоз,
дихальна недостатність, водно-електролітні та інші метаболічні порушення з
патологічними розладами в усіх органах і системах дитячого організму [10, 29,
73, 129]. Це група різних за етіологією, патогенезом та морфологічними
характеристиками гострих вогнищевих інфекційно-запальних захворювань
легень з обов’язковою наявністю внутрішньоальвеолярної запальної ексудації
[196, 197].
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Факторами ризику розвитку пневмонії у новонароджених є:
- чоловіча стать,
- недоношеність,
- хронічні захворювання (муковісцидоз, бронхолегенева дисплазія, звична
аспірація їжі, імунодефіцитні стани),
- вроджені вади серця, особливо з перевантаженням малого кола
кровообігу,
- низький соціально-економічний рівень сім’ї, погані побутові умови,
- наявність старшої дитини, особливо з організованого колективу,
- промислове забруднення атмосферного повітря.
Етіологія пневмоній новонароджених здебільшого відтворює спектр
урогенітальних інфекцій у жінок репродуктивного віку даного регіону.
Постнатальні пневмонії частіше спричиняються стрептококами групи В, рідше
- E. coli, Klebsiella pneumoniae, St. aureus, St. epidermalis, а антенатальні стрептококами групи G, D, Ch. trachomatis, Ureaplasma urealiticum, Listeria
monocytogenes, Treponema pallidum [72-75, 196, 197 ].
Інфекційні агенти, вражаючи альвеолярну мембрану та інтерстиціальний
простір легенів, викликають розвиток тріади ознак: формування гіалінових
мембран (особливо характерно для стрептококів групи В), гнійне запалення і
інтерстиціальний набряк. В результаті цих процесів розвивається дихальна
недостатність, що супроводжується гіпоксемією, гіперкапнією і ацидозом [ 10,
129, 130]. Важкі вторинні метаболічні порушення і виражений інфекційний
токсикоз при пневмонії у новонародженого нерідко стають причиною розвитку
поліорганної недостатності. В цьому випадку пневмонію розглядають як
симптом неонатального сепсису [ 10, 41, 196, 197].
Таким чином, за літературними даними, тригерними механізмами
неонатальних пневмоній є:
- перинатальне інфікування,
- аспірація навколоплідних вод,
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- незрілість легеневої тканини, ателектази, порушення кровообігу в
легенях,
- респіраторний дистрес-синдром.
Тяжкість клінічного перебігу пневмоній у новонароджених визначається
наявністю та вираженістю ендотоксикозу, легенево-серцевої недостатності,
площею ураження, деструкцією легеневої тканини, тобто наявністю ускладнень
[72, 196, 197].
Клінічні критерії діагнозу пневмонії новонародженої дитини:
- обтяжений анте- та інтранатальний анамнез (хвороби матері в період
вагітності, фетоплацентарна недостатність, гіпоксія плоду);
- блідість, периоральний та акроціаноз;
- кряхтіння при диханні (з особливим стогнучим звуком);
- напруження і роздування крил носа, втягнення податливих ділянок
грудної клітки;
- дихальна аритмія (епізоди тривалого апное та тахіпное - до 80 - 100
дихань за 1 хв.), у зрілих новонароджених — частота дихань понад 60 за 1 хв.;
- швидке наростання легенево-серцевої недостатності та токсикозу;
- м’язова гіпотонія, пригнічення рефлексів новонародженої дитини;
- гепатолієнальний синдром;
- втрата маси тіла;
- покашлювання, рідше - виражений кашель;
- гарячка, проте у незрілих новонароджених температурна реакція може
бути відсутня;
- дані гемограми - нейтрофільний лейкоцитоз зі зсувом вліво;
- розвиток гіпотермії та відсутні чи мізерні зміни у загальному аналізі
крові свідчать про тяжкий перебіг захворювання, зрив адаптаційних механізмів
дитини.
Визначають наступні стадії пневмонії :
1. Стадія інфільтрації (перший тиждень хвороби). Затінювання легеневої
тканини без чітких контурів і меж, яке, як правило, локалізується в
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периферичних відділах сегментів, долі. У певних ділянках затінювання може
бути обмежене міжсегментарними або міжчастковими перегородками, в
суміжних сегментах виявляється реакції інтерстициума.
2.

Стадія

розсмоктування

(другий

тиждень

хвороби).

Протяжність

і

інтенсивність інфільтрації зменшуються, можлива візуалізація часточкових
затінювань і осередкових тіней різного розміру у поєднанні з ділянками
легеневої тканини звичайної або підвищеної пневматизації на тлі посилення
легеневого малюнка за рахунок інтерстиціального компонента.
3. Стадія інтерстиціальних змін (кінець другого - початок третього тижня).
Інфільтративні зміни відсутні і виявляються інтерстиціальні зміни на місці
інфільтрації у вигляді перібронхіальних змін, сітчастої деформації легеневого
малюнка, тяжистості [72, 196, 197].
Згідно

літературних

цитомегаловірусом

джерел,

(ЦМВ)

у

внутрішньоутробне

інфікування

17%

закінчується

вагітних

мертвонародженням; 56% дітей народжуються нежиттєздатними: із них у
2,8% розвивається цироз печінки; у 26,3 % - ураження ЦНС; у 7,3 % - атрезія
жовчних протоків; у 6% - захворювання легень, у 28% - генералізована
форма внутрішньоутробної ЦМВ інфекції [114, 141, 186].
Однією із характерних ознак уродженої ЦМВІ є інтерстиціальна
пневмонія із залученням у процес дрібних бронхів і бронхіол, розвитком
перибронхіту. Симптоми ЦМВ-пневмонії можуть виявлятися з перших днів
або тижнів життя дитини у вигляді кашлю, субфебрильної температури,
задишки при незначних фізикальних даних. При приєднанні інших збудників
ця пневмонія набуває дуже тяжкого перебігу зі швидким летальним кінцем.
Зміни в легенях при Хронічній формі уродженої ЦМВІ характеризуються
розвитком пневмосклерозу та фіброзу [57, 74, 141, 196].
Внутрішньоутробний

хламідіоз

у

дитини

може

проявлятися

ураженням ЦНС за типом продуктивного лептоменінгіту і ураженням
легень у вигляді інтерстиціальної десквамативної пневмонії [10, 71, 107,
197].
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У 1975-1977 роках опубліковані роботи J. Schachter, M.O. Beem, E.M.
Saxon з описом своєрідної пневмонії, яка починається на 4-6-му тижні життя.
Було доведено етіологічну роль хламідій при цій пневмонії шляхом
виділення збудника і ознак імунної відповіді організму дитини на
антигени хламідій.
Інтерстиційні пневмонії хламідійної етіології можуть мати тяжкий
перебіг і призводити до смерті дитини. Тяжкість захворювання залежить
від гестаційного віку дитини на момент інфікування та шляху інфікування.
У

60%

дітей

із

хламідійною

інфекцією

після

появи

кон'юнктивіту

розвиваються дихальні розлади за рахунок пневмонії [72, 107, 196].
Причиною перинатальної патології можуть бути також збудники
мікоплазмозу (M. pneumoniae, M. hominis, Ureaplasma urealyticum). Доведено,
що мікоплазмова інфекція посилює процеси внутрішньосудинного згортання
крові, що призводить до розвитку плацентарної недостатності. Частота
внутрішньоутробного

інфікування

при

мікоплазмозі

становить

3-20%,

уреаплазмозі – 45% [182]. Найчастіше описують інтранатальне зараження
мікоплазмами новонароджених, частіше інфікування спостерігають у дівчаток.
Можливе

зараження

Перинатальні

в разі

мікоплазмози

аспірації

заражених

спостерігають

досить

навколоплідних
часто

–

у

вод.
5-45%

новонароджених, в 3 рази частіше – серед недоношених дітей. Серед вродженої
мікоплазмової патології найчастіше реєструють пневмонію, сепсис. У частини
дітей

можливий

розвиток

віддалених

наслідків

у

вигляді

затримки

психомоторного розвитку [61, 113, 153]. Але деякі дослідники вважають, що
внутрішньоутробне зараження можливе лише як виняток, адже плід надійно
захищений плацентою.
Лістеріоз у новонароджених. При неонатальному лістеріозі визначають
лістеріоз із раннім і пізнім початком. Лістеріоз із раннім початком як результат
внутрішньоутробної інфекції проявляється на 1-2-гу добу після народження у
формі сепсису. Аспірація інфікованої амніотичної рідини може призвести до
ураження легень. Летальність досягає 50% [107]. Провідні клінічні ознаки:
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респіраторні розлади; на рентгенограмі ОГК: численні інфільтративні тіні, що
нагадують картину міліарного туберкульозу [196, 197].
Дисемінований неонатальний герпес (інтранатальне інфікування), як
правило, проявляється на другому тижні життя, хоча окремі симптоми
можуть

бути

і

раніше:

підвищена

збудливість,

судоми,

жовтяниця,

респіраторний дистрес. Далі спостерігаються пневмонія з петехіальними
інфільтратами, серцева недостатність, енцефаліт і клінічна картина, типова для
неонатального бактеріального сепсису з обов'язковим розвитком ДВЗ –синдрому.
Типовими симптомами є герпетичні везикулярні висипи на шкірі, афтозний
стоматит, кератокон'юнктивіт, але вони можуть бути і відсутніми у 20 - 30%
хворих [ 73, 114, 129, 197].
Таким чином, вроджені пневмонії у новонароджених поліетіологічні за
збудниками, мають особливі шляхи виникнення, ланки патогенезу, стадії
розвитку та клінічний перебіг на фоні морфо-функціональних відмінностей стану
органів та систем, відмінних від дітей інших вікових груп, що обмовлює
складність

діагностики

та

визначення

напрямків

патогенетичного

та

симптоматичного лікування. Тому для надання якісної медичної допомоги
новонародженим варто визначити основні сучасні методи діагностики вроджених
пневмоній.

1.2.

Сучасні

напрямки

діагностики

вроджених

пневмоній

у

новонароджених від матерів із TORCH інфекціями.
Через неспецифічність проявів вроджених інфекцій, особливості імунної
відповіді немовляти, наявність у крові новонароджених материнських антитіл
у лікарів часто виникають значні утруднення при діагностиці та етіологічному
розшифруванні випадків вродженої інфекції. При цьому від своєчасності
діагностики та адекватності специфічної профілактики й терапії значною мірою
залежить прогноз хвороби.
При

підозрі

на

внутрішньоутробну

інфекцію

(ВУІ)

лабораторну діагностику, всі методи якої можна поділити на 2 групи:

проводять

23

1) прямі (дозволяють виявити в біологічних рідинах і тканинах дитини
(плода) віруси чи мікроорганізми);
- мікроскопія (електронна чи пряма);
- виявлення вірусних чи бактеріальних антигенів (у т.ч. імуноферментними
методами);
- ланцюгова полімеразна реакція (ЛПР);
- культуральний метод.
Прямі методи є високоспецифічними і за наявності клініки TORCH синдрому дозволяють уточнити діагноз.
2) непрямі
- реакція зв'язування комплементу;
- імуноферментний метод визначення специфічних Ig G та Ig M;
- імунофлюоресценція;
- латекс-аглютинація;
- визначення антитіл до специфічних антигенів.
Непрямі методи діагностики - це серологічні дослідження методом
імуноферментного аналізу (ІФА), якісний і кількісний аналіз Ig M, Ig G, Ig A. У
новонародженого досліджують кров. Наявність Ig G може говорити про
трансплацентарне занесення антитіл материнських, тому кров новонародженого
досліджують повторно через 3-4 тижні. Діагностично значущими є збільшення
титру Ig G в 4 рази і більше [129]. Виявлення в крові новонародженого Ig M
говорить про наявність активній інфекції у дитини. З додаткових досліджень - в
загальному аналізі крові можна виявити лейкоцитоз із зрушенням вліво,
лейкоцитоз з нейтропенією, токсичну зернистість нейтрофілів, анемію. Крім
того, дітям з підозрою на ВУІ необхідно провести УЗД черевної порожнини для
виявлення гепатоспленомегалії, нейросонографию [129, 170].
Методи цієї групи є менш специфічними порівняно з методами першої
групи, але вони доступні для клінічних лабораторій і коштують дешевше.
Тому їх використовують для скринінгу ВУІ у дітей групи ризику. Варто також
пам'ятати, що чутливість і специфічність серологічних методів у новонароджених
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вища, ніж у дітей старшого віку і дорослих. Це пов'язано із особливостями
імунної

відповіді і присутністю в їх крові материнських антитіл. Позитивні

результати непрямих методів бажано перевірити більш точними (прямими). Разом
з тим слід оцінювати будь-які лабораторні тести з урахуванням клінічних і
анамнестичних даних.
При використанні серологічних методів діагностики важливо знати:
1) обстеження повинно бути проведене до використання в лікуванні
дитини препаратів донорської крові;
2) результати обстеження дитини обов'язково необхідно зіставити із
результатами обстеження матері;
3) наявність специфічних імуноглобулінів класу G у титрі, що дорівнює чи
нижчий, ніж титр відповідних антитіл у матері, свідчить не про ВУІ, а про
трансплацентарну передачу материнських антитіл;
4) наявність специфічних імуноглобулінів класу М у будь-якому титрі
свідчить про первинну імунну відповідь плода чи новонародженого на
інфекційний агент і може бути ознакою ВУІ;
5) відсутність специфічних імуноглобулінів класу М у сироватці крові
новонародженого не виключає наявності ВУІ [71, 73, 196, 197].
Серологічні дослідження матері і дитини обов'язково проводять в динаміці
(через 10 - 14 днів). Але їх результати необхідно трактувати з урахуванням змін
титру антитіл, клінічних даних і матері, і дитини. Одноразове виявлення антитіл
може свідчити про інфікування матері до вагітності і не підтверджує ВУІ. Лише
при збільшенні титру антитіл у дитини через 10 - 14 днів у 4 рази і більше можна
говорити про активний інфекційний процес, викликаний агентом, до якого
визначено наростання титру антитіл. Виявлені таким чином антитіла належать
до Ig класу G, але при первинній імунній відповіді, тобто на ранніх термінах
первинного інфікування, синтезуються до Ig класу М. Поява специфічних Ig M до
того чи іншого збудника у дитини першого тижня життя є доказом ВУІ.
Визначення цих антитіл у дитини після одномісячного віку може свідчити як про
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внутрішньоутробне, так і про постнатальне інфікування (наприклад, при
гемотрансфузіях, трансфузіях свіжозамороженої плазми).
Параклінічні дослідження:
- оглядова рентгенографія органів грудної клітки у вертикальному
положенні;
- гемограма, загальний аналіз сечі;
- за показаннями - дослідження електролітів у крові, рівнів білірубіну та
його фракцій, трансфераз, сечовини, креатиніну; протеїнограма, коагулограма,
імунограма, електрокардіограма;
- дітям у тяжкому стані проводиться моніторинг артеріального тиску,
частоти серцевих скорочень та дихання, визначається сатурація кисню в крові;
- по можливості слід верифікувати етіологію захворювання (методами
ПЛР, ІФА - специфічні Ig A, Ig M, Ig G, бактеріологічне дослідження матеріалу
від хворого - бактеріоскопія, посів) [41, 73, 199].
TORCН-синдром

-

поліорганна

патологія,

тому

необхідно

досліджувати показники функцій окремих органів (нирок, печінки, серця і
т.д.).
За даними літератури, важливим допоміжним методом діагностики
ВУІ є патоморфологічне обстеження плаценти. Поява ознак плацентиту,
ідентифікація

за

допомогою

імунофлюоресцентних

специфічних

антисироваток антигена збудника підтверджує ВУІ і конкретизує її
етіологію. Виявлення гінекологом запальної патології статевої сфери,
визначення у виділеннях, мазках-відбитках збудника при використанні
специфічних антисироваток виконує ту ж саму роль.
Лабораторні показники при хламідіозі. Клінічний аналіз крові у дітей
із хламідіозом

перших днів життя: лейкоцитоз, еозинофілія, моноцитоз.

Можлива початкова нормальна кількість еозинофілів і поступове її
зростання в динаміці.
Рентгенологічна картина хламідійної пневмонії:
- знижена пневматизація легень (одно- чи двобічна);
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- підсилення прикореневого малюнка;
- перибронхіальна інфільтрація.
Діагностика хламідіозу. На наявність хламідій обстеження необхідно
проводити в перший день після народження та на 5 - 6-ту добу життя.
Імовірно, що коли дитина народжується у тяжкому стані, то хламідії
виділяються відразу після народження в перший день життя. Далі
відбувається накопичення хламідій в епітелії слизових оболонок на 5-6-й
день життя і, таким чином, підвищується можливість підтвердження
діагнозу [73, 196, 197].
Забір матеріалу для бактеріологічного дослідження необхідно брати з:
кон'юнктиви нижньої повіки, виділення задньої стінки глотки, вульви,
уретри, аспірату трахеобронхіального дерева.
Ідентифікація

хламідій

безпосередньо

в

уражених

тканинах.

Виявляють цитоплазматичні включення, які утворюються хламідіями
при забарвленні їх морфологічних структур або антигенів, у мазках відбитках виділень, секретів, тканин, узятих методом біопсії.
Виявлення морфологічних структур мікроорганізмів. Малочутливим є
метод виявлення в епітеліальних клітинах включень хламідій у препаратах,
забарвлених за методом Романовського-Гімзи. Цитоплазматичні включення
мають вигляд компактних чи пухко розташованих зернистих мас, які
містять на різних етапах розвитку морфологічні структури збудника. Ці
включення визначаються поблизу ядра, можуть зсувати його до периферії
клітини, мають різну форму і відрізняються за кольором та внутрішньою
структурою від ядра і цитоплазми. Дрібні включення мають синьофіолетовий

колір,

великі

—

рожево-червоний.

Цитологічний

метод

використовують для діагностики гострих кон'юнктивітів новонароджених
[6, 41, 73, 196].
Виявлення антигенів мікроорганізму шляхом флуоресцюючих антитіл.
Сутність методу полягає у поєднанні антитіл, відмічених флуорохромом зі
специфічним антигеном і спостереженням продукту розпаду реакції під
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люмінесцентним мікроскопом. МФА може бути використана у прямій і
непрямій модифікації. Антигени хламідій виявляються на темному чи
помаранчевому

фоні

цитоплазми

епітеліальних

клітин

у

вигляді

цитоплазматичних включень, які флуоресціюють яскраво-зеленим чи
жовтувато-зеленим кольором. МФЛ має велике діагностичне значення,
оскільки так виявляються корпускулярні та розчинні антигени хламідій [71,
196, 197].
Але необхідно пам'ятати, що імунологічні методи, які грунтуються на
визначенні антигенів, досить часто дають хибні результати через:
- нестандартність наборів, які випускаються;
- суб'єктивізм оцінки результатів;
- низьку чутливість при асимптоматичному хламідіозі та хламідіозі зі
слабким перебігом.
Метод

імуноферментного

імуногістохімічного

виявлення

аналізу
антигенів,

(ІФА).
який

Є

методом

призначають

для

індикації антигенів різних мікроорганізмів за допомогою моно - чи
поліклональних антитіл. Може використовуватися у прямій і непрямій
модифікаціях (AT), що сорбовані на твердофазній основі. Особливість ІФА
полягає в тому, що результати можуть залишитися позитивними навіть після
одужання протягом 1 - 1,5 місяців.
Ланцюгова полімеразна реакція. Обгрунтованим є використання
ланцюгової полімеразної реакції (ЛПР). Реакція базується на визначенні
специфічної ділянки ДНК хламідії і дозволяє з високою специфічністю
виявляти 100 мікробних клітин і менше. Визначення мікроорганізму чи
його нуклеїнових кислот у лікворі, плевральній, амніотичній чи асцитичній
рідині, або ізоляція збудника з плаценти чи фетальних тканин достовірно
свідчить про активну інфекцію [7, 44, 196, 197].
За даними літератури перевагами методу є:
- висока чутливість і специфічність;
- відсутність спеціальних вимог до забора матеріалу;
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- простота транспортування і зберігання;
- неінвазивність;
- постановка реакції в напівавтоматичному режимі;
- швидке отримання результатів;
- можливість скринінгу великих популяцій.
Транскрипціонна ампліфікація (ТА). Метод молекулярної ампліфікації за
допомогою

транскрипції

і

гібридизаційного

захисту

для

визначення

рибосомальної РНК C. trahomaxis. Метод має 99% чутливість.
Лабораторна

діагностика

цитомегаловірусної

інфекції

(ЦМВІ)

базується на визначенні вірусу або серологічних дослідженнях.
«Золотим стандартом» у діагностиці вважається виділення вірусу
(гігантські клітини з великим ядром - «совині очі») із сечі, крові, слини,
ліквору, цервікального слизу, біоптату. ЦМВ добре культивується на
людських фібробластах. Цитонатичний ефект можна бачити на тканинній
культурі через 3 - 7 днів. Час діагностики може бути скороченим до 18 - 48
годин при використанні техніки визначення антигенів, які індуковані ЦМВ,
за допомогою моноклональних антитіл [7, 57, 69, 107].
Для виявлення вірусної ДНК використовують метод ланцюгової
полімеразної реакції (ЛПР/PCR). Цей метод у 100 разів чутливіший за
культивування вірусу. ЛПР визначає ДНК вірусу, який знаходиться не
лише в автивному стані, але і в латентному. Використовується також
метод ДНК-гібридизації. Виділення вірусу в перші 2 тижні життя свідчить
про вроджену ЦМВІ, після 2-тижневого віку вже не можна виключити
набуту інфекцію. Тільки виділення ЦМВ із ураженого органа є доведенням
етіології захворювання [107, 186, 196, 197].
Серологічна діагностика первинної ЦМВІ базується на виявленні
ЦМВ - Ig G-антитіл у раніше серонегативного пацієнта або визначенні
ЦМВ - Ig М-антитіл. Для цього використовують імуноферментний аналіз
(ІФА), реакцію імунофлюоресценції (РІФ) та інш. Поява ЦМВ - Ig Мантитіл протягом перших 2 тижнів після народження свідчить про
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внутрішньоутробну інфекцію, після двотижневого віку - про набуту. Ig Мантитіла іноді можуть тривалий час персистувати в організмі. Визначення Іg
М-антитіл проти ЦМВ у пуповинній крові може бути корисним для
діагностики, але воно не є повністю чутливим і специфічним тестом.
Поява ЦМВ - Ig G-антитіл у раніше серонегативного пацієнта свідчить про
інфікування ЦМВ. Ураховуючи тривале персистування ЦМВ в організмі,
для підтвердження етіологічної ролі ЦМВ використовують визначення ЦМВ
- Ig G-антитіл у парних сироватках, узятих з інтервалом не менше 10 днів.
Підвищення титрів ЦМВ - Ig G-антитіл в 4 рази і більше підтверджує
активну інфекцію у пацієнта [107].
Крім того, для правильної інтерпретації титрів Ig G- антитіл при
підозрі на вроджену інфекцію необхідно провести серологічне тестування
материнської і дитячої сироваток, узятих одночасно. Дослідження тільки
зразка сироватки новонародженого не є корисним для встановлення етіологічного
діагнозу, оскільки Ig G-антитіла можуть бути материнського походження
внаслідок трансплацентарної передачі. Кількість пасивно отриманих від матері
Ig G-антитіл, як правило, зменшується чи зникає в 3 - 6-місячному віці. Антитіла,
синтезовані новонародженим у відповідь на ВУІ, залишаються позитивними
більш тривалий час. Тому титри антитіл у дітей протягом 1-го місяця життя менші
або дорівнюють материнським, відтворюють пасивну передачу антитіл від
матері. Переважання в 4 і більше разів титру антитіл дитини над материнськими
може свідчити про активну ЦМВІ у новонародженого [71, 107, 197].
Морфологічним аналізом є виявлення ЦМВ - інфікованих клітин («совине
око») в біоптаті, клітинах сечі, молока, слини та інших матеріалах після їх
фарбування за Романовським-Гімзою, але це також неспецифічний і нечутливий
метод.
Параклінічні:
- наявність антигену ЦМВ, що виявляється методом ДНК-гібридизації;
- наявність індексу авидності специфічних антитіл < 35% (для пізньої,
гостропротікаючої ЦМВІ);
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- наявність індексу авидності антитіл > 45 % (для ранніх форм ЦМВІ);
- наявність великого вмісту (більшого в 2 - 4 рази за норму) специфічних Ig M у
сироватці крові новонародженого (для пізньої та гострої ЦМВІ) з подальшим
достовірним зниженням рівня їх через 3 - 4 тижні;
- наявність високого вмісту (перевищення норми в 1 - 4 рази) специфічних Іg G
протягом неонатального періоду (при різних формах ЦМВІ);
- визначення у слині, сечі, лікворі та інших тканинах (при аутопсії) специфічних
клітин.
Діагностика лістеріозу новонароджених: - материнський анамнез:
контакт із домашніми тваринами, лихоманка, пієліт вагітної, викидні, брудні
навколоплідні води; - специфічні дослідження: бактеріологічне дослідження
навколоплідної рідини, плаценти, меконію, слизу з носа та зіва, ліквору, крові;
гістологічне дослідження плаценти; серологічне дослідження [107, 197].
У даний час "золотим стандартом" у діагностиці герпетичної інфекції є
виділення вірусу і його типування. Чутливість цього методу – 80 – 100 %, а
розрізняють антитіла до ВПГ - 1 і ВПГ - 2 через велику кількість
перехресних реакцій. Але така серологічна діагностика має значення: для
діагностики неонатального герпесу (необхідно зафіксувати зростання
концентрації Ig G у двох послідовних дослідженнях за наявності Ig M) і для
специфічність - 100%, але результати можна отримати лише через 2 - 5 днів [57,
72, 107, 186].
Ланцюгова полімеразна реакція - метод швидкої діагностики
неонатальниого герпесу, високочутливий (95%) і специфічний (90 — 100%).
При оцінці серологічних методів слід пам'ятати, що доступні комерційні
тести не точно виявлення у матері первинного герпесу (характерною є
відсутність антитіл у гостру фазу захворювання).
Єдиним типоспецифічним білком, який міститься на поверхні ВПГ
– 2, є глікопротеїн G-2. Саме він і використовується для імуноферментного
аналізу визначення у ВПГ - 2 специфічних Ig G та Ig М. Висока чутливість
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(95 - 99%) і специфічність (100%) методу досягаються завдяки точним
типоспецифічним серологічним тестам [73, 196, 197].
Згідно Е. Н. Байбариной (2002), основними критеріями діагностики
вродженої пневмонії є: осередкові і/або інфільтративні тіні на рентгенограмі (у
перші 3 сут життя); висів у матері і дитини ідентичної флори (матеріал має бути
узятий в першу добу життя); при аспіраційному синдромі розвиток пневмонії
впродовж перших 3 днів життя (якщо аспірація сталася інтранатальний і була
підтверджена при відсмоктуванні з трахеї безпосередньо після народження
дитини). Наявність одного з цих критеріїв підтверджує діагноз вродженої
пневмонії [38].
Допоміжні критерії діагностики вродженої пневмонії: лейкоцитоз вище
25 г*109 / л і / або зрушення у формулі вліво більше 11 % на 1 добу життя;
негативна динаміка в аналізі крові на 2 - 3-ю добу життя; посилення бронхосудинного малюнка і / або локальне пониження прозорості на рентгенограмі в
перші 3 доби життя; інфекційний анамнез матері; наявність інших гнійнозапальних захворювань у дитини в перші 3 доби життя; наявність гнійної
мокроти при першій інтубації трахеї в перші 3 доби життя; збільшення розмірів
печінки в першу добу життя більше 2,5 см по среднеключичной лінії і / або
пальпована селезінка при відсутності ГХН; тромбоцитопенія менше 170 г*109 /
л; рідина в плевральних порожнинах з першої доби життя; запальні зміни,
виявлені при гістологічному дослідженні плаценти. Діагноз підтверджується за
наявності трьох і більше допоміжних критеріїв [40, 41, 231].
За даними літератури, у неонатології при бактерійних інфекціях
рекомендується визначення С-реактивного білку, рівень якого збільшується в
перші 6 - 8 годин і досягає максимуму на 2-у добу від початку захворювання,
часто перевищуючи початковий рівень в 20 - 100 разів. При ефективному
лікуванні бактерійної інфекції зниження рівня С-реактивного протеїну
розпочинається з 3 доби, а на 6 - 10-й день він повертається до норми (В. В.
Боргів і співавт., 1997).
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Н. Н. Володин, В. В. Боргів, Д. Н. Дегтярев і співавт. (2001) детально
вивчили значення білків гострої фази запалення при бактерійних інфекціях у
новонароджених дітей і зробили висновок про те, що визначення концентрації
білків гострої фази в сироватці крові в динаміці може мати діагностичне і
прогностичне значення [34, 35, 36]. Так, підвищення рівня С-реактивного білку
10 мг / л є ранньою ознакою бактерійної інфекції у доношених дітей, в той же
час не встановлено якої-небудь закономірності між його концентрацією в крові
у недоношених дітей і наявністю у них інфекційної патології [37].
Безумовно, підвищений С-реактивний білок має важливе значення в
діагностиці бактеріальної інфекції новонароджених, сепсису, він повинен
досліджуватися при народженні та через 24 години. У рамках же обговорення
клінічного значення С-реактивного білка у дітей у більше старшому віці - від
одного місяця до 18 років - R. G. Flood, J. Badik, S. C. Aronoff (2008)
опублікували метааналіз (1230 дітей), який дозволив зробити наступне
укладення: у дітей з пневмонією рівень С-реактивного білку сироватки крові є
слабким предиктором бактеріальної етіології позалікарняної пневмонії, його
необхідно використати в комплексі з визначенням числа лейкоцитів
периферичної крові і лейкоцитарної формули, рентгенографією грудної клітки і
оцінкою клінічної симптоматики [37, 38, 41].
З

урахуванням

можливої

гіпердіагностики,

ВУІ

повинна

бути

підтверджена не менше, як двома специфічними методами лабораторної
діагностики, з динамічним спостереженням. Метод ІФА та метод кількісної
ПЛР-діагностики, які визначають рівень вірусної / протозойної інфекції, є
визначальними тестами мікробіологічної діагностики.
1.3. Стан імунної системи в новонароджених з перинатальними
інфекціями.
За значенням для становлення імунітету та зізрівання імунної системи
перинатальний і неонатальний періоди є унікальними порівняно з будь-якими
іншими віковими періодами розвитку дитини. З точки зору нормальної
фізіології стан імунної системи новонародженого не є імунодефіцитним. Проте
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більшість імунних механізмів новонародженого спрямовані

на стримання

надлишкових імунних реакцій і поступове формування нормергичної імунної
відповіді [52, 166, 167, 223]. Це є необхідним, оскільки імунна система
новонародженої дитини формується практично в повністю стерильних умовах, і
якби вона реагувала на нові для дитини антигени оточуючого середовища
таким самим чином, як у дорослої людини, це призвело б до утворення
позамежних гіперергічних реакцій, які б в решті решт мали наслідком загибель
дитини. Саме таку спрямованість на часткову супресію імунної відповіді і
розвиток надлишкових ефекторних реакцій мають на увазі, коли говорять про
«фізіологічний імунодефіцит» новонародженої дитини.
Насправді імунітет у пері- та неонатальному періоді характеризується
низкою особливостей, які з одного боку захищають організм дитини від імунної
гіперергії, з іншого – роблять його вразливим у відношенні розвитку
інфекційних захворювань і зриву захисних реакцій [166, 167, 285, 303, 304].
Плід синтезує власні антитіла незалежно від природи антигенної
стимуляції – це поліреактивні Ig M. В-лімфоцити новонародженого з
фенотипом CD5+ синтезують імуноглобуліни субкласів G1 і G3, але не G2 і
G4, водночас саме останні забезпечують антитільну відповідь до капсулярного
полісахариду

бактерій.

Основну

кількість

Ig

G

дитина

отримує

трансплацентарно від матері, однак Ig G2 не перетинає плацентарний бар’єр.
Це робить новонародженого підвищено вразливим щодо бактеріальних
інфекцій.
За даними літератури, В-лімфоцити новонародженого представлені
здебільшого незрілими клітинами, фенотип яких суттєво відрізняється від
такого дорослих осіб: на В-лімфоцитах малят високий рівень експресії Ig M та
відсутня експресія Ig D, водночас у дорослих превалює саме Ig D, у той час як
експресія Ig M дуже незначна. Зв’язування антигену з поверхневим Ig M у
новонароджених призводить до загибелі незрілих В-лімфоцитів, оскільки при
цьому порушені процеси так званої сигнал-трансдукції у середині клітини.
Низькі дози антигенів можуть викликати повноцінну гуморальну відповідь у
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новонародженого через невелику кількість зрілих В-лімфоцитів. Водночас
високі дози антигенів викликають загибель незрілих та анергію зрілих Вклітин.
В-лімфоцити новонародженого не мають другого сигналу за кооперації з
Т-лімфоцитами через низьку експресію CD40L на поверхні останніх. Це
призводить до зниження здібності Т-лімфоцитів диференціюватися у Т-хелпери
1-го типу Th1, які опосередковують розвиток захисних запальних реакцій, а
також стримує ізотипічне переключення синтезу класів імуноглобулінів Влімфоцитами. Відсутність повноцінної взаємодії CD40-CD40L порушує
експресію молекули В-7 на антиген-презентуючих клітинах і, відповідно,
призводить до змін у представленні антигенів Т-лімфоцитам: превалювання так
званої непрофесійної антигенної презентації у новонароджених сприяє радше
розвитку толерантності, ніж ефекторної імунної відповіді. Іншим моментом,
який зумовлює супресію імунних реакцій у новонароджених, є значне
превалювання так званих наївних клітин з фенотипом CD4CD45RA у
функціонально гетерогенній популяції CD4 Т-хелперів: саме такі наївні
хелпери функціонують як індуктори супресорних механізмів.
Вищеописані особливості мають місце у організмі новонародженої
дитини під час народження та у перші доби життя. Проте вже на кінець
першого тижня життя імунологічна картина поступово змінюється, у лейко- та
лімфоцитограмі відбувається фізіологічний зсув або перехрест, що є
відображенням імунної адаптації дитини до умов антигенного оточення. Проте
в разі, якщо дитина має пренатальну патологію, внутрішньоутробну гипоксію
або гостру асфіксію під час пологів, це викликає порушення тканинних бар'єрів
і сприяє надходженню в кров автоантигенів, що негативно впливає на процес
імунної адаптації і послідовного зізрівання імунної системи у неонатальному
періоді.
За даними літератури, розвитку неонатальних пневмоній сприяє
недостатність імунних факторів, які дитина отримує від матері, зокрема
трансплацентарні Ig G, а також імуноглобуліни, що надходять з молоком,
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зокрема секреторний Ig A. Значною мірою на виникнення пневмоній впливає і
вищеописаний

"фізіологічний

імунодефіцит"

новонароджених,

який

розповсюджується не тільки на механізми специфічного імунітету, але й на
неспецифічні фактори резистентності та вроджений імунітет, такі як цитокіни
та фагоцитуючі клітини [193, 194, 211, 226].
До того встановлено, що у новонароджених дітей знижена активність
мікро- і макрофагів, експресія інтегринів, Toll-подібних та ліпополісахаридних
клітинних рецепторів на клітинах [34, 35, 45]. Важливим фактором ризику
розвитку пневмоній є також те, що в альвеолах та на слизових дихальних
шляхів новонароджених часто має місце нестача протеїнових і фосфоліпідних
сурфоктантів і лактоферину [163, 166, 169].
Водночас показано, що найбільш суттєву роль у протиінфекційному
захисті новонародженої дитини відіграють механізми так званого вродженого
імунітету, оскільки специфічний імунітет у цей період практично відсутній і
здебільшого

визначається

антитілами,

отриманими

від

матері

трансплацентарно. До таких механізмів належать механічні бар’єри і
фізіологічні фактори, хімічні і біохімічні реакції, клітинний і гуморальний
імунітет, неспецифічні фактори резистентності, які пригнічують розвиток
інфекції та/або розвивають запалення як механізм захисту. Найважливішими
факторами вродженого імунітету є фагоцитуючі нейтрофіли крові та білки
системи комплементу [1, 3, 13, 185].
Таким чином, у періоді новонародженості стан імунної системи дитини
не є спроможним запобігати розвитку інфекцій та адекватно реагувати на них,
особливо в разі, якщо плід страждав внутрішньоутробно та/або антенатально.
Не зважаючи на численні результати досліджень імунітету новонароджених,
залишається не повністю з'ясованим, які саме вади імунної системи сприяють
розвитку пневмонії і яким чином здійснюється імунна адаптація дитини за умов
захворювання пневмонією.
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1.4. Лікування вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з
TORCH - інфекціями.
J. Rello, 2001, відзначив, що лікування пневмонії новонародженого
включає організацію відповідного підходу і живлення, проведення етіотропної,
патогенетичної і симптоматичної терапії [ 38, 41, 73, 196, 197].
Безумовно, основою лікування пневмонії є парентеральна антимікробна
терапія. Основні принципи антибактеріальної терапії у новонароджених:
 Антибіотики повинні призначатися негайно
 Враховується попереднє застосування антибіотиків
 Лікування розпочинається з препаратів найбільш широкого спектру дії
 Зазвичай призначається поєднання двох антибіотиків
 Лікування проводиться в два етапи
 На другому етапі лікування проводиться корекція терапії за результатами
етіологічної розшифровки → використовуються препарати спрямованого
спектру дії.
Стартовою

емпіричною

антибиотикотерапией

ранньої

бактерійної

інфекції, на думку більшості авторів, залишається ампіцилін (амоксициллин) в
комбінації з аміноглікозидом [19, 41, 48].
За даними інших авторів, при нетяжкому перебігу хвороби слід
використовувати інгібіторзахищені пеніциліни або цефалоспорини І - ІІ
покоління; з наростанням тяжкості під’єднуються аміноглікозиди ІІ покоління
або макроліди [170, 195].
Лікування пневмонії з тяжким перебігом та нозокоміальної пневмонії
розпочинають із цефалоспоринів ІІІ покоління в поєднанні з аміноглікозидами
ІІІ покоління. При розвитку гнійного легеневого синдрому та загрозі
генералізації інфекції використовують антибіотики резерву (карбапенеми,
глікопептиди, цефалоспорини ІV покоління) за програмою деескалаційної
терапії. Показаннями до зміни антибіотика є відсутність клінічного ефекту
впродовж 48 - 72 год при неускладненій та 36 - 48 год — при ускладненій
пневмонії, розвиток небажаних медикаментозних реакцій [41, 80].
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 При нозокомиальной інфекції перевагу слід віддавати амикацину 10 - 15
мг / кг / сут, антистафілококовим препаратам (ванкомицину 45 мг / кг /
сут та ін.);
 при грамнегативних кишкових бактеріях рекомендують ампіцилін і
аміноглікозиди або цефалоспорины III покоління (цефотаксим або
цефтазидим до 100 мг / кг / сут), імипенеми (40 - 60 мг / кг);
 при анаеробній інфекції - метронидазол (15 мг / кг / сут);
 при синегнойної інфекції рекомендують аміноглікозиди з цефтазидимом
або тикарцилином, імипенеми;
 при

хламідійній

інфекції

-

макроліди

або

триметоприм

/

сульфаметоксазол;
 за показаннями - протигрибкові препарати (флуконазол, амфотерицин В
та ін.).
Кратність введення в усіх новонароджених перших 6 днів життя
зменшується на одне введення на добу. Так, у США аміноглікозиди
застосовують з інтервалом 18 - 36 год.
Відомо,

що

токсичність

аміноглікозидів

наростає

в

умовах

гіпербілірубінемії та гіпоксії, що необхідно враховувати при диспансерному
спостереженні на першому році життя (нагляд сурдолога та окуліста).
Тривалість антибіотикотерапії визначається індивідуально - від 10 до 21 дня.
Критерієм відміни антибіотиків є повна ліквідація клінічних та лабораторних
проявів пневмонії.
У випадку верифікації збудника етіотропну терапію призначають за
антибіотикограмою.
Важливою

є

адекватна

оксигенотерапія,

що

забезпечується

вентиляційною підтримкою під контролем сатурації кисню.
Респіраторна терапія є ключовим напрямом в лікуванні пневмонії
новонароджених, включаючи штучну вентиляцію легенів. Вона повинна
вирішувати наступні завдання: досягнення і підтримка адекватного газообміну і
альвеолярної

вентиляції,

мінімізація

ризику

баротравми

і

порушення
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кардиогемодинамики, досягнення комфорту пацієнта шляхом ліквідації
десинхронізації [40, 196, 197]. Перевага віддається вентиляції з контролем за
об'ємом, оскільки ця стратегія визначає адекватний і постійний дихальний
об'єм, а також хвилинну вентиляцію при низькому тиску в дихальних шляхах.
Важливо

грамотно

визначити

ряд

істотних

параметрів

вентиляції

і

концентрацію кисню у вдихуваній суміші.
Патогенетична терапія включає проведення адекватної інфузійної терапії.
Основними принципами інфузійними є: розрахунок об'єму рідини виходячи з
фізіологічних потреб і патологічних втрат, введення до складу інфузійної
програми нових компонентів з урахуванням індивідуальних особливостей
постнатального дозрівання функції нирок, необхідність проведення клиниколабораторного

контролю

водно-електролітного

балансу

для

оцінки

адекватності інфузійної програми.
Гідратація повинна бути адекватною, достатньою для муколітичного
ефекту, але не надмірною, аби не зумовити розвиток гіпергідратації, набряку
легень і мозку. При неускладненій пневмонії та у більшості випадків
ускладненої достатнє застосування пероральної регідратації. Інфузійна терапія
показана

при

вираженому

токсикозі,

ексикозі,

колапсі,

порушеннях

гемодинаміки, загрозі ДВЗ-синдрому. Об’єм інфузії визначається індивідуально
і не повинен перевищувати 20 - 30 мл / кг на добу, з них 1/3 об’єму — колоїдні
розчини. Введення рівномірно розподіляють протягом доби. Інфузія повинна
проводитися через перфузор. При вираженому токсикозі та наднирковій
недостатності застосовують глюкокортикоїди та відповідну симптоматичну
терапію. Корекція розладів гемодинаміки передбачає дозовану підтримку
пресорними амінами.
Базовим розчином для проведення інфузійної терапії є 10 % розчин
глюкози. При проведенні як ентерального, так і парентерального харчування у
дітей необхідно досягти калорійної потреби 130 - 140 ккал / кг / добу.
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Ширше застосування на сучасному етапі має внутрішньовенне введення
імуноглобуліну, особливо на початку лікуваня при а- і гіпогамаглобулінемії,
септичному стані.
Свідченням до призначення иммунокоригуючої терапії є імунологічні
порушення (різке зниження Ig G), виявлені у дітей з внутрішньоутробною
пневмонією.

Використовується

імуноглобулін

людини

нормальний

для

внутрішньовенного введення - пентоглобин 5 мл / кг / сут.
Принципи додаткової терапії:
А. Противірусна терапія (знижує репродукцію інфекційного агента).
В. Імунотерапія (підсилюс імунну відповідь організму на антигени інфекційного
агента).
Імунотерапія здійснюється:
1) шляхом активної імунізації відповідною вакциною (активна імунотерапія);
2) використанням

препаратів

антитіл

та

імуномодуляторів

(пасивна

імунотерапія);
3) підсиленням імунної відповіді (імуномодуляція) [74].
Основні

помилки,

яких

припускаються

при

проведенні

антибактеріальної терапії:
• профілактичне призначення антибіотиків «про всяк випадок»;
• бажання використовувати сильніші антибіотики широкого спектру дії
без клінічних показань та результатів бактеріологічного дослідження;
• комбінування 3-5 антибактеріальних препаратів широкого спектру,
деякі з яких несумісні, а токсичність при цьому кратно збільшується;
• необгрунтовані зміни антибактеріального засобу або дози антибіотика,
що продовжує використовуватися при переведенні дитини в інше відділення.
Введення плазми показане лише при гіпопротеїнемії. При адекватній
антибіотикотерапії значно знижується потреба у застосуванні гіперімунної
плазми

та

специфічних

імуноглобулінів.

Винятком

становить

антицитомегаловірусний імуноглобулін, показаний при цитомегаловірусній чи
цитомегаловірусно-бактеріальній пневмонії.
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Введення інгібіторів протеаз виправдане у перші 3 дні хвороби при
загрозі деструкції. У більш пізній термін вони неефективні.
Жарознижуючі засоби слід призначати тільки за наявності фебрильних
судом та метапневмонічного плевриту.
На

фоні

антибактеріальної

терапії

рекомендоване

призначення

препарати із групи про-, пре- і парабіотиків для забезпечення колонізації
кишківника нормальною мікрофлорою, профілактики синдрому кишкової
транслокації та парезу кишківника.
Шляхи впливу на резистентність до антибіотиків:
1. Рання діагностика інфекцій та своєчасне призначення відповідної
терапії.
2. Раціональна антибактеріальна терапія, що грунтується на даних
інфекційного контролю з урахуванням клінічного стану дитини.
3. Затвердження протоколів лікування новонароджених із сепсисом та
іншими інфекціями неонатального періоду, які визначать тактику призначення
та дози антибактеріальних препаратів у кожному нозологічному випадку
захворювання.
4. Адаптація клінічних протоколів до потреб даного відділення (лікарні)
згідно з правилами інфекційного контролю відповідно до наказу МОЗ України
№ 234, даними міжнародних досліджень на підставі доказової медицини [118].
5. Ситуація, яка складається в ВІТН, є епідеміологічно складною, з
високим ризиком нозокоміальних інфекцій, що обумовлено тривалим
перебуванням хворих новонароджених, які знаходяться на штучній вентиляції
легень, парентеральному харчуванні тощо. Основним шляхом зменшення
формування резистентності мікроорганізмів, згідно з досвідом зарубіжних
колег,

є

введення

інфекційного

контролю

та

спостереження

за

розповсюдженістю нечутливості до антибіотиков у закладі/відділенні [301].
Наказ

МОЗ

України

№

234

«Про

організацію

профілактики

внутрішньолікарняних інфекцій в акушерських стаціонарах» (травень, 2007)
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регламентує

наступні

заходи

стосовно

проблеми

резистентності

до

антибіотиків:
1. Зазначення у карті спостереження за новонародженим (історії
хвороби) назви, дози, кратності та шляху введення антибактеріальних
препаратів.
2. Розробка та впровадження внутрішніх (для лікарні, відділення)
алгоритмів виконання процедур та маніпуляцій (розведення, зберігання,
введення, застосування антибіотиків тощо).
3. Обов'язкове визначення для бактеріологічних лабораторій профілів
резистентних до антибіотиків штамів мікроорганізмів, виділених у пацієнтів
та об'єктів навколишнього середовища (це зробить ефективним підбір
препаратів емпіричної терапії) [118].
Основні очікувані результати впровадження положень цього наказу –
покращення ефективності діагностики, лікування та профілактики інфекцій у
вагітних, породілль та новонароджених.
Таким чином, тільки раціонально побудована комплексна терапія з
індивідуальним

підходом

до

дитини

дозволяє

оптимально

купірувати

запальний процес респіраторного тракту, скоротити терміни штучної вентиляції
легенів і запобігти розвитку бронхолегочной дисплазії у недоношених
новонароджених.
Ефективність лікування пневмоній у новонароджених визначається,
насамперед, адекватністю етіотропної

(антибактеріальної, противірусної,

протигрибкової тощо) терапії на фоні адекватної респіраторної підтримки і
конкретної
розладів.

цілеспрямованої

корекції

гемодинамічних

та

імунологічних
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РОЗДІЛ 2
МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

2.1.

Загальна організація дослідження.

Дисертаційна робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт
ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» і є
фрагментом комплексних НДР «Розробити нові технології виходжування
новонароджених від матерів з TORCH-інфекціями на основі визначення
особливостей їх імунологічної адаптації та системи гемостазу» (№ держ.
реєстрації 01.08.U001048) та «Розробити систему діагностичних, лікувальних і
профілактичних заходів для новонароджених від матерів з інфекцією статевих
органів» (№ державної реєстрації 01.10.U002060).
Робота виконувалась у ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології
НАМН України». Протокол обстеження та лікування новонароджених схвалено
комісією з медичної етики зазначеного закладу (протокол № 3 від 03.06.2011
р.).
Дизайн дослідження був побудований відповідно до мети та завдань
дисертаційної

роботи

інструментальних,

з

використанням

імунологічних,

анамнестичних,

гістологічних,

клінічних,

цитологічних,

імуногістохімічних методів дослідження.
Перший етап дослідження включав літературний пошук та вивчення
сучасної наукової літератури стосовно проблеми вроджених пневмоній у
новонароджених від матерів з TORCH – інфекціями, факторів ризику, стану
маточно-фетального бар'єру при загрозі внутрішньоутробного інфікування
плоду, особливостей клінічного перебігу, діагностики захворювання, стану
імунної системи новонароджених з вродженими інфекціями, сучасними
напрямками лікування вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з
TORCH – інфекціями.
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На другому етапі дослідження були визначені мета, завдання, об’єкт та
предмет дослідження, обґрунтовані методи дослідження. Наукова робота
проводилася з дозволу Комісії з питань біомедичної етики згідно з
основоположними морально-етичними принципами, вимогами дотримання
прав, інтересів та особистої гідності учасників дослідження. Дослідження були
виконані з дотриманням основних положень GCP (1996 р.) Конвенції Ради
Європи про права людини та біомедицину (від 04.04.1997), Гельсінської
декларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні принципи проведення
наукових медичних досліджень за участю людини (1964 - 2013 рр.), наказу
МОЗ України № 690 від 23.09.2009р. та № 616 від 03.08.2012 р.
Третій етап дослідження включав аналіз медичної документації (форма
№ 096/о «Історія вагітності та пологів», форма № 097-1/о «Виписка з карти
розвитку новонародженого», форма № 003/о «Медична карта стаціонарного
хворого»),

проведення

новонароджених,

дослідження

клінічного

плацент

спостереження

за

матерів
дітьми,

обстежених
аналіз

даних

імунологічних, лабораторних та інструментальних методів діагностики, а також
удосконалення лікування вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з
ТОRCH – інфекціями.
Для досягнення мети роботи і виконання поставлених завдань і для
систематизації проведених досліджень нами сформовані наступні клінічні
етапи.
І етап. Проведено макроскопічне, гістологічне, морфологічне та
імуногістохімічне дослідження 60 плацент жінок для підтвердження вродженої
інфекції у новонароджених. Протягом виконання роботи сформовані наступні
групи: І група – 20 плацент від жінок з TORCH - інфекціями і вродженою
пневмонією, діагностованою в подальшому в новонароджених; ІІ група – 20
плацент від жінок з бактеріальною інфекцією і вродженою пневмонією,
діагностованою постнатально у дітей; ІІІ група контролю – 20 плацент від
жінок з фізіологічним перебігом вагітності та здорових новонароджених в
подальшому.
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ІІ етап. З моменту народження та протягом раннього неонатального
періоду комплексно обстежено 110 доношених новонароджених: 80 дітей з
вродженою пневмонією. З них І група - 38 новонароджених з вродженою
пневмонією від жінок з TORCH – інфекціями, переважно цитомегаловірус
(ЦМВ) та вірус герпесу звичайного 1 та 2 типів (ВГЗ-1 та ВГЗ-2) та ІІ група – 42
дитини з вродженими пневмоніями від жінок з не виявленими TORCH –
інфекціями, переважно з бактеріальною інфекцією. Контрольну групу склали
30 новонароджених від здорових жінок.
Критеріями включення в дослідження були доношені новонароджені з
вродженими пневмоніями. Критерії виключення – діти з вродженими вадами
розвитку та вродженим (раннім неонатальним) сепсисом з поліорганною
недостатністю.
У обстежених новонароджених вивчали перебіг періоду ранньої
неонатальної
головного

адаптації,
мозку.

проводили

Вроджену

ультразвукове

інфекцію

обстеження

підтверджували

на

структур
підставі

морфологічних та імуногістохімічних досліджень плацент їх матерів. Вроджену
пневмонію

діагностували

за

допомогою

клінічних,

лабораторних

та

імунологічних досліджень.
Імунологічне обстеження всіх новонароджених проведено на 1 - 3 добу та
на 15 - 20

добу життя. У сиворотці крові визначено відносний вміст та

абсолютну

кількість

клітин

субпопуляцій

лімфоцитів,

концентрацію

імуноглобулінів G, A, M, активність комплементу СН50, компоненти
комплементу С3, С4, показники фагоцитарної активності нейтрофілів. Усі
дослідження сироватки крові були малоінвазивні.
ІІІ

етап.

Удосконалення

лікування

вроджених

пневмоній

у

новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями з включеннями в комплекс
лікувальних заходів препарату противірусної дії альфа-2 інтерферон.
З метою проведення ефективності запропонованого препарату було
розділено групу дітей з вродженою пневмонією від матерів з TORCH інфекціями на дві підгрупи: І підгрупа - 20 дітей, які отримували альфа 2
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інтерферон у стандартному комплексі лікувально – профілактичних заходів, та
ІІ підгрупа - 18 новонароджених, які лікувались без альфа-2 інтерферону.
Ефективність лікування оцінена методом рандомізації груп спостереження.
Стан дітей при народженні оцінювали за шкалою Апгар, ступінь
дихальних розладів – відповідно до протоколу МОЗ України №484 від
21.08.2008, у всіх новонароджених враховували антропометричні дані, час
відшарування пуповинного залишку, максимальне зменшення первинної маси
тіла та строки ії відновлення, наявність патологічних синдромів, тяжкість їх
перебігу та строки їх зникнення.
Діагноз вроджена пневмонія у новонароджених від матерів з TORCH –
інфекціями веріфікували на підставі клінічних, серологічних, імунологічних,
морфологічних та імуногістохімічних досліджень.
2.2. Методи досліджень.
Матеріалом для серологічних та імунологічних досліджень була
сироватка периферичної крові.
Дуже важливим завданням є вибір методів дослідження, які поєднують в
собі високу чутливість і специфічність з діагностичною та прогностичною
значимістю отриманих з її допомогою результатів.
Найбільш поширений та сучасний метод діагностики - це серологічні
дослідження методом імуноферментного аналізу (ІФА), при якому проводиться
якісний і кількісний аналіз IgM, IgG, IgA на основні групи TORCH - інфекцій.
Ми

використовували

метод

імуноферментного

аналізу

з

метою

встановлення наявності внутрішньоутробного інфікування новонароджених від
матерів з TORCH – інфекціями. Існують деякі складності щодо трактування
отриманих даних за допомогою метода імуноферментного аналізу, тому ми
одночасно використовували метод ПЛР.
В основі імуно-ферментного аналізу (ІФА-метод) лежить імунна реакція
антигену з антитілом. Імуно-ферментний аналіз (ІФА) застосовується в
діагностиці урогенітальних інфекцій для виявлення наявності в сироватці крові
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специфічних імуноглобулінів (Ig або антитіл) - білків, що виробляються
клітинами імунної системи, спрямованих на боротьбу з інфекційним агентом.
Зв'язуючись з мікробною клітиною або продуктами її життєдіяльності,
імуноглобуліни нейтралізують їх і сприяють видаленню. Таким чином,
імуноглобуліни представляють собою суть гуморального імунітету, тобто
імунітету, обумовленого субстанціями, що містяться в рідинах тіла, на відміну
від клітинного імунітету, пов'язаного з присутністю спеціальних клітин імунної
системи. На кожний вид (і навіть підвид) збудника виробляються свої певні
антитіла, які, як правило, не зв'язуються ні з яким іншим інфекційним агентом.
Завдяки цьому визначення антимікробних антитіл забезпечує досить високу
специфічність аналізу. З п'яти класів Ig в діагностиці інфекційних захворювань
найчастіше використовуються Ig трьох типів А, M та G. До достоїнств ІФА
можна

віднести

уніфікованість

та

високі

чутливість,

придатність

для

специфічність,
масових

відтворюваність,

обстежень.

Можливість

інструментальної оцінки результатів усуває фактор суб'єктивності.
Вірусологічне обстеження проводили на 5 - 7 добу після народження.
Матеріалом для обстеження була сироватка периферійної крові, в якій методом
імуноферментного аналізу визначали специфічні антитіла класів G, M до
TORCH - інфекцій.
Застосовували діагностичну систему фірми «Abbott» США, двухвильовий
аналізатор «Квантум - 2» з модулем А. Використовували тест системи фірми Ig
M

та

Ig

G

фірми

«Novum

Diagnostica»

(Німеччина)

і

стриповий

імуноферментний аналізатор «Stat fax - 300» (США) при довжині хвилі 450 нм.
Заключний діагноз виставляли на основі анамнестичних даних матері,
клінічних та лабораторних методів дослідження.
Для встановлення внутрішньоутробного інфікування новонародженого
TORCH - інфекціями застосовували метод ампліфікації ДНК за допомогою
полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) – це метод ампліфікації ДНК in
vitro, за допомогою якого впродовж декількох годин можна виділити і
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розмножити певну послідовність ДНК в мільярди разів. Можливість отримання
величезної кількості копій однієї строго певної ділянки генома значно спрощує
дослідження наявного зразка ДНК.
У основі методу ПЛР лежить природний процес - добудовування
комплементу ДНК матриці, здійснюване за допомогою ферменту ДНКполимеразы. Ця реакція носить назву реплікації ДНК.
ПЛР здійснювали на ампліфікаторі «PCR – Sistem 2400» фірми «Perkin
Elmer» (США) та лабораторним комплексом фірми «Biokom» (Росія)
Метод ПЛР дозволяє виявляти навіть поодинокі клітини бактерій або
вірусів. ПЛР-діагностика виявляє наявність збудників інфекційних захворювань
в тих випадках, коли іншими методами (імунологічними, бактеріологічними,
мікроскопічними) це зробити неможливо. Чутливість ПЛР-аналізу складає 101000 клітин в пробі (чутливість імунологічних і мікроскопічних тестів - 103-105
клітин).

Особливо

ефективний

метод

ПЛР

для

діагностики

важко

культивованих, некультівіруемих і малоактивних форм мікроорганізмів, з
якими часто доводиться стикатися при латентних та хронічних інфекціях,
оскільки цей метод дозволяє уникнути складнощів, пов'язаних з вирощуванням
таких мікроорганізмів у лабораторних умовах. Застосування ПЛР-діагностики
також дуже ефективно щодо збудників з високою антигенною мінливістю та
внутрішньоклітинних паразитів.
Для проведення ПЛР в простому випадку використовували наступні
компоненти:
 ДНК-матриця, ДНК, що містить ту ділянку, яку потрібно амплификувати.
 Два праймери, комплемент протилежним кінцям різних ланцюгів
необхідного фрагмента ДНК.
 Термостабільна ДНК-полимераза - фермент, який каталізує реакцію
полімеризації ДНК. Полимераза для використання в ПЦР повинна
зберігати активність при високій температурі тривалий час, тому
використовують ферменти, виділені з термофилов, - Thermus aquaticus
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(Taq- полимераза), Pyrococcus furiosus (Pfu- полимераза) Pyrococcus
woesei (Pwo- полимераза) і інші.
 Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты(dATP, dGTP, dCTP, dTTP).
 Иони Mg2+, необхідні для роботи полимерази.
 Буферний розчин, що забезпечує необхідні умови реакції, - рН, іонну
силу розчину. Містить солі, бичачий сироватковий альбумін.
Кожен цикл ампліфікації включає 3 етапи, що протікають в різних
температурних режимах:
1 етап: Денатурація ДНК (розплітання подвійної спіралі). Протікає при 93
- 95 градусах впродовж 30 - 40 сек.
2

етап:

Приєднання

праймерів

(обжиг).

Приєднання

праймерів

відбувається комплемент до відповідних послідовностей на протилежних
ланцюгах ДНК на межах специфічної ділянки. Для кожної пари праймерів існує
своя температура відпалу, значення якої розташовуються в інтервалі 50 -65
градусів. Час відпалу - 20 - 60 сек.
3 етап: Елонгація (синтез). ДНК-полимераза репликує матричний ланцюг,
використовуючи праймер як приманку. Полимераза починає синтез другого
ланцюга від 3 '- кінця праймера, який зв'язався з матрицею, і рухається уздовж
матриці в напрямі від 3' до 5'. Матеріалом для синтезу нових ланцюгів ДНК
служать ті, що додаються в розчин дезоксирибонуклеотидтрифосфати (дНТФ).
Процес синтезу каталізується ферментом термостабільною ДНК-полимеразой
(Taq- полимеразой) і проходить при температурі 70 - 72 градусів. Час
протікання синтезу - 20 - 40 сек.
Після закінчення усіх циклів проводили додаткову стадію фінальної
елонгації, щоб добудувати усі одноцепочечні фрагменти. Ця стадія триває 7-10
хв.
ПЛР - дослідження включає 3 стадії:
 виділення ДНК із зразків;
 проведення полімеразної ланцюгової реакції;
 реєстрація результатів (методом електрофорезу в агарозном гелі та ін.)
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Таким чином, використовували накопичення ампликонів в розчині по
формулі 2n, де n- число циклів ампліфікації. Тому за 30-40 циклів в розчині
накопичувалось близько 108 молекул ампликона. Ця кількість вистачає для
достовірної візуальної детекції цього фрагмента методом електрофорезу в
агарозном гелі.
Після

закінчення

електрофорезу

гель

розміщували

на

фільтрі

трансілюмінатора, що випромінює світло у ультрафіолетовому діапазоні (254310 нм). Реакцію враховували за флюоресценцією барвника в жовтогарячо –
червоній ділянці видимого спектру (590 нм).
Для

дослідження

фагоцитарної

неспецифічної

резистентності

вивчали

стан

системи, активність комплементу та рівень протизапальних

цитокинів.
Методи імунологічного обстеження.
Імунологічне обстеження новонароджених проведено на 3 - 7 добу життя
(матеріал дослідження – периферична кров) на початку захворювання
пневмонією та на 15 - 20 добу у період одужання. Матеріалом дослідження
була периферична кров. У вказані періоди було обстежено відповідно 38 і 30
дітей. В якості контрольної групи обстежено 30 здорових новонароджених. У
крові визначали відносний вміст та абсолютну кількість клітин субпопуляцій
лімфоцитів, концентрацію імуноглобулінів G, A, M, активність комплементу
СН50, фагоцитарну активність нейтрофілів.
Визначення лімфоцитарних субпопуляцій.
Визначення лімфоцитарних субпопуляцій у крові проводили за методом
двокольорової проточної цитофлуоріметрії з використанням моноклональних
антитіл. Зразки цільної крові у об’ємі 50 мкл розміщували у полістіролові
пробірки (Falcon, США), до зразків крові додавали реагенти моноклональних
антитіл у об’ємі 10 мкл. Для визначення поверхневого фенотипу клітин
використовували моноклональні антитіла (Becton Dickinson, США), мічені
флюоресцеїн-ізотіоціонатом (FITC) та фікоерітріном (PE). Перелік показників,
що визначали, наведений у табл. 2.2.1.
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Кров ретельно перемішували з реагентами моноклональних антитіл за
рахунок струшування на приладі Minigen, пробірки розміщували у темряві та
інкубівали за кімнатної температури протягом 30 хв. По закінченню інкубації в
кожну пробірку додавали по 1 мл лізуючого розчину Lising Solution (Becton
Dickinson, США) для лізису ерітроцитів, струшували на приладі Minigen, після
чого залишали пробірки за кімнатної температури на 10 хв. Після цього двічі
відмивали клітини крові у надлишку поліфосфатного буферу шляхом
центрифугування 5 хв за 200 g. Надосад після другого центрифугування
видаляли, додавали в кожну пробірку по 500 мкл поліфосфатного буферу, знову
струшували на Minigen для гомогенізації осаду клітин, після чого зразки були
готові для аналізу на проточному цитофлуоріметрі.
Таблиця 2.2.1
Перелік лімфоцитарних субпопуляцій,
що визначені за обстеження новонароджених від матерів з ХІ
Фенотип клітин
CD3+
CD19+
СD3+4+
CD4+45RA+
СD3+8+
CD3–16/56+
СD3+DR+

Субпопуляція лімфоцитів
T-лімфоцити
В-лімфоцити
T-хелпери
Некомітовані (наївні) Т-хелпери
T-цитотоксичні лімфоцити
Природні кілери (ПК)
Активовані T-лімфоцити

Отримані зразки аналізували на лазерному проточному цитофлуоріметрі
FACScan (Becton Dickinson, США) в режіимі SIMULSET (Becton Dickinson,
США) з процедурою накладання лейкоцитарного гейту. У кожній пробі
аналізувалося не менше за 5000 клітин.
Для визначення абсолютної кількості клітин у кожному зразку
підраховували кількість лейкоцитів у камері Горяєва загальноприйнятим
методом.
Визначення фагоцитарної активності нейтрофілів крові.
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Для визначення фагоцитарної активності нейтрофілів крові на знежирене
предметне скло наносили дозатором 20 мкл крові у вигляді краплі, в яку
додавали 100 мкл розчину латексу з концентрацією 25 млн часток в 1 мл. Вміст
краплі обережно та ретельно перемішували скляною паличкою. Скло з
препаратом краплі розміщували у вологій камері і інкубували в термостаті за
температури 370 С протягом 45 хв. По закінченню інкубації вологу камеру зі
склом переміщуювали в холодильник і інкубували 2 год. при 40 С для зупинки
реакції фагоцитозу. Після зупинки реакції на скло наносили дистильовану воду
для лізису еритроцитів в препараті, залишали на 3 - 5 хв., видаляли (зливали)
гемолизований розчин. Скло розміщували вертикально і висушували на повітрі,
препарат фіксували етанолом і фарбували 0,05 % розчином метиленового
синього 5 - 10 хв. Пофарбовані мазки досліджували морфологічно під імерсією
на світловому мікроскопі.
Підраховували 200 клітин з урахуванням кількості клітин, що поглинули
частки латексу та кількості часток латексу, що поглинула кожна клітина.
Визначали показники фагоцитозу: активність фагоцитозу – відсоток клітин, що
здійснили фагоцитоз (поглинання часток латексу) та інтенсивність фагоцитозу
– середнє арифметичне число часток латексу, що поглинула 1 клітина.
Визначення концентрації імуноглобулінів G, A, M.
Визначення концентрації імуноглобулінів Ig G, Ig A, Ig M у сироватці
крові здійснювали стандартним методом простої радіальної імунодифузії за
Mancini [259] з використанням комерційних наборів реагентів - сироваток
діагностичних моноспецифічних проти імуноглобулінів G, A, M (ГУ НИИЭМ
им. Н. Ф. Гамалеи РАМН, Россия).
Визначення

активності

комплементу

та

рівнів

компонентів

комплементу С3 і С4.
Активність комплементу проводили за визначенням показнику СН50 –
50-ти відсоткової літичної активності комплементу у дослідній сироватці крові
у відношенні до еритроцитів вівці. Для цього проводили приготування
гемолітичної системи – сенсибілізованих еритроцитів вівці: 5 мл стерильно
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відібраної крові вівці тричи відмивали шляхом центрифугування у GVB буфері.
Готували розведення гемолітичної сироватки і змішували 5 мл 5 % суспензії
ерітроцитів з 5 мл розведеної гемолітичної сироватки, інкубували 30 хв. за 37 0
С. По закінченню інкубації відмивали еритроцити 3 рази. Готували 5 мл 5 %
суспензію сенсибілізованих еритроцитів.
Суспензію еритроцитів розкапували по 0,1 мл у лунки круглодонного 96лункового планшету. До кожної лунки додавали по 0,1 мл попередньо
розведених дослідних зразків (використовували робочі розведення 1 : 20, 1 : 40,
1 : 80, 1 : 120). Планшет розміщували у термостат для інкубації за 370 С
протягом 30 хвилин. По закінченні інкубації планшет центрифугували на
кутовій центрифузі 5 хвилин за 200 g, відбирали надосад з кожної лунки і
переносили його до нового планшету. Оптичну густину в надосадах визначали
фотометрією на приладі Multiscan (Фінляндія). Активність комплементу у
дослідному зразку розраховували відповідно до коефіцієнтів Крота і виражали
у літичних одиницях (ЛОд).
Концентрацію

компонентів

комплементу

С3

та

С4

визначали

імуноферментним методом з використанням комерційних наборів (МНИИЭМ
им. Г. Н. Габричевского, Россия), планшетного промивача та фотометру
Multiscan-Plus (Labsystems, Швеція).
2.3. Обстеження плацент.
Для вивчення морфологічних та імуногістохімічних особливостей
структур плаценти при TORCH-інфекціях в анамнезі вагітної жінки, були
досліджені наступні групи:
1 – плаценти від жінок з TORCH - інфекціями і вродженою пневмонією у
новонароджених – 20 спостережень;
2 - плаценти від жінок з бактеріальною інфекцією і вродженою
пневмонією у новонароджених – 20 спостережень;
3 - плаценти від жінок з фізіологічним перебігом вагітності (контроль) –
10 спостережень.
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Для вирішення поставлених завдань у дослідженні були використані
наступні методи:
1. Органометричний - включає вимірювання маси плаценти її розмірів
(максимальний та мінімальний діаметр, максимальну та мінімальну товщину),
діаметр та товщину пупкового канатику, а також плацентарно-плодовий
коефіцієнт (ППК).
2. Макроскопічний – вивчався за 32 стигмами. Це цілісність тканин
плаценти, її реконструкція, форма материнської, плодової поверхні, пупочний
канатик.
При огляді плодової поверхні відмічався колір, наявність гематом,
валику, обідку, варикозного розширення судин, кіст вогнищевих ущільнень
пухлин, набряку та травматичних ушкоджень. При огляді плідних оболонок
увагу звертали на їх товщину, колір, а також наявність включень.
При вивченні пуповини оцінювали її товщину, поперечний розріз,
прикріплення, наявність набряку, тромбозу судин, справжніх та несправжніх
вузлів, гематом, ушкоджень , варикозного розширення судин.
При огляді материнської поверхні визначали цілісність децидуальної
тканини, форму, розміри плаценти, наявність допоміжних часточок, їх кількість
та розміри, виразність та глибину борозн, виразність та глибина зон з
нетиповим забарвленням і щільністю та кількість свіжих та старих згортків
крови: при огляді плодової поверхні плаценти звертали увагу на форму та
контури, кількість основних судин хоріона, забарвлення амніону, місце
прикріплення пуповини, ділянки пошкодження, відшарування, присутність
ободка на плаценті. Відмічалась також наявність утворень, які деформують
поверхню, а саме кіст та пухлин; плодових оболонок, відмічали їх товщину,
забарвлення, включення (кров, меконій) та набряк; пуповини, звертали увагу на
зміни кольору поверхні, довжину і товщину; набряк сполучної тканини,
присутність
ушкоджень.

справжніх

та несправжніх

вузлів,

гематом,

травматичних
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3. Загальногістологічний - проводили по стандартній схемі. З фіксованої в
нейтральному формаліні тканини плаценти через усю товщу вирізали 6
шматочків (2 - з краю; 2 - з парацентральної частини, 2 - з центральної зони
плаценти). Матеріал обробляли в парафіновій заливці, зрізи фарбували
гематоксилін-еозином та пікрофуксином по Ван-Гізон:
а) забарвлення гематоксилін-еозином - дана методика дає загальну уяву
про структуру органу, добре виявляє усі клітинні елементи та деякі неклітинні
структури.

На

предметне

скло

наливають

відфільтрований

розчин

гематоксиліну Бомера, залишають на 5 - 10 хв. Зливають гематоксилін назад до
колби, вміщують зрізи у воду на 1 - 10 хв. Просвітлюють 1 % солянокислим
спиртом і знов вміщують в чисту водопровідну воду до посиніння зрізів (30
хв.). Забарвлюють 1 % еозином 1 - 2 хв. і вміщують у воду, а потім в 70° і 96°
спирти. Підсушують фільтрувальним папером та вміщують в ксилол до
просвітлення зрізів, а потім заключають у бальзам.
Препарат нормально пофарбований коли ядра мають червоно-фіолетове
забарвлення з чітко виразним ядерцем та хроматином, а цитоплазма помірно
рожево-жовтуватого кольору;
б) забарвлення пікрофуксином по ван-Гізон - дана методика дозволяє
виявити сполучну тканину. На предметне скло наливають одну частину
офіційного розчину заліза і 2 частини залізистого гематоксиліну – 5 хв.
Зливають барвник, промивають водою і вміщують у воду. Просвітляють 1 %
солянокислим спиртом і вміщують у воду до посиніння зрізів – 15 - 30хв.
Забарвлюють пікрофуксином – 3 - 5хв. Вміщують зрізи у воду на 1 - 10 хв. І
просвітлюють 1 % солянокислим спиртом і знов вміщують в чисту
водопровідну воду до посиніння зрізів (30 хв.), потім - в 70° і 96° спирти,
підсушують фільтрувальним папером і вміщують в ксилол до просвітлення
зрізів. Заключають в бальзам.
Колагенові волокна сполучної тканини при забарвленні пікрофуксином
мають червоний колір, м'язові та еластичні - бурувато-жовтий чи жовто зелений. Ядра забарвлені в темно - коричньовий колір.
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4) Імуногістохімічні:
- непрямий стрептавидін-пероксидазний метод виявлення рівня експресії
маркера проліферації і регенерації Кі-67. Протокол забарвлення: депарафінізація
шматочків тканини на скло, блокування ендогенної пероксидази 3% розчином
пероксиду водню, обробка предметного скла водою, блокування неспецифічних
протеїнових сполук двома краплями 1 % BSA, промивка в PBS-буфері,
нанесення первинних антитіл до антигену Кі-67 (фірма DAKO, Данія) на одну
годину. Промивають в PBS - буфері і наносять вторинні антитіла. Промивка в
PBS-буфері, нанесення двох крапель комплексу стрептавідин - пероксидази та
інкубація на протязі 30 хв., промивка і нанесення АЕС – хромоген - розчину інкубація від 5 до 20 хвилин, до появи забарвлення, яке потрібне.
Розповсюдженість та інтенсивність реакції оцінювали напівкількісним
методом в балах, від 0 до 3 балів:
а ) розповсюдженість:
1) 0 - немає забарвлення;
2) 1 - менше 10 % позитивно забарвлених клітин;
3) 2 - більше 10 % і менше 50 % позитивно забарвлених клітин;
4) 3 - гомогенне забарвлення більше 50% клітин;
б) інтенсивності реакції:
1) 0 - немає видимого забарвлення;
2) 1 - слабке забарвлення;
3) 2 - помірне забарвлення;
4) 3 - виразне забарвлення.
5) гістохімічні;
- ДНК по Фельгену з наступним визначенням індексу апоптозу, який
характеризує відносну кількість клітин з ознаками апоптозу;
- Шик-реакція, pas-реакція - (periodic acid - Schiff (PAS) reaction) - тест,
який дозволяє виявити наявність глікопротеїнів, полісахаридів, деяких
полісахаридів, глюкопротеїдів та ряду жирних кислот. Досліджувана тканини
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після дії на неї реактива Шифа оброблюється йодною кислотою. У випадку
позитивної реакції досліджувана тканина забарвлюється у червоний колір.
Морфологічний аналіз плацент, що досліджувались, проводили на
підставі

створеного

нами

протоколу

плаценти,

який

включає

дані

органометричних, макроскопічних та мікроскопічних досліджень (рис.2.3.1).
По сукупності величин маси плода, плаценти, ступеню зрілості ворсинчастого
дерева, виразності компенсаційних процесів визначали ступень хронічної
плацентарної недостатності.
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ПРОТОКОЛ
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЛАЦЕНТИ №_________________
Адреса закладу, де заповнений протокол__________________________________________________
область_____________________район ____________ (мість)__________________________________
Лікувально-профілактичний заклад_____________________________________________
відділення____________________________________________________________________________
Карта стаціонарного хворого №_____________
1.Прізвище, ім»я, по батькові ___________________________________________________________
2.Вік ______________років
3.Місце проживання___________________________________________________________________
4.Діагноз_____________________________________________________________________________
5.Дитина народилась в____________предлежанні, жива, мертва, мацерована;
маса_______; оцінка за шкалою Апгар______ .*
6. Дата направлення:
7. Дата прийома:
* У разі пізнього викидня та перинатальної смерті доставляється обмінна карта та ф. 96-о.
ОРГАНОМЕТРІЯ
Маса посліду_____________________________________________________
Розміри посліду___________________________________________________
ППК (плацентарно-плодовий коефіцієнт)_____________________________
МАКРОСКОПІЯ
(потрібне підкреслити)
Послід: моно-біхоріальний.
Огляд плодової поверхні.
Колір – сірувато-білі, голубувата, жовтувата, зеленувата.
Гематома – відсутня: є: розміри____см; локалізація: центр, пара центр, крайова.
Валік – відсутній, є, ширина____см;
Обідок – відсутній, є, ширина____см.
Варикозне розширення судин – є, немає.
Кісти – є, немає.
Вогнищеві ущільнення – відсутні, є: розміри ____см., локалізація: центр, пара центр, крайова.
Пухлина – відсутня, є
Набряк – є, або немає.
Огляд плідних оболонок.
Товщина – тонкі, ущільнені, вогнищеві ущільнення.
Колір – сірувато-білуватий, жовтуватий, зеленуватий, рожевий.
Включення – відсутній, є: слабо виразний, помірно, різко.
Пуповина
Довжина___см; поперечний розріз_____см.
Прикріплення – центральне, пара центральне, крайове.
Набряк – відсутній, є: слабо виражений, помірно, різко.
Тромбоз судин: є, немає.
Справжні вузли – є, немає.
Несправжні вузли – є, немає.
Гематома – є, немає.
Ушкодження – є, немає.
Варикозне розширення судин – є, немає.
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Мікроскопічне дослідження (потрібне підкреслити)
Плацентарний амніон. Епітелій не змінений, дегенерує, некротично змінений., відсутній, з
явищами мат аплазії, запальної інфільтрації.
Хоральна платівка. Набрякла, розволокнень, виразне повно кров»я судин.
Шар Лангганса. Звичайної товщини, потоншений, потовщений.
Ворсинчастий хоріон
Ворсини
стовбурові середнього калібру термінальні
Форма: звичайна; витягнута; листковидна
з звичайною васкуляризацією
ангіоматозна
без судин
Епітелій збережений
частково злуплений
повністю злуплений
проліферує
одно-двошаровий
клітини Лангганса
Строма не змінена
повнокровна
набрякла
фіброзна змінена
склерозована
наявність клітин Кащенко-Гофбауера
лейкоцитарна інфільтрація
солі кальцію
лімфогістіоцитарна інфільтрація
Кровоносні судини не змінені
склерозовані
склероз з облітерацією
проліферація ендотелію
солі кальцію
Міжворсинчастий простір: Проліферація термінальних ворсин. Вміст: кров, тромби, фібриноїд,
десквамативний епітелій, кальцифікати.
Базальний шар децидуальної оболонки: лімфогістіоцитарна інфільтрація, запальна інфільтрація,
тромбоз судин, ділянки дегенерації, некрозу, кальцифікати.

Рис.2.3.1 Протокол дослідження плаценти. Форма № 013-1/0, затверджено
наказом МОЗ України № 417, від 19.08.2004р.
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При характеристиці плацентарної недостатності відмічалась ступень
компенсації

хронічної

недостатності

(компенсована,

субкомпенсована,

декомпенсована). Відсутність морфологічних ознак плацентарної недостатності
розцінювалося як компенсований стан плаценти.
Проліферативну активність клітин визначали по проліферативному
показнику Кі-67 за формулою:

де Х – кількість ядер в полі зору мікроскопа. Підрахування проводилось не
менш ніж в 10 полях зору.
Ступінь хронічної плацентарної недостатності визначали по сукупності
величин маси плода, плаценти, ступеню зрілості ворсинчастого дерева,
виразності компенсаційних процесів.
2.4. Математично-статистичні методи аналізу.
Групування, аналіз та статистичну обробку отриманих результатів
дослідження проводили згідно з визначенням середніх значень та стандартної
похибки. Для оцінки вірогідності різниці між групами параметричних
показників використовували критерій Стьюдента td, непараметричні показники
обчислювались та порівнювались за методом аналізу варіацій (ANOVA). В усіх
випадках різницю між показниками, що порівнювались, визнавали вірогідною
при р < 0,05.
Вірогідність різниці між контрольною та основною групами оцінювали за
критерієм Фішера. Це будь який статистичний критерій, тестова статистика
якого при виконанні нульової гипотези має розподіл Фішера ( F- розподіл).
Статистика тесту так чи інакше зводиться до відношення вибіркових дисперсій
(сум квадратів, ділених на «ступеня свободи»). Тест проводиться шляхом
порівняння значення статистики з критичним значенням відповідного
розподілу Фішера при заданому рівні значимості.
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Математичну обробку результатів проведено методами математичної
статистики

на

персональному

комп’ютері

за

допомогою

програмного

забезпечення Exel. Cтатистичний аналіз даних виконували на персональному
комп’ютері з використанням програм SPSS 2000 (SPSS Inc., США) та Exel 2000
(Microsoft Inc., США) з урахуванням сучасних вимог до статистичної обробки
медичної інформації в наукових, експериментальних та клінічних дослідженнях
[23, 24]. Результати представляли у вигляді середніх значень та стандартної
похибки (Mm). Для оцінки вірогідності різниці показників між групами
використовували непараметричні та параметричні методи статистичного
аналізу. До початку статистичної обробки всі виборки аналізували на
нормальність розподілення. В разі, якщо виборки даних мали нормальне
(гаусове) розподілення, оцінку різниці проводили за критерієм Student td. При
розподіленні, відмінному від нормального, обчислювали критерій MannWhitney U для оцінки різниці між незалежними виборками (різними групами),
або критерій Wilcoxon Т для оцінки різниці в межах однієї групи в динаміці до
або після лікування. Різницю частоти (відсотку виявлення ознаки) між групами
оцінювали за критерієм Student td .
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РОЗДІЛ 3
СТАН ФЕТО-ПЛАЦЕНТАРНОГО БАР’ЄРУ В МАТЕРІВ ОБСТЕЖЕНИХ
НОВОНАРОДЖЕНИХ
3.1. Морфологічні та імунологічні особливості структур плацент жінок з
TORCH – інфекціями і внутрішньоутробною пневмонією у новонароджених.
На І етапі дослідження для підтвердження вродженої інфекції у
новонароджених проведено макроскопічне, гістологічне, морфологічне та
імуногістохімічне дослідження 60 плацент жінок. Протягом виконання роботи
сформовані наступні групи: І група –

20 плацент від жінок з TORCH -

інфекціями і вродженою пневмонією, діагностованою в подальшому в
новонароджених; ІІ група – 20 плацент від жінок з бактеріальною інфекцією і
вродженою пневмонією, діагностованою у дітей постнатально; ІІІ група
контролю – 20 плацент від жінок з фізіологічним перебігом вагітності та
здорових новонароджених.
За результатати дослідження встановлено, що маса плацент жінок з
TORCH - інфекціями в анамнезі в 50 % (10) спостережень мала чітку тенденцію
до збільшення і складала в середньому 530,0 ± 15,9 г, в 25 % (5) спостерігалось
зменшення маси плаценти, в 25 % (5) - не відрізнялась від аналогічного
показника групи контролю, в середньому – 450,0 ± 13,5 г.
Макроскопічно плацента переважно овальної та округлої форми, в трьох
(15 %) спостереженнях вона мала додаткові долі.
Плодова поверхня плацент в 10 (50) % випадків була гладкою,
блискучою, сіруватого кольору, з добре контурованим малюнком розгалужень
судин пуповини. В 60 % плацент плідні оболонки тонкі, містять кров, набряк
відсутній. В 40 % (8) - зеленуватого кольору містять кров і меконій, відмічено
помірний набряк. В 25 % плацент виявлено обідок шириною від 1,0 до 1,2 см.
Кісти, вогнищеві ущільнення і пухлини не виявлялися.
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Плодові оболонки у 75 % (15) спостережень тонкі, сірувато - білі, у 25 %
(5) - з помірно виразним набряком та дрібними, вогнищевими ущільненнями
(amnion nodosum), які являють собою дифузні білі вузлики.
У більшості плацент (50%; 10 випадків) прикріплення пуповини
парацентральне, в 25 % - центральне, в 25 % крайове. В частині спостережень
(75 %; 15 випадків) пуповина потовщена за рахунок помірного набряку, в 5
(25%) набряк був виражений різко. В 8 (40 %) спостереженнях - відмічалися
несправжні вузли пуповини та варикозне розширення судин, в 4 (20 %)
виявлено несправжні однобічні кісти пуповини. Ушкоджень не виявлено.
Материнська

поверхня

губчастої

консистенції,

середньодольчаста.

Борозни переважно різні за глибиною, в більшості плацент відмічається
повнокров’я (75 %). Майже в усіх плацентах виявлялися 2 - 3 ішемічні
інфаркти, які розташовані в парацентральній та крайовій зонах, консистенція їх
еластична. В 30 % (6) випадків, в парацентральній і центральній зонах невеликі
кісти, заповнені кров'ю, розміром 0,5 х 0,5 см та 1,5 х 1,5 см.
При гістологічному дослідженні в 50 % спостережень в децидуальному
шарі вогнища набряку з ділянками інфільтрації лімфоцитами, нейтрофілами та
макрофагами, що свідчить про вогнищевий децидуїт (рис. 3.1.1). Дані
представлені в таблиці 3.1.1. Встановлено збільшення кількості багатоядерних
децидуальних клітин та клітин з ознаками некрозу, апоптозу та апонекрозу, що
є характерним для вірусного інфікування. Судини децидуальної оболонки
розширені,

повнокровні,

місцями

з

тромбами

та

периваскулярними

крововиливами в підлеглі тканини.
В пуповині 75 % плацент відмічено помірний набряк вартонових драглів,
в 25 % набряк виразний, а також крововиливи переваскулярні та в стінку судин.
В частині спостережень (30 %) в судинах артеріального типу виявлено
нерівномірну навколо та в стінці судини лімфо-плазмоцитарну інфільтрацію с
поодинокими нейтрофілами, тобто відмічається васкуліт (рис. 3.1.2).

63

Рис. 3.1.1. Плацента жінки І групи. Децидуальна оболонка, вогнища набряку та
ділянки

інфільтрації

лімфоцитами,

макрофагами

багатоядерними

децидуальними клітинами, апоптоз, апонекроз і некроз окремих клітин.
Забарвлення гематоксилін еозином. Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.

Рис. 3.1.2. І група. Лімфо-плазмоцитарно, нейтрофільно, макрофагальна
пристіночна інфільтрація в судині пуповини. Забарвлення гематоксилінеозіном. Мікрофотографія. Ок.10; Об.10.
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Таблиця 3.1.1
Морфологічний субстрат змін в плацентарному бар'єрі жінок з TORCH і
бактеріальними інфекціями і внутрішньоутробною пневмонією у
новонароджених, абс.ч
Групи
Морфологі
досліджен чні
ня
зміни

І група

ІІ група

Контроль

запальна
інфільтраці
я
набряк

Структури плаценти
Децидуаль Хоріаніч Міжворсинчас Стро
на
на
тий простір
ма
оболонка пластинк
ворси
а
н
25
35
30
25

Суди
ни

30

35

35

30

порушення
кровообігу
дистрофічн
і зміни
запальна
інфільтраці
я
набряк

30

30

50

30

-

20

10

-

30

20

-

30

порушення
кровообігу
дистрофічн
і зміни
дистрофічн
і зміни
набряк

20

20

30

30

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

порушення
кровообігу
дистрофічн
і зміни

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

35

35

20

30

Амніотичне покриття представлене переважно одношаровим кубічним
або циліндричним епітелієм з вогнищевими ознаками дистрофії і десквамації, а
в парацентральних ділянках з вогнищевою проліферацією.
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Амніотичні оболонки в 30% плацент з вогнищевим набряком та
поодинокими лімфоцитами в компактному та децидуальному шарі.
Сполучно-тканині

волокна

хоріанічної

пластинки

нерівномірної

щільності та неоднорідної орієнтації. Просвіти судин пластинки нерівномірної
ширини та кровонаповнення. Стінки більшості вен нерівномірно потовщені,
просвіти їх розширені, повнокровні.
Зрілість ворсинчастого дерева плацент була неоднаковою: в 25 % - вона
не відрізнялась від групи контролю (див. табл. 3.1.1.). В 50 % випадків на фоні
ворсин, які відповідали терміну гестації, відмічаються вогнища незрілості за
типом дисоційованого розвитку котиледонів для якого характерним є
нерівномірне дозрівання ворсин, поряд з нормальними термінальними
ворсинами зустрічаються зони проміжних диференцийованих чи незрілих
ворсин, з переважанням ворсин, які відповідають терміну гестації (рис. 3.1.3).

Рис. 3.1.3. І група. Ділянка замурованих фібриноїдом ворсин плаценти з
вогнищами лімфо-нейтрофільної інфільтрації. Забарвлення гематоксилінеозіном. Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.
В окремих опорних ворсинах другого і третього порядку, відмічалась
часткова або повна облітерація артерій та артеріол з порушенням іх
архітектоніки. Зустрічаються ділянки ворсин, які повністю замуровані у
фібриноїд.
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В 25 % плацент переважав патологічний варіант незрілості за типом
проміжних диференційованих ворсин - при цьому в субхоріальній і центральній
зонах плаценти домінували розташовані вздовж ворсини з поодинокими
термінальними гілками. Епітелій в них представлений синцитіотрофобластом,
незначна кількість вузьких капілярів, розташованих здебільшого центрально, що
призводить до зменшення кількості синцитіокапілярних мембран. В частині
плацент переважають ворсини з потоншеним епітелієм, або він відсутній зовсім
в зонах зближених ворсин зі збереженим епітелієм які з'єднуються між собою
синцитіальними містками. Оскільки ці ворсини не омиваються материнською
кров'ю, вони отримали назву «афункціональних зон» (рис. 3.1.4).

Рис. 3.1.4. І група. Вогнище склеєних ворсин («афункціональна зона»).
Забарвлення гематоксилін-еозіном. Мікрофотографія. Ок.10; Об.10.
В частині ворсин усіх калібрів виявлено вогнища лімфо-плазмоцитарних
інфільтратів, які розташовані у стінці судин або пристіночно (рис. 3.1.5), а
також відмічається виразне повнокров'я судин. В стромі деяких ворсин
середнього калібру і термінальних спостерігається набряк строми та вогнища
лімфоцитарно-плазмоцитарно-нейтрофільних інфільтратів, переважно навколо
судин, тобто відмічається вілузіт.
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Рис. 3.1.5. І група. Лімфо-плазмоцитарно- нейтрофільна інфільтрація в судині
ворсини

середнього

калібру.

Забарвлення

гематоксилін-еозіном.

Мікрофотографія. Ок.10; Об.40.
В міжворсинчастому просторі, в 30 % досліджених плацент, мають місце
порушення кровообігу у вигляді крововиливів, вогнища інфільтратів, які
складаються з лімфоцитів, плазмоцитів, нейтрофілів та макрофагів, що вказує
на інтервілузіт, а також відмічається збільшення фібриноїдних мас (рис. 3.1.6).

Рис. 3.1.6. І група. Вогнище крововиливу у міжворсинчастий простір з лімфонейтрофільною інфільтрацією. Забарвлення пікрофуксином по Ван-Гізон.
Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.
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Слід відмітити наявність в 30 % плацент розповсюджених кальцифікатів,
які локалізувалися не тільки в крайовій зоні плаценти а і в парацентральній.
Вони виявлялися у складі міжворсинчастого фібриноїду, ділянок склеєних
фібриноїдом ворсин та базальній оболонці. Утворення кальцифікатів в
міжворсинчастому фібриноїді може бути обумовлене альтернативними змінами
епітелію ворсин і разом із збільшеним обсягом замурованих у фібриноїд ворсин
є морфологічним відображенням прискорення інволютивних процесів в
плаценті.
Поряд із виявленими вогнищевими змінами структур плаценти в 50 %
спостережень відмічалися вогнищеві, компенсаторні реакції на тканинному та
клітинному рівнях у вигляді ангіоматозу судин термінальних ворсин,
збільшення кількості синцитіальних вузликів та термінальних спеціалізованих
ворсин. Рівень виразності компенсаторних реакцій був, переважно, середній,
тільки в 25 % плацент – дещо нижче середнього рівня.
При гістохімічному дослідженні структур плацентарного бар'єру в 50 %
спостережень виявлена нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в ядрах
синцитіотрофобласта, клітинах строми та децидуальної оболонки, індекс
апоптозу в цих структурах був достовірно збільшений. Дані представлені в
таблиці 3.1.2.
Імуногістохімічне дослідження з МКАТ до маркеру проліферації та
регенерації Кі-67 виявило позитивну експресію в ядрах синцитія, клітин строми
та децидуальної оболонки. В 25 % спостережень експресія була помірною 1-2
бали, в 35 % - виразною 3 бали. В 60 % плацент відмічено достовірне
збільшення індексу проліферації в синцитії, децидуальній оболонці і стромі
ворсин, у порівнянні з групою контролю (див. табл. 3.1.2., рис. 3.1.7, 3.1.8).
Таким чином, в плацентах від жінок з TORCH-інфекціями в анамнезі в
50% (10) спостережень, відмічались зміни запального характеру, які
проявлялися вогнищевими: васкулітом пуповини, парієнтальним мембранітом,
базальним децидуїтом, васкулітом судин ворсин усіх калібрів, інтервілузітом та
вілузітом, а також незрілістю ворсинчастого хоріона у вигляді дисоційованого
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розвитку

котиледонів,

порушенням

компенсаторно-пристосувальних

кровообігу

реакцій,

що

на

фоні

зниження

до

розвитку

призвело

плацентарної недостатності. В 25 % плацент макроскопічні, органометрічні та
більшість гістологічно виявлених змін в ворсинчастому хоріоні, оболонках і
пуповині відповідали терміну гестації. Ще в 25 % плацент зміни запального
характеру не виявлялися. Більшість змін в ворсинчастому хоріоні відповідала
терміну гестації

на фоні

вогнищевих

проявів порушення

кровообігу

вогнищевого характеру.
Таблица 3.1.2
Особливості імуногістохімічного маркеру проліферації і показників
апоптозного індексу в децидуальній оболонці і ворсинах хоріона у групах
порівняння, %
Групи

Апоптозний індекс
ворсини

Кі-67

епітелій децидуальна строма

епітелій децидуальна

ворсин

оболонка

ворсин

ворсин

оболонка

І група

10-15*

10-15*

8-10*

10-20*

20-25*

8-10

ІІ група

4-8**

4-10

5-10

10-15**

10-15

-

4-8

6-7

5-8

5-10

4-5

Контроль 2-3

Примітка. * Порівняння І групи з групою котролю, р ˂ 0,05.
** Порівняння ІІ групи з групою котролю, р ˂ 0,05.
Результати дослідження підтвердили, що нерівномірна інтенсивність
реакції ДНК в структурах плацентарного бар'єра і достовірне збільшення
апоптозного індексу вказують на ушкодження і порушення їх розвитку.
Імуногістохімічно доведене збільшення рівня експресії проліферативного
маркера КІ-67, а також достовірне збільшення показника проліферативного
індексу.
Виявлені зміни свідчать про те, що плацентарна недостатність при
TORCH- інфекціях, обумовлена продуктивними судинно-клітинними реакціями
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в стромі ворсин та децидуальній оболонці і є результатом дії вірусів та
токсоплазм.

Рис. 3.1.7. Плацента жінки І групи. Нерівномірна, позитивна реакція на ДНК по
Фельгену в ядрах клітин децидуальної оболонки (гістохімічне дослідження).
Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.

Рис. 3.1.8. Плацента жінки І групи. Виразна, нерівномірна експресія МКАТ Кі67 в клітинах децидуальної оболонки. Непрямий стрептавідін-пероксидазний
метод виявлення інтенсивності і розповсюдженості з МКАТ до Кі-67.
Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.
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3.2. Морфологічні та імуногістохімічні особливості структур плаценти від
жінок з бактеріальними інфекціями і внутрішньоутробною пневмонією у
новонароджених.
Анализуючі дані дослідження плацент ІІ групи жінок з бактеріальними
інфекціями та вродженими пневмоніями в новонароджених, встановлено, що
органометричні показники в цій групі дослідження в більшості плацент не
відрізнялись від аналогічних в групі контролю, в 30 % (6) спостерігалось
зменшення маси і розмірів плаценти.
Макроскопічно плацента переважно овальної та округлої форми, в 2
спостереженнях неправильної форми, мали додаткову долю невеликих
розмірів.
Плодова поверхня в 12 (60)% досліджених плацент гладенька, сіруватого
кольору з добре контурованим малюнком розгалужень судин пуповини, плідні
оболонки тонкі, містять кров, набряк відсутній. В 40 % плацент в плідних
оболонках відмічено вогнищевий набряк, в деяких плацентах мали зеленуватий
колір та вогнищеві ущільнення. Кісти і пухлини відсутні.
У більшості плацент прикріплення пуповини центральне, в 40 % крайове. В частині спостережень відмічено різко виражений набряк (5), в 2-х
несправжні, однобічні кісти пуповини, які утворюються за рахунок різко
вираженого набряку. В 5 спостереженнях - відмічалися несправжні вузли
пуповини та варикозне розширення судин.
Материнська

поверхня

губчастої

консистенції,

середньодольчаста.

Борозни переважно різні за глибиною, в більшості плацент відмічається
повнокров'я. Майже в усіх плацентах виявлялися 1 - 3 ішемічні інфаркти, які
розташовані в парацентральній та крайовій зонах, консистенція їх еластична.
Морфологічний субстрат змін в плацентарному бар'єрі жінок з
бактеріальними

інфекціями

та

внутрішньоутробною

новонароджених представлений в таблиці 3.1.1.

пневмонією

у
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При гістологічному дослідженні в пуповині 50% плацент відмічено
виразний і помірний набряк варотонових драглів, крововиливи переваскулярні
та в стінку судин. В судинах артеріального типу виявлено нерівномірну,
пристіночну та в стінці судини лімфоцитарну інфільтрацію с поодинокими
плазмоцитами інфільтрацію тобто відмічається васкуліт судин пуповини. В
децидуальному шарі вогнища набряку, повнокров'я судин та багатоядерних
децидуальних клітин, деякі з них з ознаками некрозу і апоптозу. Амніотичні
оболонки

з

лімфоцитами,

вогнищевим

набряком

плазмоцидами,

та

розповсюдженої

нейтрофілами

децидуального

інфільтрації
та

шару

цитотрофобласту. В частині плацент в амніотичній оболонці виявлялась
дезонтогенетична форма маловоддя, коли в шарі цитотрофобласту виявлялись
атрофічні ворсини різного розміру без епітелію і судин (рис. 3.2.1).

Рис. 3.2.1. Плацента жінки ІІ групи. Амніотична оболонка. Ознаки
дизонтогенетичної форми маловоддя і парієнтальний децидуїт. Забарвлення
гематоксилін еозином. Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.
В хоріанічній оболонці відмічаються вогнища крововиливів, повнокров'я
судин та лімфоцитарної інфільтрації. Зрілість ворсинчастого хоріону в
більшості плацент не відрізнялась від групи контролю, лише в 25%
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відмічаються

вогнища

незрілості

за

типом

дисоційованого

розвитку

котиледонів, а також ділянки ворсин замурованих фібриноїдними масами.
В окремих опорних ворсинах другого і третього порядку, відмічалась
часткова або повна облітерація артерій та артеріол з порушенням іх
архітектоніки.
В частині ворсин виявлені вогнища лімфоцитарних інфільтратів з
поодинокими нейтрофілами, які розташовані у стінці судин (рис. 3.2.2), а також
виражене повнокров`я судин і набряк строми (рис. 3.2.3).

Рис. 3.2.2. Плацента жінки ІІ групи. Вогнища лімфоцитарної інфільтрації в
стінці судин. Забарвлення гематоксилін еозином. Мікрофотографія. Ок.10;
Об.40.
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Рис. 3.2.3. Плацента жінки 2 групи. Повнокров'я судин та вогнища набряку
строми ворсин. Забарвлення гематоксилін еозином. Мікрофотографія. Ок.10;
Об.20.
Міжворсинчастий простір більшості ворсин нерівномірно звужений з
вогнищами

крововиливів,

особливо

під

хоріанічною

і

децидуальною

оболонками. Відмічається збільшення обсягу фібриноїдних мас і невеликі
ділянки

лімфоцитарної

інфільтрації

с

поодинокими

нейтрофілами

і

плазмоцидами (інтервілузіт).
В більшості плацент цієї групи, на фоні виявлених вогнищевих змін в
ворсинчастому хоріоні, пуповині і оболонках відмічено середній рівень
компенсаторних процесів як на тканинному і клітинному рівнях, у вигляді
проліферації термінальних ворсинок, збільшення кількості «синцитіальних
вузликів» та ангіоматозу судин.
При гістохімічному дослідженні структур плацентарного бар'єру в 50 %
спостережень виявлена нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в ядрах
синцитіотрофобласта, клітинах строми, індекс апоптозу в цих структурах був
достовірно збільшений. Дані представлені в таблиці 3.1.2.
Імуногістохімічне дослідження з МКАТ до маркеру проліферації та
регенерації Кі-67 виявило позитивну експресію в ядрах синцитія, клітин
строми. В частині спостережень експресія була помірною 1 - 2 бали (10 %), в 40
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% - виразною 3 бали. В 60 % плацент відмічено достовірне збільшення індексу
проліферації в синцитії, децидуальній оболонці і стромі ворсин, у порівнянні з
групою контролю (див. табл. 3.1.2.).
Таким чином, в плацентах від жінок з бактеріальними інфекціями

в

анамнезі в 50% спостережень, відмічались запальні зміни вогнищевого
характеру – васкуліт судин пуповини, парієнтальний мембрані в амніотичній
оболонці, васкуліт судин ворсин ворсинчастого хоріону, інтервілузіт вогнища
запальної інфільтрації в між ворсинчастому просторі), а також незрілістю
ворсинчастого хоріона у вигляді дисоційованого розвитку котиледонів,
порушення кровообігу на фоні компенсаторних реакцій, переважно середнього
ступеня виразності. В 30 % плацент макроскопічні, органометрічні та більшість
гістологічно виявлених змін в ворсинчастому хоріоні, оболонках і пуповині
відповідали терміну гестації. Ще в 10 % плацент зміни запального характеру
виявлялися тільки в амніотичній оболонці і пуповині. Більшість змін в
ворсинчастому хоріоні відповідала терміну гестації на фоні вогнищевих проявів
порушення кровообігу вогнищевого характеру.

Рис. 3.2.4. Плацента жінки ІІ групи. Виразна, нерівномірна експресія МКАТ Кі67 в клітинах децидуальної оболонки. Непрямий стрептавідін-пероксидазний
метод виявлення інтенсивності і розповсюдженості з МКАТ до Кі-67.
Мікрофотографія. Ок.10; Об.20.
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Нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в структурах плацентарного
бар'єра і достовірне збільшення апоптозного індексу вказують на ушкодження і
порушення їх розвитку (див. табл. 3.1.2.).
З метою виявлення проліферативних і регенераторних особливостей в
структурах плацентарного бар'єра проводили імуногістохімічне дослідження
Кі-67, яке показало нерівномірну експресію проліферативного маркера Кі-67
(рис. 3.2.4), а також показника проліферативного індексу (див. табл. 3.1.2.), в
деяких спостереженнях відмічено достовірне збільшення цих показників, в
частині – вони не відрізнялись від групи контролю.
Таким чином, в плацентах від жінок з бактеріальними інфекціями зміни
запального характеру спостерігались переважно в плідних оболонках, пуповині,
хоріанічній пластинці, менш виразними були в судинах ворсин і в між
ворсинчастому просторі на фоні вогнищевих розладів кровобігу. В незначній
частині плацент відмічалась незрілість ворсинчастого хоріона у вигляді
дисоційованого розвитку котиледонів. В більшості плацент відмічався
переважно середній рівень компенсаторно-пристосувальних реакцій. В 30 %
плацент макроскопічні, органометрічні та більшість гістологічно виявлених
змін в ворсинчастому хоріоні, оболонках і пуповині відповідали терміну
гестації. В 20% плацент відмічались вогнища порушення кровобігу, зміни
запального характеру не виявлялися.
Інтенсивність реакції ДНК в структурах плацентарного бар'єра була менш
виразною. Також відмічалось незначне збільшення апоптозного індексу, що
вказує на менш значні ушкодження в структурах плацентарного бар'єру.
Менш виразною була експресія Кі-67, показника проліферативного
індексу в деяких випадках не відрізнялись від групи контролю, лише в частині
спостережень були підвищені.
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РОЗДІЛ 4
КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ РАННЬОЇ
НЕОНАТАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ У ОБСТЕЖЕНИХ НОВОНАРОДЖЕНИХ
Для вирішення поставлених завдань в динаміці раннього неонатального
періоду на ІІ етапі дослідження комплексно обстежено 110 новонароджених: 80
дітей, що народились з вродженою пневмонією, з них І група – 38 дітей від
жінок з TORCH - інфекціями, ІІ група – 42 дитини від жінок з бактеріальною
патологією. Групу контроля склали 30 новонароджених від соматично здорових
жінок. Аналіз перебігу періоду ранньої неонатальної адаптації проводили з
урахуванням особливостей перебігу вагітності та пологів у матері.
Дані про вік обстежених матерів, наведені в таблиці 4.1.,свідчать про те,
що більшість жінок середнього фертильного віку. Лише 2 (5,3%) з них до 20
років. Розподіл матерів за віком в обох групах подібний.
Таблиця 4.1
Розподіл обстежених матерів за віком, абс.ч. (%)
Розподіл матерів обстежених дітей за віком, роки
Групи
спостереження
до 20
21 - 25
26 - 30
більше 30
Всього
(n = 80)
3 (3,7)*
19 (23,7)*
30 (37,5)*
28 (35,0)
І
(n = 38)
2 (5,3)
10 (26,3)*
16 (42,1)**
18 (47,3)
ІІ
(n = 42)
1 (2,6)
9 (21,4)**
14 (33,3)***
10 (23,8)#
Контроль
(n = 30)
2 (6,7)
10 (33,3)
15 (50)
3 (10)
*
Примітки: - порівняння між дітьми основних груп з контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05;
#
- порівняння між І та ІІ групами, р < 0,05.
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Серед обстежених жінок частота першовагітних у І групі склала 11 (28,9
%), у ІІ групі – 15 (35,7 %), повторнородящих у І групі – 24 (63,2 %), у ІІ групі –
26 (61,9 %), різниця вірогідності не достовірна.
Перебіг вагітності та пологів значною мірою визначають стан плода та
новонародженого. Ускладнення вагітності в обстежених жінок представлені в
таблиці 4.2.
Аналіз даних таблиці 4.2. свідчить про те, що вагітність у жінок з TORCH
- інфекціями перебігала зі значними ускладненнями. Частота пізніх гестозів у
жінок І групи склала 13,1 %, тоді як у жінок контрольної групи це ускладнення
зареєстровано лише у 6,7 %. Вагітність у жінок І групи частіше перебігала з
симптомами загрози переривання вагітності (47,3 % проти 10 % в контролі, р <
0,05).
Таблиця 4.2
Ускладнення вагітності в обстежених жінок, абс.ч. (%)
Ускладнення

Всього
(n = 80)

Групи
І
(n = 38)

ІІ
(n = 42)

Контроль
(n = 30)

Прееклампсія:
ранні терміни
10 (12,5)*
6 (15,7)**
4 (9,5)
1 (3,3)
**
пізні терміни
8 (10)
5 (13,1)
3 (7,1)
2 (6,7)
*
**
***
Загроза
32 (40)
18 (47,3)
14 (33,3)
3 (10)
переривання
вагітності
Фетоплацентарна
15 (18,7)*
9 (23,6)**
6 (14,3)
2 (6,7)
недостатність
Анемія
23 (28,7)
1 3(34,2)** 10 (23,8)
2 (6,7)
*
Примітки: - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.
Значна частота ускладнень вагітності призводить до порушень стану
плода. За даними деяких авторів [163] (А.Б. Сухарев, Ю.А. Задорожна, м. Суми;
О.М. Юзько, І.І. Шевчук, Токсоплазмоз и беременность) при інфікуванні
TORCH - інфекціями вагітних розвивається фетоплацентарна недостатність.
Згідно з нашими даними, частота фетоплацентарної недостатності у вагітних,
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інфікованих TORCH - інфекціями діагностувалась у жінок І групи в 23,6 % ,
тоді як у 6,7 % - у здорових, при р < 0,05 (див. табл. 4.2).
Несприятливий перебіг вагітності у жінок з TORCH – інфекціями впливал
на перебіг пологів. Дані про ускладнення пологів у обстежених групах матерів
наведені у таблиці 4.3. У більшості інфікованих TORCH – інфекціями жінок
пологи

перебігали

з

ускладненнями.

Частота

передчасного

виливу

навколоплодових вод у вагітних TORCH – інфекціями склала 47,3 % проти 16,7
% у здорових, р < 0,05. У 18,4% жінок І групи відмічалась слабкість пологової
діяльності, що у більшості випадків призводило до тривалих пологів.
Таблиця 4.3
Ускладнення пологів у обстежених жінок, абс.ч. (%)
Ускладнення

Всього
(n = 80)

Групи
І
(n = 38)
10 (26,3)

ІІ
(n = 42)
13 (30,9)

Контроль
(n = 30)
20 (66,7)

Пологи фізіологічні 23 (28,7)
без ускладнень
Пологи ускладнені 44 (55)*
24 (63,1)
20 (47,6)
7 (23,3)
Кесарський розтин 13 (16,2)
8 (21,0)
5 (11,9)
3 (10)
**
***
Передчасне
18 (47,3)
12 (28,6)
5 (16,7)
*
відходження
30 (37,5)
навколоплодних
вод
Слабкість пологової 11 (13,7)
7 (18,4)
4 (9,5)
1 (3,3)
діяльності
Швидкі пологі
14 (17,5)
8 (21,0)**
6 (14,3)
2 (6,7)
**
Внутрішньоутробна 31 (38,7)
19 (50)
12 (28,6)
4 (13,3)
гіпоксія плода
Примітки: * - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.

Швидкі та стрімкі пологи спостерігались у 21% жінок проти 6,7 % в
контролі, р < 0,05. Відмічена висока частота гіпоксії плода (50 % проти 13,3 % у
здорових, р < 0,05) (див. табл. 4.3.).
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Висока частота акушерських ускладнень обумовлюють високу частоту
оперативних втручань під час пологів у жінок. При аналізі частоти оперативних
втручань у обстежених жінок було виявлено, що оперативне розродження
проведено у 8 (21 %) жінок, інфікованих TORCH – інфекціями, перінео- та
епізіотомія – 7 (18,4 %). Дані представлені в таблиці 4.4.
Таблиця 4.4
Частота оперативних акушерських втручань у обстежених жінок, абс.ч. (%)
Акушерські
втручання

Всього
(n = 80)

Кесарський розтин

13 (16,2)

Групи
І
(n = 38)
8 (21)

ІІ
(n = 42)
5 (11,9)

Контроль
(n = 30)
1 (3,3)

Перінеота 12 (15)*
7 (18,4)**
5 (11,9)***
епізеотомія
2 (6,7)
Відшарування
та 6 (7,5)
4 (10,5)
2 (4,8)
ручне
виділення
плаценти
Ручне обстеження 11 (13,7)*
7 (18,4)**
4 (9,5)***
1 (3,3)
порожнини матки
Примітки: * - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.
У всіх обстежених жінок народились живі діти. Аналіз стану
новонароджених

при

народженні

та

особливостей

перебігу

ранньої

неонатальної адаптації проводився з урахуванням оцінки за шкалою Апгар.
В

результаті

оцінки

новонароджених

на

першій

хвилині

після

народження за шкалою Апгар показав, що більшість обстежених дітей
народилось в асфіксії різного ступеня тяжкості, причому в асфіксії середнього
ступеня – 57,5 % дітей проти 20 % новонароджених групи контролю, р < 0,05,
тяжкого ступеня – 37,5 %, у здорових новонароджених асфіксії тяжкого
ступеня не спостерігалось. Дані представлені в таблиці 4.5.
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Таблиця 4.5
Оцінка за шкалою Апгар обстежених новонароджених, бали (%)
Оцінка за шкалою
Апгар

Всього
(n = 80)

Групи

І
ІІ
Контроль
(n = 38)
(n = 42)
(n = 30)
1 хвилина:
*
8 / 10
5 (6,25)
2 (5,2)**
3 (7,1)***
24 (80)
*
**
***
6/7
46 (57,5)
19 (50)
27 (64,3)
6 (20)
4/5
24 (30)
13 (34,2)
11 (26,2)
0
1/3
6 (7,5)
4 (10,5)
2 (4,8)
0
5 хвилина:
8 / 10
5 (6,25)
2 (5,2)
3 (7,1)
25 (83,3)
*
**
***
6/7
46 (57,5)
19 (50)
27 (64,3)
5 (16,7)
4/5
24 (30)
13 (34,2)
11 (26,2)
0
1/3
6 (7,5)
4 (10,5)
2 (4,8)
0
*
Примітки: - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.
При цьому звертає на себе увагу суттєва різниця у розподілі
новонароджених за станом при народженні у обох групах, якщо у І групі оцінку
8 - 10 балів отримали 5,2 % новонароджених (р < 0,05), у ІІ групі – 7,1 %
новонароджених, тоді як у контролю – 80 %. Відзначено, що 34,2 % дітей з
вродженою пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями народились з
оцінкою по Апгар 5 балів та нижче, у 26,2 % новонароджених від матерів з
іншими інфекціями в анамнезі, у здорових новонароджених асфіксії тяжкої
ступені не спостерігалось (див. табл. 4.5).
На п’ятій хвилині після народження стан дітей від матерів з TORCH –
інфекціями, які народились в стані асфіксії середнього та тяжкого ступеня,
суттєво не змінювався.
При аналізі антропометричних даних особливу увагу придиліли масі тіла
дітей при народженнію. Дані представлені в таблиці 4.6. Дослідження
розподілу за масою тіла новонароджених з вродженою пневмонією показало,
що лише менше третини (28,7 %) дітей народились з масою тіла від 3001 до
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3500 гг, тоді як серед дітей групи контролю таких було 50% (р < 0,05). При
цьому 30 % дітей народилися з масою тіла від 2500 до 3000 гг проти 6,7 %
новонароджених в контролі (р < 0,05). У групі дітей від здорових матерів не
виявлено новонароджених з масою тіла менше 2500 г, тоді як 3,7 % дітей з
вродженими пневмоніями народились з низькою масою тіла.
Таблиця 4.6
Розподіл новонароджених за масою тіла при народженні, абс.ч. (%)
Маса тіла, г

Всього
(n = 80)

Групи

І
ІІ
Контроль
(n = 38)
(n = 42)
(n = 30)
2000 - 2499
3 (3,75)
2 (5,3)
1 (2,4)
0
***
*
**
2500 – 2999
13 (30,9)
24 (30)
11 (28,9)
2 (6,7)
*
**
***
3000 – 3499
23 (28,7)
12 (31,6)
11 (26,1)
15 (50)
*
**
***
3500 – 3999
17 (21,2)
7 (18,4)
10 (23,8)
11 (36,7)
*
**
***
більш 4000
12 (15)
5 (13,1)
7 (16,7)
2 (6,7)
*
Примітки: - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.
При детальному аналізі маси тіла у дітей з вродженими пневмоніями від
матерів з TORCH – інфекціями (І група) та без TORCH – інфекцій (Іі група)
вірогідна різниця спостерігається в ваговій категорії 3500 та більше 4000 гг
(див. табл. 4.6).
Фізіологічне зменшення маси тіла у новонароджених від здорових
матерів досягло максимальних значень на четверту добу і склало (6,1 % ± 1,0
%) від загальної маси тіла, тоді як у дітей, які народились з вродженою
пневмонією цей процес затягнувся до 6 діб і максимальна втрата маси тіла
склала 8,7 ± 1,1 %. Дані представлені в таблиці 4.6.
У дітей І групи максимальна втрата ваги склала 9,3 ± 1,1 %. Відновлення
маси тіла у новонароджених від здорових матерів починалось на 4 добу, у
новонароджених від матерів з TORCH - інфекціями - після 6,5 доби, порівняно
з дітьми з вродженою пневмонією від матерів без TORCH - інфекцій - після 5,3
доби (див. табл. 4.7).
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Таблиця 4.7
Особливості ранньої неонатальної адаптації новонароджених
Ознаки

Всього
(n = 80)

Групи
І
(n = 38)
9,3 ± 1,1

ІІ
(n = 42)
8,1 ± 1,1

Контроль
(n = 30)
6,1 ± 1,0

Максимальна втрата маси тіла, 8,7 ± 1,1
%
Доба відновлення маси тіла, 5,9 ± 0,7
6,5 ± 0,8
5,3 ± 0,6
4,5 ± 1,0
абс.ч.
Доба
відшарування 6,1 ± 0,6
6,8 ± 0,7
5,5 ± 0,5
3,5 ± 0,1
пуповинного залишку, абс.ч.
Неонатальна жовтяниця, абс.ч. 32 (40)*
18
14
6 (20,0)
**
***
(%)
(47,3)
(33,3)
Доба початку жовтяниці, абс.ч. 2,3 ± 0,2
2,1 ± 0,1
2,6 ± 0,2
3,8 ± 1,2
(%)
Примітки: * - порівняння між основними групами та контролем, р < 0,05;
**
- порівняння між І групою та контролем, р < 0,05;
***
- порівняння між ІІ групою та контролем, р < 0,05.

Таким чином, одержані дані свідчать про те, що у новонароджених з
вродженою пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями основні показники
фізичного розвитку значно знижені. Найменші показники фізичного розвитку
відмічалися у дітей з ознаками затримки фізичного розвитку.
Перебіг періоду постнатальної адаптації у новонароджених від матерів з
TORCH – інфекціями відбувався зі значними ускладненнями, які проявлялися у
вигляді розвитку різноманітних синдромів.
У дітей з вродженою пневмонією частіше розвивалась кон’югаційна
жовтяниця (40 % проти 20 % групи контролю, р < 0,05). Суттєво вища частота
жовтяниць у новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH інфекціями (47,3 % проти 33,3 % - у групи порівняння, р < 0,05) (див. табл.
4.7.).
Серед патологічних синдромів у новонароджених від матерів з TORCH –
інфекціями провідне місце займали неврологічні порушення, такі як гіпоксично
– ішемічне пошкодження центральної нервової системи (ГІП ЦНС) (92 %, в ІІ
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групі – 76,2 %, р ≥ 0,05). У дітей з вродженою пневмонією ГІП ЦНС склало 83,7
% проти 3,3 % в групі контролю, р < 0,05.

Рис. 4.1. Патологічні клінічні синдроми у новонароджених, %.
Гепатомегалія зареєстрована у 50% новонароджених від матерів з TORCH
– інфекціями в порівнянні з групою без TORCH – інфекцій (ІІ група) - 35,7 %. У
здорових новонароджених дана патологія не спостерігалось. Геморагічний
синдром зустрічався у 7,9 % новонароджених І групи, набряковий синдром – у
36,8 % дітей, гастроінтестинальний синдром – у 50 % новонароджених. Ці
синдроми у дітей групи контролю не виявлено. Синдром дихальних розладів
спостерігався у 94 % новонароджених І групи, 90 % - в ІІ групі, у контрольної
групи СДР не спостерігався. Дані представлені на рисунку 4.1.
Клінічні прояви неврологічних порушень у новонароджених від матерів з
TORCH – інфекціями відрізнялись поліморфізмом. Найбільш частими серед
них були зміни м’язового тонусу (18,0 %), нестійкість фізіологічних рефлексів
(14,5 %), порушення рухової активності (12 %), гастроінтестинальні реакції (50
%), набряковий синдром (36,8 %), синдром нервово-рефлекторної збудливості
(32,2 %).
У

всіх

новонароджених

з

вродженою

пневмонією

різноманітні

неврологічні синдроми супроводжувались синдромом дихальних розладів,
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більшість таких новонароджених вимагала реанімаційної допомоги та
інтенсивної терапії.
Для правильної оцінки тяжкості дихальних розладів використовували
шкалу Доунса. Отримані дані свідчать, що І ступінь синдрому дихальних
розладів зустрічався у 43 % дітей, ІІ ступінь – у 34 %, ІІІ ступінь – у 12%.
Найбільш виражений синдром дихальних розладів був у новонароджених з
ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку.
Враховуючи порушення стану новонароджених від матерів з TORCH –
інфекціями прикладання до грудей матері починали в більш пізні строки, після
лікування або на 5 - 10 добу.
Таким чином, отримані дані свідчать про високу частоту ускладнень
вагітності і пологів у матерів з TORCH – інфекціями, що негативно впливає на
стан новонародженої дитини та призводить до зриву та патологічного перебігу
періоду ранньої неонатальної адаптації. Суттєво більша частота патологічних
синдромів та більш тяжкі їх прояви відмічені у дітей І групи від матерів з
TORCH – інфекціями. Ці дані співпадають з думкою та результатами
досліджень несприятливого впливу внутрішньоутробного інфікування під час
вагітності на розвиток плода більшості авторів [40, 41, 70-73, 102]. (Г.О.
Леженко, О.В. Усачова, 2011; Ю.П. Ткаченко і співавт., 1995; В.К. Чайка і
співавт., 1999; Л.Є. Туманова і співавт., 2005; А.Г. Коломийцева и соавт., 2005;
В.В. Каминский і співавт, 2006; Г.И. Мавров и соавт., 2005, 2006; С.И. Жук,
С.Н. Косьяненко, 2006; Л.Б. Маркін, Г.Я. Кунинець, 2008; Ю.В. Марушко, О.В.
Лисовець, 2009; Т.Ф. Татарчук, Л.В. Калугина, 2009; Е.И. Юлиш, А.П.
Волосовец, 2005; С.І. Жук і співавт., 2005, 2006; О.О. Зелінський і співавт.,
2006; R.L. Renge et al., 2002).
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РОЗДІЛ 5
СТАН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВРОДЖЕНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ ВІД МАТЕРІВ З TORCH – ІНФЕКЦІЯМИ
ЗА ДАНИМИ НЕЙРОСОНОГРАФІЇ
Ураження нервової системи при TORCH – інфекціях проявляється
синдромами, що притаманні перинатальному ураженню мозку – синдроми
пригнічення, збудження, судомними синдромами або комою. Тяжкість перебігу
та тривалість цих синдромів дуже варіабельна, часто вони змінюють один
одного через деякий проміжок часу.
Наявність

численних

змін

з

боку нервової

системи

обумовила

необхідність поглибленого вивчення стану нервової системи за допомогою
нейросонографічного (НСГ) дослідження, яке дозволяє в динаміці оцінити
структуру мозкової тканини (різке підвищення ехогенності паренхіми мозку,
борозн із наступним утворенням кіст, ділянок некрозу або ішемії), розширення
системи шлуночків, характер мозкового кровотоку, дає змогу не лише
встановити діагноз, а й розпочати лікування на ранніх етапах, обгрунтоване на
достовірній діагностиці мозку.
Для дослідження використовували мікроконвексний датчик 5мГц.
Сканування проводили в стандартних плоскостях: коронарній, сагітальній та
парасагітальній. Аналіз ехограми проводили з урахуванням стану паренхими
головного мозку, шлуночкової системи, стану зовнішніх лікворних пространств
– міжполушарна щілина та субарахноїдальні пространства, наявність очагових
патологічних змін.
В періоді ранньої неонатальної адаптації проведені НСГ головного мозку
у новонароджених на 1 та 5 добу життя. І група – 38 новонароджених з
вродженою пневмонією, у яких підтверджено внутрішньоутробне інфікування
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TORCH – інфекціями, ІІ група – 42 дітей з вродженою пневмонією, у яких не
підтверджено інфікування TORCH – інфекціями.
Морфологічним субстратом внутрішньоутробної гіпоксії та асфіксії під
час пологів було порушення мозкового кровотоку, повнокров’я головного
мозку, набряк головного мозку, розвиток крововиливів та ділянок ішемії.
Проведення в 1 добу життя нейросонографічного дослідження показало
високу частоту структурних змін головного мозку у новонароджених з
вродженими пневмоніями.
В 1 добу у новонароджених обох груп виявляли ультразвукові (УЗ)
ознаки набряку головного мозку, які свідчили про дифузні ішемічні ураження і
порушення

мозкового

кровообігу,

відмічалось

дифузне

неоднорідне

підвищення ехогенності паренхими головного мозку, базальних гангліїв,
симптом «здавленості» бокових шлуночків.
Підвищення ехогенності в перивентрикулярних областях спостерігалося
нами частіше у дітей І групи (50 % проти 23 % у новонароджених ІІ групи).
Периінтравентрикулярний крововилив (ПІВК) виявлен у новонароджених І
групи у 24 дітей (63,1%), та в ІІ групі у 13 дітей (30,9%). Дані представлені в
таблиці 5.1.
Таблиця 5.1
Нейросонографічні ознаки у новонароджених з вродженими пневмоніями
в 1 добу життя, абс.ч. (%)
Група
обстежених

НСГ - ознака
ПІВК

Підвищення

Вентрикул

ехогенності

одилятація включенн

ГМ
І група

Ехо-

Субепендимальні

я

кисти

24(63,1)

19(50)

9(23,7)*

11(28,8)*

13(34,2)*

13(30,9)

10(23)

2(4,8)

4(9,5)

3(7,1)

(n=38)
ІІ група
(n=42)
Примітка. * Порівняння І та ІІ групп, р ˂ 0,05.
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У 28,8% новонароджених І групи та у 9,5% ІІ групи діагностовані
гіперехогенні включення в ділянці зорових горбів, у 34,2% дітей І групи, та у
7,1% дітей ІІ групи виявлені множинні субепендимальні кисти та кисти
судинних сплетінь. Наявність гіперехогенних ділянок та ехо – включень в
перивентрикулярних відділах обумовлено масивною кальцифікацією вказаних
зон. Вентрикулодилятація та дилятація передніх рогів бокових шлуночків
зустрічалась у 9 дітей І групи (23,7%), в ІІ групі – у 2 дітей (4,8%). У
новонароджених групи контролю дана патологія не визначалась.
В таблиці 5.2 представлені отримані дані новонароджених І та ІІ груп в
ранньому неонатальному періоді.
Висока частота перинатальної асфіксії у обстежених новонароджених (38)
обумовила значну кількість інтравентрикулярних крововиливів (ІВК). Ступінь
ІВК визначався тяжкістю асфіксії, ІВК ІІІ – ІV ступеня у І групі мали діти,
народжені в стані асфіксії помірного і тяжкого ступеня (13,2 %), а у ІІ групі –
тільки діти, народжені в стані тяжкої асфіксії (2,4 %). Розповсюдження
крововиливів коливались від ізольованих субепендимальних крововиливів
(СЕК – ІВК І ст.) до геморагій у порожнину шлуночків (ІВК ІІ – ІІІ ст.) та в
паренхиму мозку (ІВК ІV ст.).
Отримані

результати

свідчать,

що

стан

мозкових

структур

та

церебрального кровотоку у новонароджених від матерів з TORCH – інфекціями
можна сопоставити з порушенням загального стану та неврологічним статусом
дітей.
Для деякої форми ураження мозку (оцінка за шкалою Апгар 6 - 7 балів,
ІВК І ступеня) характерний синдром нервово-рефлекторного збудження (І
група – 60,5 %, ІІ група – 57,1 %). Основними проявами синдрому були
підвищення спонтанної рухової активності, м’язова дистонія, тремор кінцівок і
підборіддя, частий немотивований плач, пожвавлення сухожильних та
періостальних рефлексів, посилення вроджених автоматизмів.
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Таблиця 5.2
Показники НСГ новонароджених в залежності від тяжкості асфіксії, абс.ч. (%)
Групи

Ширина

Шлуночковий індекс,

Висота основної

Інтравентрикулярні

ІІІ шлуночка, мм

%

цистерни, мм

крововиливи, абс. ч (%)

Доба життя
1

5

1

5

Ступінь
1

5

І

ІІ

ІІІ-ІV

І

без асфіксії

2,5 ± 0,3

2,6 ± 0,5

25,4 ± 1,1

24,4 ± 1,1 4,6 ± 0,3

4,2 ± 0,2

-

-

-

(n = 38)

асфіксія

1,7 ± 0,3

2,4 ± 0,4

23,4 ± 2,0

24,4 ± 1,2 5,6 ± 0,5

5,2 ± 0,4

5 (13,1)

5 (13,1)

1 (2,6)

1,6 ± 0,2

2,8 ± 0,3

25,4 ± 3,1

25,9 ± 1,3 7,4 ± 0,8

7,2 ± 0,5

10(26,3) 7 (18,4)

5 (13,2)

помірного
ступеня
тяжка
асфіксія
ІІ

без асфіксії

2,7 ± 0,3

2,5 ± 0,4

25,3 ± 1,2

25,2 ± 0,9 4,5 ± 0,4

4,6 ± 0,4

-

-

-

(n = 42)

асфіксія

2,4 ± 0,5

3,4 ± 0,5

26,4 ± 2,6

27,9 ± 1,3 6,6 ± 0,5

6,6 ± 0,5

3 (7,1)

3 (7,1)

1 (2,4)

1,5 ± 0,6

3,5 ± 0,6

26,7 ± 2,2

28,4 ± 1,5 7,8 ± 1,3

7,4 ± 1,1

4 (9,5)

3 (7,1)

1 (2,4)

помірного
ступеня
тяжка
асфіксія
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При ураженні мозку середньої ступені важкості (оцінка за шкалою
Апгар 4 - 5 балів, ІВК І - ІІ ступеня) мав місце синдром пригнічення та
гіпертензійно – гідроцефальний синдром (І група – 23,7 %, ІІ група – 19 %).
Проявлявся млявістю, зниженням спонтанної рухової активності, загальною
м’язовою гіпотонією, гіпорефлексією, зниженням вроджених автоматизмів. В
динаміці при гіпертензійно – гідроцефальному синдромі відмічалось
збільшення розмірів голівки, з часом відкриття сагітального шва, напруження
та вибухання великого тім’ячка, відкриття малого тім’ячка. Відмічались
симптом Грефе, горизонтальний ністагм, м’язова дистонія та інше.
При тяжкому ступені ураження ЦНС (оцінка за шкалою Апгар 1 - 3
балів, ІВК ІІІ - ІV ступеня), який спостерігався у 10,5 % та 2,4 % у дітей І
групи та ІІ групи відповідно, провідними були симптоми пригнічення ЦНС:
виражена млявість, гіпотонія до атонії, сужилкова арефлексія, відсутність
реакції на подразнення, горизонтальний та вертикальний ністагм, судомний
синдром та гіпертензійно – гідроцефальний синдром.

Рис.
5.1. Доношений новонароджений. Сканування в коронарній площині.
Нормальна ехоструктура головного мозку.
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Рис. 5.2. Доношений новонароджений. Сканування в сагітальній площині. УЗ
ознаки набряку головного мозку. Сдавленість бокових шлуночків, нечіткість
борозн, підвищення ехогенності структури головного мозку.

Рис. 5.3. Доношений новонароджений. Сканування в коронарній площині.
Субепендимальний крововилив (СЕК) в лівий боковий шлуночок. Дилятація
переднього рога лівого бокового шлуночка.
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Рис. 5.4. Та же дитина. Парасагітальний зріз через лівий боковий шлуночок.
СЕК в лівому боковому шлуночку.

Рис. 5.5. Доношений новонароджений. Сканування в сагітальній площині.
Киста субепендимально в лівому боковому шлуночку.
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Рис. 5.6. Доношений новонароджений. Сканування в коронарній площині.
Розширення зовнішніх лікворних просторів (ЗЛП).

Рис. 5.7. Доношений новонароджений. Сканування в сагітальній площині.
Лівий боковий шлуночок. Вентрикулодилятація ІІ ступеня.
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Рис. 5.8. Доношений новонароджений. Сканування в коронарній площині.
Вентрикулодилятація.
За нейросонографічною картиною у новонароджених відмічалися
ділянки інтравентрикулярних крововиливів з проривом або без прорива в
паренхиму головного мозку (див. рис. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5), неоднородність
паренхими головного мозку, ділянки підвищеної ехогенності.
По мірі формування кист та розвитку атрофії паренхими головного
мозга шлуночкова система, субарахноїдальні простори та міжполушарна
щілина розширювалася - постгеморагічна вентрикулоділятація (див. рис. 5.6,
5.7, 5.8). Тяжкість ішемічних проявів привела до некротизації ділянок
паренхими мозку та базальних гангліїв. При цьому різко знижувався
кровоток по всім магістральним артеріям мозку, що реєструється при
доплерометрії. В подальших строках після ішемічних уражень формуються
кисти або ділянки кальцифікації [76].
Поряд

з

нейросонографії

гіпоксичними
виявляються

перивентрикулярних

відділах,

ураженнями

головного

мозку

множинні

гіперехогенні

обумовлені

масивною

ділянки

при
в

кальцифікацією
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вказаних зон. Також виявляються ехопозитивні включення в паренхимі
головного мозку, що може свідчити про наявність вогнищ запальної
інфільтрації

та

глибоких

змін

у

стінках

судин

внаслідок

внутрішньоутробного інфікування TORCH – інфекціями.
Виявлені

клінічні

та

нейросонографічні

ознаки

гіпоксично

–

ішемічного ураження ЦНС можуть свідчити про безпосередній вплив
TORCH – інфекцій на стан нервової системи новонароджених.
Наявність

гіперехогенних

ділянок,

ехопозитивних

включень,

субепендимальних кист та кист судинних сплетінь поряд з структурними
змінами

головного

мозку можна вважати

специфічними

маркерами

внутрішньоутробного інфікування.
Сукупна

взаємодія

ускладнень

вагітності,

пологів,

розвиток

перинатальної асфіксії, а також внутрішньоутробний вплив TORCH–
інфекцій на органи і системи плода, в тому числі на головний мозок,
призвели до тяжких неврологічних порушень в неонатальному періоді.
Таким чином, проведення ультразвукового дослідження головного
мозку новонароджених від матерів з TORCH – інфекціями в ранньому
неонатальному періоді дає можливість на ранніх етапах виявляти патологічні
зміни в структурах головного мозку та своєчасно ефективно призначити
патогенетичне лікування.
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РОЗДІЛ 6
СТАН ІМУННОЇ СИСТЕМИ НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВРОДЖЕНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ ВІД МАТЕРІВ З TORCH – ІНФЕКЦІЯМИ
Оцінку імунної системи новонароджених з вродженою пневмонією від
матерів

з

TORCH

-

інфекціями

проводили

на

підставі

вивчення

лімфоцитарних субпопуляцій, фагоцитарної функції і системи комплементу,
синтезу імуноглобулінів та продукції прозапальних цитокінів.
Дослідження лімфоцитарних субпопуляцій у новонароджених з
вродженою пневмонією показало, що на початку прояву вродженої пневмонії
у новонароджених спостерігався лімфоцитоз, за рахунок чого мало місце
підвищення

абсолютної

кількості

CD3

Т-лімфоцитів,

CD3HLA-DR

активованих Т-лімфоцитів та CD3CD4 Т-хелперних клітин порівняно з
контролем (відповідно 6,4 ± 0,7, 0,4 ± 0,2, 4,9 ± 0,6 проти 4,6 ± 0,8, 3,5 ± 0,7,
при p < 0,05). Дані представлені в таблиці 6.1.
У відносній кількості клітин основних лімфоцитарних субпопуляцій у
співставленні з показниками контрольної групи змін не знайдено. Проте у
новонароджених з вродженою пневмонією на початку захворювання
знаходили підвищений вміст CD3HLA-DR активованих Т-лімфоцитів (0,4 ±
0,2 × 109 / л в І групі та 0,4 ± 0,1 × 109 / л – в ІІ групі проти 3,5 ± 0,7 × 109 / л
групи контролю, при p < 0,05) та знижений вміст CD4CD45RA наївних Тхелперів (45,3 ± 4,9 % і 42,4 ± 5,1 % - І та ІІ групи проти 68,7 ± 6,1 % - групи
контролю, при p < 0,05) (див. табл. 6.1). Суттєва різниця у показниках І та ІІ
груп відсутня. Тобто пневмонія у новонароджених від матерів з TORCH інфекціями перебігала на тлі таких самих імунних змін, як і у дітей від
матерів з бактеріальними інфекціями.
З отриманих даних можливо припустити, що розвиток пневмонії у
новонароджених розпочинається на тлі нормального кількісного розподілу
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основних субпопуляцій лімфоцитів і не супроводжується суттєвими змінами
у кількості клітин таких субпопуляцій. Лімфоцитоз, а також підвищення
відносної і абсолютної кількості активованих Т-лімфоцитів можливо
розцінювати

як

нормальну

(фізіологічну)

реакцію

організму

новонародженого на антигени збудника пневмонії та ознаку розвитку
захисних запальних процесів. За це ж свідчить і зміни у іншому показнику вмісті наївних хелперів: зниження вмісту цих клітин є ознакою переходу СD4
хелперних клітин з некомітованої (CD45RA) до комітованої форми (CD45R0)
і відображає процес відповіді на антигенну стимуляцію.
Таблиця 6.1
Відносний вміст та абсолютна кількість клітин лімфоцитарних субпопуляцій
у периферичній крові новонароджених з вродженою пневмонією на початку
захворювання (M ± m)
Групи обстежених
Показники

І

ІІ

Контроль

(n = 38)

(n = 42)

(n = 30)

%

× 109/л

%

× 109/л

%

× 109/л

CD3+

70,4 ± 4,8

6,4 ± 0,7*

68,3 ± 4,0

6,0 ± 0,8*

72,9 ± 5,2

4,6 ± 0,8

СD3+DR+

7,2 ± 1,0*

0,4 ± 0,2*

7,0 ± 1,0*

0,4 ± 0,1*

4,4 ± 0,9

0,3 ± 0,1

СD3+4+

51,7 ± 3,8

4,9 ± 0,6*

48,7 ± 3,9

4,4 ± 0,6*

52,3 ± 4,5

3,5 ± 0,7

CD4+45RA+

45,3 ± 4,9*

2,40 ± 0,8

42,4 ± 5,1*

2,2 ± 0,4

68,7 ± 6,1

2,3 ± 0,5

СD3+8+

15,2 ± 3,5

2,0 ± 0,5

14,8 ± 4,0

1,8 ± 0,7

16,7 ± 3,8

1,1 ± 0,6

CD19+

15,6 ± 2,6

1,8 ± 0,4

15,2 ± 2,8

1,9 ± 0,4

16,0 ± 3,2

1,1 ± 0,4

CD3–16/56+

9,4 ± 0,8

0,8 ± 0,2

9,3 ± 0,7

0,8 ± 0,3

10,2 ± 1,2

0,5 ± 0,3

Примітка. * Порівняння з групою контролю, p<0,05.
Дослідження імуноглобулінів крові класів G, A, M у новонароджених з
вродженою пневмонією показало, що на початку захворювання концентрація
IgG у них була значно нижчою, ніж в контролі. Такі зміни спостерігалися як

98

в основній групі, так і в групі порівняння. При цьому частота виявлення
цього класу імуноглобуліну була однаковою у новонароджених, хворих на
пневмонію, та здорових дітей і становила 100 %. Рівень Ig A у дітей з
пневмонією суттєво не відрізнявся від такого у контрольній групі, проте цей
клас імуноглобуліну виявляли значно рідше, ніж у здорових дітей, а саме - 10
% - в І групі та 12 % - в ІІ групі проти 27 % у контролі, при p < 0,05.
Концентрація Ig M виявилася суттєво підвищеною у дітей з початком
розвитку пневмонії, ніж в контрольній групі, до того частота виявлення цього
класу імунуглобуліну значно перевищувала контрольну в І групі та була
значно більшою у ІІ групі порівняно з І та контрольною групами. Дані
представлені в таблиці 6.2.
Таблиця 6.2
Рівні IgIg G, A та M у периферичній крові новонароджених
з вродженою пневмонією на початку захворювання, M ± m, %
Групи
Ig

І

ІІ

Контроль

(n = 38)

(n = 42)

(n = 30)

г/л

%

г/л

%

г/л

%

Ig G

5,81 ± 0,73* 100

4,43 ± 0,68*

100

7,35 ± 0,82

100

Ig А

0,11 ± 0,09

0,17 ± 0,05

12*

0,24 ± 0,07

27

Ig М

0,42 ± 0,07* 40*

0,47 ± 0,10&*

72&*

0,23 ± 0,06

20

10*

Примітки: * – вірогідність різниці в порівнянні з групою контролю p < 0,05;
&
– вірогідність різниці між І та ІІ групою p < 0,05.
Дані

засвідчують,

що

розвиток

пневмонії

у

новонароджених

починається на фоні дисгамаглобулінемії, ака виражається нестачею Ig G та
підвищенням продукції Ig M. Відсутність Ig A, виявлена у значної кількості
дітей з вродженою пневмонією у цей період, не є ознакою імунодефіциту,
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оскільки синтез цього класу імуноглобуліну може розпочинатися значно
пізніше, у віці 6-10 місяців.
Фагоцитарну систему, зокрема функціональну активність нейтрофілів
крові, розглядають як одну зі значних ланок вродженого імунітету та
протиінфекційного захисту. У нашому дослідженні функцію нейтрофілів
периферичної крові у немовлят, хворих на пневмонію, визначали в реакції
фагоцитозу і оцінювали за поглинальними властивостями.
Отримані дані показали, що початок розвитку вродженої пневмонії у
новонароджених відбувається на тлі вираженої фагоцитарної дисфункції.
Активність фагоцитозу, тобто відсоток клітин, що поглинають часткимішені, значно нижче у немовлят з пневмонією, ніж у здорових дітей. Дані
представлені в таблиці 6.3. Проте інший функціональний показник інтенсивність фагоцитозу, який показує середню кількість часток-мішеней,
що поглинула одна клітина, навпроти, значно підвищений щодо контролю.
Такі зміни є характерними для дітей обох досліджених груп. Для абсолютної
кількості нейтрофілів, що фагоцитують, змін не знайдено.
Таблиця 6.3
Фагоцитарна активність у периферичній крові новонароджених
з вродженою пневмонією на початку захворювання, M ± m, %
Групи
Показники

Активність фагоцитозу, %
Абсолютна кількість
фагоцитуючих клітин, ×109 / л
Інтенсивність фагоцитозу, г / л

І

ІІ

Контроль

(n = 38)

(n = 42)

(n = 30)

25,3 ± 6,7*

22,7 ± 8,4*

48,9 ± 6,5

4,8 ± 0,5*

6,3 ± 0,9*

5,7 ± 0,8

8,2 ± 1,1*

7,4 ± 0,9*

3,6 ± 0,9

Примітка. * Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
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Такі

знахідки

вказують,

що

на

початку

захворювання

у

новонароджених з пневмонією має місце нестача клітин, що здатні до
поглинання. Вочовидь, підвищення інтенсивності фагоцитозу у цей період
спрямоване на компенсацію недостатньої фагоцитарної функції, проте така
компенсація не є результативною, оскільки підвищення інтенсивності
фагоцитозу

за

зниження

його

активності

найчастіше

засвідчує

незавершеність процесу фагоцитозу, за якого фагоцити не знешкоджують
патоген, а сприяють його розповсюдженню організмом.
Система

комплементу

є

однією

з

найважливіших

ланок

протиінфекційного захисту організму. Для її оцінки у новонароджених,
хворих

на пневмонію,

проводили

визначення

двох

білків

системи

комплементу: С3, який є ключовим компонентом класичного шляху активації
комплементу, та С4 - альтернативного шляху, - а також загальну активність
комплементу за 50%-вим лізисом СН50.
Проведені дослідження показали, що на початку захворювання
пневмонією у крові новонароджених концентрація С3 була практично такою
ж, як і в контролі. Рівень С4 виявився значно зниженим у порівнянні з
показником дітей контрольної групи. Такі зміни спостерігали як в І, так і в ІІ
групі. Дані представлені в таблиці 6.4. Літична активність комплементу
також була низькою порівняно з контролем, але тільки в І і ІІ групах вона не
відрізнялася від контрольної.
Таким чином, розвиток пневмонії у новонароджених від матерів з
TORCH - інфекціями розпочинається на тлі комплементарної гіпофункції,
яка виражається у нестачі С4 компоненту та зниженні функціональної
активності комплементу, можливо за рахунок недостатності альтернативного
шляху активації.
Для оцінки вродженого імунітету ми також провели визначення двох
ключових прозапальних цитокінів, а саме фактору некрозу пухлин альфа
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(ФНПα) і інтерлейкіну 1 бета (ІЛ - 1β) у крові новонароджених, хворих на
пневмонію.
Таблиця 6.4
Активність СН50 та концентрація компонентів комплементу С3 і С4
у периферичній крові новонароджених з вродженою пневмонією
на початку захворювання (M ± m)
Групи
Показники

І

ІІ

Контроль

(n = 38)

(n = 42)

(n = 30)

С3, г / л

0,62 ± 0,14

0,71 ± 0,18

0,67 ± 0,12

С4, г / л

0,11 ± 0,05*

0,13 ± 0,06*

0,26 ± 0,07

СН50, ЛОд

18,73 ± 4,82*

27,34 ± 4,16&

34,32 ± 5,51

Примітки: * – вірогідність різниці в порівнянні з групою контролю p < 0,05;
&
– вірогідність різниці між І та ІІ групою p < 0,05.
На початку захворювання рівень ФНПα у новонароджених з
вродженою пневмонією значно перевищував такий у групі контролю. Дані
представлені в таблиці 6.5. Водночас, концентрація в крові ІЛ - 1β практично
не

відрізнялася

від

контрольної.

Означені

зміни

знайдені

для

новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH - інфекціями
та з бактеріальними інфекціями.
За результатами дослідження продукції прозапальних цитокінів
можливо підсумувати, що підвищення синтезу ФНПα у новонароджених на
початку захворювання пневмонією відповідає антигенній стимуляції з боку
збудників пневмонії і характеризує розвиток захисних запальних реакцій, що
є природнім за інфекційного захворювання. Відсутність підйому рівня ІЛ - 1β
у цей період не може бути розцінена як вада вродженого імунітету, оскільки
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підвищення його продукції може відбуватися у більш пізній період перебігу
вродженої пневмонії.
Таблиця 6.5
Продукція ФНПα та ІЛ - 1β у периферичній крові новонароджених
з вродженою пневмонією на початку захворювання (M ± m)
Групи
Показники

І

ІІ

Контроль

(n = 38)

(n = 42)

(n = 30)

ФНПα, пкг / мл

281,9 ± 40,1*

295,9 ± 36,9*

186,5 ± 37,2

ІЛ - 1β, пкг / мл

606,6 ± 61,4

644,2 ± 70,3

524,3 ± 52,7

Примітка. * – Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Наші дані засвідчують, що у новонароджених від матерів з TORCH інфекціями розвиток вродженої пневмонії починається за відсутності
суттєвих вад у провідних ланках імунної системи, проте перебігає на тлі
часткового імунного дисбалансу, якій засвідчує порушення імунної адаптації
новонародженого. При вродженій пневмонії імунні зміни у новонароджених
від матерів з TORCH - інфекціями та жінок з бактеріальними інфекціями
вцілому схожі, але мають певні особливості, зокрема, у дітей від матерів з
TORCH інфекціями виявили зниження літичної активності комплементу.
Отримані результати дозволяють дійти висновку, що розвиток
пневмонії у новонароджених від матерів з TORCH інфекціями відбувається
на тлі нормального кількісного розподілу основних субпопуляцій лімфоцитів
без суттєвих змін у кількості клітин, супроводжується дисгамаглобулінемією,
ака виражається нестачею Ig G та підвищенням продукції Ig M. На початку
захворювання у новонароджених з пневмонією має місце недостатність
клітин, що здатні до поглинання, та фагоцитарна дисфункція, а також
комплементарна гіпофункція, яка виражається зниженням функціональної
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активності комплементу за рахунок недостатності альтернативного шляху
активації. Підвищення синтезу ФНПα у новонароджених на початку
захворювання пневмонією відповідає розвитку захисних запальних реакцій,
що є природнім за інфекційного захворювання.
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РОЗДІЛ 7
ВПЛИВ ПРОВЕДЕНОЇ ТЕРАПІЇ У НОВОНАРОДЖЕНИХ З ВРОДЖЕНОЮ
ПНЕВМОНІЄЮ В ДИНАМІЦІ ЗАХВОРЮВАННЯ
На ІІІ етапі дослідження проводилося удосконалення лікування
вроджених пневмоній у новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями з
включеннями в комплекс лікувальних заходів препарату противірусної дії
альфа-2 інтерферон.
За даними літератури, програма лікування вроджених пневмоній від
матерів з TORCH – інфекціями дуже актуальна та потребує комплексного
підходу. Дані багатьох авторів [86, 90, 137, 293, 295] свідчать, що в лікуванні
вроджених пневмоній від матерів з TORCH - інфекціями крім етіотропної,
необхідна імунокоригуюча терапія.
Таким чином, методи лікувальної терапії новонароджених з вродженою
пневмонією потребують подальшого удосконалення.
В елімінації внутрішньоклітинних мікроорганізмів (мікобактерії,
віруси, простіші та інші) головна роль належить тріаді: Т-лімфоцити,
натуральні кілери, макрофаги. Причому, всі три компоненти володіють
здатністю синтезувати цитокіни: γ-інтерферон, інтерлейкін-1, інтерлейкін-2
[71, 74, 75, 91, 129, 186, 196, 197].
Інтерферон – постійний і природний компонент протиінфекційного
захисту людини. Він виробляється і міститься у всіх ядровмісних клітинах
крові та епітеліальних клітинах слизових оболонок, дає імуностимулюючий,
антипроліферативний, антивірусний ефект.
Для лікування новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з
TORCH – інфекціями в комплекс лікувальних заходів включений комплекс
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препаратів, що містить інтерферон людський рекомбінантний альфа-2,
аскорбінову кислоту та альфа-токоферолу ацетат.
Препарат має противірусну, імуномодулюючу та антипроліферативну
дію. Інтерферон в організмі підсилює активність Т-хелперів, цитотоксичних
Т-лімфоцитів,
диференціювання

підвищує

фагоцитарну

В-лімфоцитів.

активність,

Інтерферон

не

інтенсивність

володіє

прямою

противірусною дією, але викликає в клітці ураженої вірусом і в оточуючих
клітинах зміни, які перешкоджають розмноженню вірусу. Також сприяє
виходу вірусних частинок з ураженої клітини, їх інактивації іншими
імунними агентами. Препарат також інгібує реплікацію і транскрипцію не
тільки вірусів, але і деяких бактерій, наприклад хламідій. Пошкодження
клітинних мембран, порушення їх проникності і еластичності, яке
необоротно відбувається при розвитку інфекційного процесу, призводить до
зниження ефективності дії інтерферону. Аскорбінова кислота і токоферолу
ацетат є потужними антиоксидантами і мембраностабілізуючі компонентами.
У поєднанні з ними ефективність інтерферону зростає в 10 - 15 разів. Крім
того їхня присутність підсилює імуномодулюючу дію інтерферону на Т-і Влімфоцити, призводить до нормалізації вмісту імуноглобуліну Е, знижують
прояв побічних ефектів. При застосуванні навіть протягом тривалого часу не
утворюються антитіла, які нейтралізують інтерферон.
Крім лікування імуноглобуліном в залежності від загальноклінічного
стану інфікованим дітям проводили посиндромну терапію, оксигенотерапію,
при необхідності – респітаторну підтримку, антибактеріальну терапію,
вітамінотерапію.
З метою доведення ефективності запропонованого препарату було
розділено групу дітей з вродженою пневмонією від матерів з TORCH інфекціями на дві підгрупи: І підгрупа - 20 дітей, які отримували альфа-2
інтерферон у стандартному комплексі лікувально – профілактичних заходів,
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та ІІ підгрупа - 18 новонароджених, які лікувались без препарату альфа-2
інтерферону.
Неспецифічний

противірусний

препарат

альфа-2

інтерферон

призначався дітям групи ризику з вродженої пневмонією від матерів з
підтвердженою TORCH – інфекцією за даними дослідження плацент з першої
доби життя ректально по 150 000 (1 супозиторія) 2 рази на добу протягом 5
днів.
У більшості новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з
TORCH – інфекціями порушення стану супроводжувались синдромом
дихальних розладів (СДР). Клінічними проявами СДР були: незначне
прискорення дихання з подовженням періоду апное, ціаноз при зміні
положення тіла, втягування міжреберних м’язів.
У дітей з вродженою пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями
СДР спостерігався досить часто 95 % та 94,4 % в І та ІІ підгрупах відповідно.
Після лікування з використанням вказаного препарату частота СДР
зменшилася до 10 % (р < 0,05) та після стандартного лікування до 16,6 %.
Дані представлені в таблиці 7.1.
Найчастішими неврологічними порушеннями у дітей від матерів з
TORCH – інфекціями є пошкодження центральної нервової системи
гіпоксичного генезу. Згідно з нашими даними, частота неврологічних
порушень у новонароджених від матерів з TORCH – інфекціями в І та ІІ
підгрупах складає 90 % та 94,4 % відповідно. У подальшому кількість
неврологічних ускладнень дещо зменшувалось і в кінці 1 – го місяця після
запропонованого нами лікування відзначено у 2 (10 %) та після стандартного
лікування - у 4 (22,2 %) дітей (див. табл. 7.1).
Гастроінтестинальні розлади, що у більшості випадків є наслідком
перенесеної гіпоксії, порушення діяльності центральної нервової системи або
наявності інфікування, до лікування спостерігались у 50 % новонароджених
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від матерів з TORCH – інфекціями в І та ІІ підгрупах, після запропонованого
лікування збереглись лише у 1 дитини І підгрупи (5 %) та при стандартному
лікуванні - у 3 дітей ІІ підгрупи (16,6 %) (див. табл. 7.1).
Рання кон’югаційна жовтяниця є одним з проявів внутрішньоутробного
інфікування. У новонароджених вона проявлялась вже на початку другої
доби і спостерігалась у 10 (50 %) та 8 (44,4 %) новонароджених І та ІІ підгруп
відповідно. Під впливом рекомендованого лікування відмічена тенденція до
більш швидкого зникнення жовтяниці, і в кінці першого місяця життя ії
частота склала 5 % та 11,1 % в І та ІІ підгрупах відповідно (р < 0,05) (див.
табл. 7.1).
Таблиця 7.1
Частота проявів клінічних синдромів у новонароджених
з вродженою пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями
в залежності від проведеного лікування, абс. ч. (%)
Період
обстеження

Синдроми
СДР

Неврологічні

Гастроінтес

Гепато

Жовтян

порушення

тинальний

мегалія

иця

І підгрупа (n = 20)
до лікування

19 (95)

18 (90)

10 (50)

10 (50)

10 (50)

після лікування

2 (10)*

2 (10)*

1 (5)*

3 (15)*

1 (5)*

ІІ підгрупа (n = 18)
до лікування

17 (94,4)

17 (94,4)

9 (50)

9 (50)

8 (44,4)

після лікування

3 (16,6)**

4 (22,2)**

3 (16,6)**

4 (22,2)

2 (11,1)

Примітки: * - І підгрупа до та після запропонованого лікування, р < 0,05;
** - ІІ підгрупа до та після стандартного лікування, р < 0,05.
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Гепатомегалія на початку захворювання зустрічалась у 50 %
новонароджених в обох групах, та після лікування значно зменшилась і
склала 15 % та 22,2 % новонароджених І та ІІ підгруп відповідно.
В групі новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з
TORCH – інфекціями, які отримували рекомендований комплекс лікувально
– профілактичних заходів, випадків ранньої неонатальної смертності не було.
При включенні людського рекомбінантного інтерферону альфа-2 в
комплексну терапію вроджених пневмоній від матерів з TORCH –
інфекціями, означеною протоколами, зменшились прояви СДР (10 %),
неврологічні порушення (10 %), гастроінтестинальний синдром (5 %),
гепатомегалія (15 %) та жовтяниця новонароджених (5 %) (див. табл. 7.1).
Таким чином, одержані дані свідчать про сприятливий вплив
розробленого комплексу лікувально – профілактичних заходів на клінічний
стан новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH –
інфекціями протягом раннього неонатального періоду.
Поглиблене

вивчення

стану

нервової

системи

за

допомогою

нейросонографічного дослідження виявило зміни НСГ – картини у
новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH –
інфекціями в динаміці захворювання в залежності від виду лікування.
Це такі зміни на НСГ – як ознаки набряку головного мозку, звуження
шлуночків мозку, підвищення ехогенності в перивентрикулярних ділянках,
нечіткість візуалізації борозн та звивин головного мозку, УЗ – ознаки
незрілості головного мозку, розширення зовнішніх лікворних просторів,
інтравентрикулярні крововиливи різного ступеня, наявність ехопозитивних
включень в паренхимі головного мозку, поренцефалічні та субепендимальні
кисти.
Нейросонографічне обстеження проведене у новонароджених обох
підгруп у віці 1 місяця показало, що після проведення неспецифічної
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противірусної

терапії

частота

залишкових

ознак

ІВК

(розвиток

вентрикулодилятації) значно зменшувалась. Дані представлені в таблиці 7.2.
Так, інтравентрикулярні крововиливи виявлялись уже лише у 3 дітей
(15 % І підгрупи проти 33,3 % у ІІ підгрупі, р < 0,05), ехопозитивні
включення (у 10 у І проти 16,7 %% у ІІ підгрупі при стандартному лікуванні),
субепендимальні кисти 10 % проти 22,2 % у І та ІІ підгрупах відповідно).
Підвищення

ехогенності

ГМ

після

запропонованого

лікування

не

спостерігалось, в ІІ підгрупі залишилось у 2 (11,1%) дітей. Отже,
нейросонографічне дослідження головного мозку ще раз підтверджує високу
ефективність

лікування

з

включенням

препарату

противірусної

дії

рекомбінантного людського альфа-2 інтерферону (див. табл. 7.2).
Таблиця 7.2
Нейросонографічні ознаки у новонароджених з вродженою пневмонією
від матерів з TORCH – інфекціями в динаміці лікування, абс.ч. (%)
Період
обстеження

НСГ - ознака
ПІВК

Підвищення Вентрик
ехогенності
ГМ

Ехо-

улодиля включенн
тація

Субепенди
мальні

я

кисти

І підгрупа (n = 20)
До лікування

12 (60)

10 (50)

5 (25)

6 (30)

7 (35)

Після лікування

3 (15)*

-

2 (10)

2 (10)*

2 (10)*

ІІ підгрупа (n = 18)
До лікування

12 (66,7)

9 (50)

4 (22,2)

5 (27,8)

6 (33,3)

Після лікування

6 (33,3)**

2 (11,1)

2 (11,1)

3 (16,7)

4 (22,2)

Примітки: * - вірогідність різниці І підгрупи до та після запропонованого
лікування, р < 0,05;
** - вірогідність різниці ІІ підгрупи до та після стандартного
лікування, р < 0,05.
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Аналіз імунологічних данних у періоді одужання проводили залежно
від проведеного лікування у двох підгрупах новонароджених з вродженою
пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями. До початку лікування
основна група була імунологічно однорідною, за жодним з вивчених
показників між підгрупами розбіжностей не знайдено.
Наприкинці захворювання у новонароджених, що отримали традиційне
лікування, стан лімфоцитарних субпопуляцій частково нормалізувався,
зокрема, відновлювалася до значень контрольних абсолютна кількість Тлімфоцитів і Т-хелперів. Проте відносний вміст цих клітин лишався
зниженим так само, як і в розпал пневмонії. Також у цій підгрупі зберігалося
підвищення

вмісту

HLA-DR-позитивних

активованих

Т-лімфоцитів

і

підвищувалася відносна і абсолютна кількість природних кілерів. Дані
представлені в таблиці 7.3.
У підгруппі з запропонованим нами лікуванням у періоді одужання
знаходили майже повну нормалізацію стану лімфоцитарних субпопуляцій.
Єдиний показник, який лишався підвищеним, як і напочатку захворювання,
це вміст активованих Т-лімфоцитів. Відомо, що HLA-DR є маркером пізньої і
тривалої активації лімфоцитів, клітини, що експресують цей маркер,
циркулюють у крові тривалий час після гострого запального / інфекційного
захворювання. Тому підвищення вмісту HLA-DR-позитивних Т-лімфоцитів
не можна розцінювати як несприятливий фактор, радше як частину
нормальної імунної відповіді на інфекційну хворобу (див. табл. 7.3).
Таким чином, в разі застосування традиційного лікування наприкінці
захворювання у новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з
TORCH-інфекціями спостерігаються значні зрушення у стані лімфоцитарних
субпопуляцій. А саме, дисбаланс основних лімфоцитарних субпопуляцій,
який полягає у нестачі Т-лімфоцитів та Т-хелперів і зростанні кількості
природніх кілерів. Такі дані свідчать, що у період одужання від пневмонії у
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новонароджених формується частковий, клінічно незначно виражений
клітинний імунодефіцит, що підвищує ризик хронізації захворювання або
його рецидиву. Включення у схему лікування препарату противірусної дії
рекомбінантного людського альфа-2 інтерферону сприяє практично повній
нормалізації

кількісних

показників

клітинного

імунітету,

включно

відновлення до норми вмісту Т-лімфоцитів і Т-хелперів, що є вкрай
важливим у періоді одужання.
Таблиця 7.3
Відносний вміст та абсолютна кількість клітин лімфоцитарних субпопуляцій
у периферичній крові новонароджених з вродженою пневмонією від матерів
з TORCH - інфекціями залежно від лікування (M + m)
Підгрупи
Показники

І (n = 20) –

ІІ (n = 18) –

запропоноване

традиційне

лікування

лікування

Контроль
(n = 30)

%

×109/л

%

×109/л

%

×109/л

CD3+

66,1±2,9

3,8±1,1

60,3±3,6*

3,3±0,8

72,9±5,2

4,6±0,8

СD3+DR+

7,0 ±1,0*

0,2±0,05

6,8±1,0*

0,2±0,03

4,4±0,9

0,3±0,1

СD3+4+

47,5±3,7

2,9±0,6

40,7±3,7*

2,4±0,6

52,3±4,5

3,5±0,7

CD4+45RA+

58,8±5,5

2,0±0,4

57,4±6,4

1,9±0,7

68,7±6,1

2,3±0,5

СD3+8+

19,6±4,3

1,2±0,6

21,8±4,0

1,0±0,7

16,7±3,8

1,1±0,6

CD19+

19,4±2,6

1,0±0,6

18,2±2,8

0,9±0,4

16,0±3,2

1,1±0,4

CD3–16/56+

15,1±2,1

0,8±0,4

21,3±1,7*

1,3±0,4*

10,2±1,2

0,5±0,3

Примітка. * Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Визначення імуноглобулінів показало, що частота виявлення Ig G, Ig A,
Ig M у періоді одужання від пневмонії в обох підгрупах не відрізнялася від
контролю. Водночас зміни у концентрації імуноглобулінів окремих класів
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булим

дещо

різними.

За

обох

схем

лікування

(традиційної

та

запропонованою нами) у новонароджених з пневмонією знаходили нестачу
Ig A порівняно зі здоровими новонародженими. Проте у дітей, які
знаходилися на традиційному лікуванні, також був знижений рівень
сироваткового Ig G, але у новонароджених, яких лікували за розробленою
схемою з застосування альфа-2 інтерферону, такого зниження не знайдено –
концентрація Ig G у них була на нормальному рівні. Дані представлені в
таблиці 7.4.
Таблиця 7.4
Рівні Ig G, Ig A та Ig M у периферичній крові новонароджених з вродженою
пневмонією від матерів з TORCH - інфекціями залежно від лікування (M+m)

Ig

І (n = 20)
– запропоноване
лікування
г/л
%

Підгрупи
ІІ (n = 18) –
традиційне лікування

Контроль
(n = 30)

г/л

%

г/л

%

Ig G

6,46 + 0,67

100

4,65 + 0,85*

100

7,35 + 0,82

100

Ig А

0,12 + 0,08*

23

0,11 + 0,08*

26

0,24 + 0,07

27

Ig М

0,29 + 0,08

22

0,26 + 0,09

28

0,23 + 0,06

20

Примітка.* Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Таким чином, у періоді одужання у новонароджених, які отримали
традиційне лікування, мала місце гіпоімуноглобулінемія А та G, що у
сукупності з даними про зниження Т-лімфоцитів і Т-хелперів підтверджує
наявність гіпоімунного стану, який формується внаслідку пневмонії.
Водночас призначення у схемі лікування рекомбінантного людського альфа-2
інтерферону значною мірою сприяє найбільш повному відновленню
імунітету до норми: серед вищеозначених порушень у дітей, що отримали
запропоноване лікування, знаходили лише гіпоімуноглобулінемію А.
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Період

одужання

характеризується

нормалізацією

інтенсивності

фагоцитозу: цей показник знижується порівно зі станом напочатку
захворювання і вірогідно не відрізняється від контрольного в обох підгрупах.
Проте кількість клітин крові, що активно фагоцитують, тобто активність
фагоцитозу, залишається занизькою – цей показник залишається значно
нижчим, ніж в контролі. Однак у підгрупі, яка отримала традиційне
лікування, зниження активності фагоцитозу супроводжується нестачею
абсолютної кількості фагоцитуючих клітин крові, у той час як за
застосування альфа-2 інтерферону вміст фагоцитів у крові відновлюєтться до
норми. Дані представлені в таблиці 7.5.
Таблиця 7.5
Фагоцитарна активність у периферичній крові новонароджених з вродженою
пневмонією від матерів з TORCH - інфекціями залежно від лікування (M+m)
Показники
Активність фагоцитозу,
%

І (n = 20) –
запропоноване
лікування

Підгрупи
ІІ (n = 18) –
традиційне
лікування

32,3 ± 5,2*

30,7 ± 4,4*

Контроль
(n=30)
48,9 ± 6,5

Абсолютна кількість
фагоцитуючих клітин,
4,8 ± 1,0
3,6 ± 0,8*
5,7 ± 0,8
9
×10 /л
Інтенсивність
4,0 ± 1,2
4,6 ± 1,0
3,6 ± 0,9
фагоцитозу, г / л
Примітка.* Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Тобто, у період одужання у новонароджених відбувається часткова
нормалізацій фагоцитарної функції, проте зберігається її недостатність, яка
більш виражена після традиційного, ніж після запропонованого лікування.
В періоді одужання відбувалися суттєві зміни у стані системи
комплементу порівняно зі станом напочатку пневмонії. Концентрація С4

114

суттєво не змінювалася, але вона не відрізнялася від показнику контролю,
тобто відбувалася її нормалізація. Водночас у активності комплементу СН50
спостерігали зміни протилежного характеру, ніж напочатку захворювання:
цей показник виявився значно підвищеним порівняно з контролем. Дані
представлені в таблиці 7.6.
Таблиця 7.6
Активність СН50 та концентрація компонентів комплементу С3 і С
у периферичній крові новонароджених з вродженою пневмонією від матерів
з TORCH - інфекціями залежно від лікування (M + m)
Підгрупи
І (n = 20) –

ІІ (n = 18) –

запропоноване

традиційне

лікування

лікування

С3, г / л

0,71 ± 0,16

0,63 ± 0,14

0,67 ± 0,12

С4, г /л

0,22 ± 0,09

0,18 ± 0,08

0,26 ± 0,07

47,29 ± 5,26*

51,12 ± 6,17*

34,32 ± 5,51

Показники

СН50, ЛОд

Контроль
(n = 30)

Примітка.* Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Отримані дані дозволяють припустити, що в періоді одужання у
новонароджених формується комплементарна дисфункція, яка полягає у
значному зростанні активності комплементу. Характер лікування не впливає
на порушення у системі комплементу.
У періоді одужання спостерігали суттєве зниження рівнів обох
досліджених цитокінів порівняно зі станом напочатку захворювання.
Концентрація як ФНПα, так і ІЛ-1β у цей період не мала суттєвих
розбіжностей залежно від лікування і в обох підгрупах не відрізнялася від
показників контролю. Дані представлені в таблиці 7.7. Такі зміни є
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природніми і відповідають зниженню активності запального процесу в
періоді одужання.
Таблиця 7.7
Продукція ФНПα та ІЛ-1β у периферичній крові новонароджених з
вродженою пневмонією від матерів з TORCH - інфекціями залежно від
лікування (M+m)
Підгрупи
І (n = 20) –

ІІ (n = 18) –

запропоноване

традиційне

лікування

лікування

ФНПα, пкг /мл

149,9 ± 33,2

166,9 ± 24,8

186,5 ± 37,2

ІЛ-1β, пкг / мл

436,8 ± 47,5

537,1 ± 43,3

524,3 ± 52,7

Показники

Контроль
(n = 30)

Примітка.* Вірогідність різниці у порівнянні з групою контролю p < 0,05.
Отримані нами результати дозволяют дійти висновку, що у періоді
одужання від пневмонії в організмі новонароджених від матерів з TORCHінфекціями формується частковий імунодефіцит, який полягає у кількістній
нестачі Т-лімфоцитів і Т-хелперів, зниженні рівню Ig G і Ig А та
функціональній недостатності фагоцитів крові. Зберігається прозапальний
характер імунологічних порушень, які засвідчують підвищення вмісту
активованих Т-лімфоцитів та підвищення активності комплементу. Означені
порушення підвищують ризик хронізації захворювання і реінфекції.
Застосування у лікуванні новонароджених рекомбінантного людського
альфа-2 інтерферону сприяє скорішому відновленню імунних показників до
норми: після такого лікування у дітей відсутні порушення у стані
субпопуляцій лімфоцитів, не відбувається зниження концентрації IgG і
абсолютної кількості клітин крові, що фагоцитують.
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Застосування в комплексній терапії препарату альфа-2 інтерферону
противірусної

дії

сприяє

швидкому

поліпшенню

клінічного

стану

новонароджених, поступовій регресії та ліквідації клінічних синдромів,
позитивній динаміці показників клітинного та гуморального імунітету
протягом першого місяця життя за рахунок нейтралізації збудника,
імуномодулюючого ефекту та підвищення резистентності організму.
Все це свідчить про доцільність використання препарату противірусної
дії альфа-2 інтерферону як ефективного засобу етіотропної терапії і про
можливість впровадження в практику роботи акушерських, неонатологічних
та дитячих відділень.
Таким

чином,

рекомендувати

результати

розроблений

проведених
комплекс

досліджень
діагностичних

дозволяють
критеріїв

внутрішньоутробного інфікування TORCH – інфекціями та удосконалений
лікувально – профілактичний комплекс для інфікованих новонароджених з
вродженою пневмонією з включенням препарату противірусної дії для
впровадження в практику роботи акушерських, неонатологічних та дитячих
відділень.
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РОЗДІЛ 8
АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ
До актуальних медичних проблем країни відноситься розробка та
впровадження

в

практику

ефективної

системи

передпологового

спостереження вагітних, що забезпечує прогнозування і запобігання
ускладнень перинатального періоду. Особливе значення мають проблеми
внутрішньоутробного інфікування плода, оскільки приєднання інфекції
протягом

вагітності

призводить

до

набагато

більшої

неонатальної

захворюваності і смертності, ніж інші перинатальні ускладнення [83, 154].
Все більшу роль у структурі перинатальної захворюваності відіграють
вірусні інфекції матері, які є причиною близько 10% уражень плода і
призводять до появи 2500 новонароджених з клінічними ураженнями на 100
000

пологів

[70-75,

141].

Найближчі

та

віддалені

наслідки

внутрішньоутробних інфекцій і їх латентний перебіг є частою причиною
відхилень у стані здоров’я дітей раннього віку та інвалідизації дітей у
старших вікових групах [70-75].
За даними літератури сепсис і пневмонія можуть бути причиною
приблизно 20 % усіх випадків смерті дітей в неонатології [71, 92-93]. Інфекції
перинатального періоду, вроджені пневмонії, сепсис займають 3 - 4 місце в
структурі захворюваності та смертності новонароджених, із тенденцією до
зростання [71, 198, 199].
Серед причин летальності питома вага інфекцій становить 23 – 25 %,
інфекцій перинатального періоду та сепсису в новонароджених у відділенні
інтенсивної терапії (ВІТ) – приблизно 40 - 60% [72, 198, 199, 256].
Все це свідчить про важливість проблеми новонароджених з
вродженою пневмонією від матерів з TORCH– інфекціями для сучасної
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неонатології та необхідність розробки та впровадження в практику охорони
здоров’я

сучасних

методів

профілактики,

лікування

та

діагностики

внутрішньоутробних інфекцій.
Віддаленні наслідки внутрішньоутробного вірусного інфікування
досить несприятливі і визначають впливу цієї патології на генофонд нації та
майбутніх поколінь. У 7 - 8% новонароджених, які мають психічні та
соматичні

порушення,

обумовлені

вірусним

внутрішньоутробним

інфікуванням [70-75]. Захворювання групи TORCH є основною причиною
вродженої розумової відсталості (за даними досліджень США) [252].
Перинатальна смертність новонароджених з вродженою пневмонією від
матерів з TORCH– інфекціями за даними різних авторів становить від 20 до
60 % [199].
Тому мета проведеного дослідження – розробити критерії ранньої
діагностики внутрішньоутробного інфікування та розробити комплекси
лікувально – профілактичних закладів на підставі вивчення особливості
неонатальної адаптації, стану імунологічної реактивності новонароджених.
Відповідно до мети виконані наступні завдання: вивчені клінічні
особливості неонатальної адаптації з вродженою пневмонією в залежності
від результатів діагностики внутрішньоутробного інфікування; вивчені
морфологічні та імуногістохімічні особливості стану плацентарного бар’єру
жінок з TORCH - інфекціями в залежності від результатів діагностики
внутрішньоутробного
особливості

інфікування

функціонування

новонароджених;

імунної

системи

у

охарактеризовані
новонароджених

з

вродженою пневмонією від матерів з ТОRCH - інфекціями на підставі
вивчення стану лімфоцитарних субпопуляцій, фагоцитарної функції, системи
комплементу, синтезу імуноглобулінів та прозапальних цитокінів; досліджені
імунологічні зміни, що відбуваються у динаміці перебігу пневмонії, за
результатами порівняльного аналізу імунологічних показників, отриманих на
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початку захворювання та у період одужання; удосконален комплекс методів
ранньої діагностики внутрішньоутробного інфікування у новонароджених з
вродженою пневмонією; на підставі отриманих даних розроблена схема
лікувальних заходів з використанням препаратів прямої та непрямої
противірусної дії у новонароджених з вродженою пневмонією від матерів,
інфікованих TORCH – інфекціями та оцінена її ефективність.
Дизайн диссертаційного дослідження включав наступні етапи:
І етап - для підтвердження вродженої інфекції у новонароджених
проведено макроскопічне, гістологічне, морфологічне та імуногістохімічне
дослідження 60 плацент жінок. Протягом виконання роботи сформовані
наступні групи: І група – 20 плацент від жінок з TORCH - інфекціями і
вродженою пневмонією, діагностованою в подальшому в новонароджених; ІІ
група – 20 плацент від жінок з бактеріальною інфекцією і вродженою
пневмонією, діагностованою у дітей постнатально; ІІІ група контролю – 20
плацент від жінок з фізіологічним перебігом вагітності та здорових
новонароджених.
Морфологічне дослідження плацент проводили на підставі створеного
нами

протоколу

плаценти,

який

включає

дані

органометричних,

макроскопічних та мікроскопічних методів.
ІІ етап - з моменту народження та протягом раннього неонатального
періоду комплексно обстежено 110 доношених новонароджених: 80 дітей з
вродженою пневмонією. З них І група - 38 новонароджених з вродженою
пневмонією від жінок з TORCH – інфекціями, переважно інфікованих
цитомегаловірусом та вірусами герпесу звичайного 1 та 2 типів та ІІ група –
42 дитини з вродженими пневмоніями від жінок з бактеріальною інфекцією.
Групу контролю склали 30 новонароджених від здорових жінок.
Критеріями включення в дослідження були доношені новонароджені з
вродженими пневмоніями. Критерії виключення – діти з вродженими вадами
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розвитку та вродженим (раннім неонатальним) сепсисом з поліорганною
недостатністю.
У обстежених новонароджених вивчали перебіг періоду ранньої
неонатальної адаптації, проводили ультразвукове обстеження структур
головного

мозку.

Вроджену

інфекцію

підтверджували

на

підставі

морфологічних та імуногістохімічних досліджень плацент їх матерів.
Вроджену пневмонію діагностували за допомогою клінічних, лабораторних
та імунологічних досліджень.
Імунологічне обстеження всіх новонароджених проведено на 1 - 3 добу
та на 15 - 20 добу життя. У сиворотці крові визначено відносний вміст та
абсолютну

кількість

клітин

субпопуляцій

лімфоцитів,

концентрацію

імуноглобулінів G, A, M, активність комплементу СН50, компоненти
комплементу С3, С4, показники фагоцитарної активності нейтрофілів. Усі
дослідження сироватки крові були малоінвазивні.
ІІІ

етап

–

удосконалення

лікування

вроджених

пневмоній

у

новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями з включеннями в
комплекс

лікувальних

заходів

препарату

противірусної

дії

альфа-2

інтерферон.
З метою підтвердження ефективності запропонованого препарату було
розділено групу дітей з вродженою пневмонією від матерів з TORCH інфекціями на дві підгрупи: І підгрупа - 20 дітей, які отримували альфа-2
інтерферон у стандартному комплексі лікувально – профілактичних заходів,
та ІІ підгрупа - 18 новонароджених, які лікувались без препарату альфа-2
інтерферону.
У обстеженних новонароджених вивчали перебіг періоду ранньої
неонатальної адаптації, проводили ультразвукове обстеження структур
головного мозку. Діагноз внутрішньоутробного інфікування веріфікували на
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підставі

клінічних,

серологічних,

імунологічних,

морфологічних

та

імуногістохімічних досліджень.
Вагітність у жінок з TORCH - інфекціями протікає зі значними
ускладненнями. Частота пізніх гестозів у жінок основної групи склала 10 %,
тоді як у жінок контрольної групи це ускладнення зареєстровано лише у 6,7
%.
Серед

ускладнень

вагітності

найчастіше

зустрічалась

загроза

переривання вагітності (47,3 % проти 10 % в контролі, р < 0,05),
фетоплацентарна недостатність у вагітних, інфікованих TORCH - інфекціями
склала 23,6 % (6,7 % у здорових, р < 0,05). Значна частота ускладнень пологів
сприяє виникненню порушень стану плода.
У більшості інфікованих TORCH – інфекціями жінок пологи перебігали
з ускладненнями. Частота передчасного виливу навколоплодових вод у
вагітних TORCH – інфекціями склала 47,3 % (проти 16,7 % у здорових, р <
0,05). Слабкість пологової діяльності відмічалась у 18,4% жінок, швидкі та
стрімкі пологи - у 21 % жінок (проти 6,7 % в контролі, р < 0,05). Оперативне
розродження проведено у 8 (21 %) жінок, інфікованих TORCH – інфекціями,
перінео- та епізіотомія – 7 (18,4 %). Відмічена висока частота гіпоксії плода
(50 % проти 13,3 % у здорових, р < 0,05).
У всіх обстежених жінок народились живі діти. Аналіз стану дітей при
народженні та особливостей перебігу ранньої неонатальної адаптації
проводився з урахуванням результатів серологічного обстеження.
Дослідження розподілу за масою тіла новонароджених з вродженою
пневмонією показало, що лише менше третини (31,6 %) новонароджених
народились з масою тіла від 3001 до 3500 г, тоді як серед дітей контрольної
групи таких було 50 % (р < 0,05). При цьому 28,9 % дітей народилися з
масою тіла від 2500 до 3000 г проти 6,7 % новонароджених в контрольній
групі (р < 0,05). У групі дітей від здорових матерів не відмічене
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новонароджених з масою тіла менше 2500 г, тоді як 5,3 % дітей народились з
низькою масою тіла.
Фізіологічне зменшення маси тіла у новонароджених від здорових
матерів досягло максимальних значень на четверту добу і склало (6,0 +1,0 %)
від загальної маси тіла, тоді як у новонароджених, які народились з
вродженою пневмонією цей процес затягнувся до 6 діб і максимальна втрата
маси тіла склала 8,7 + 1,1%. Причому у дітей І групи максимальна втрата
ваги склала 9,3 + 1,1%. Відновлення маси тіла у новонароджених від
здорових матерів починалось на 4 добу, у дітей І групи – після 6 доби, у
новонароджених І групи від матерів з TORCH – інфекціями – після 6,5 доби.
Таким чином, одержані дані свідчать про те, що у новонароджених з
вродженою пневмонією від матерів з TORCH – інфекціями основні
показники фізичного розвитку значно знижені. Найменші показники
фізичного розвитку відмічаються у дітей з ознаками затримки фізичного
розвитку.
Серед клінічних синдромів у новонароджених від матерів з TORCH –
інфекціями провідне місце займали неврологічні порушення, такі як
гіпоксично – ішемічне пошкодження центральної нервової системи (ГІП
ЦНС) (92%, в ІІ групі – 76,2 %). У дітей з вродженою пневмонією ГІП ЦНС
склало 83,7 %, проти 3,3 % в контрольній групі, р < 0,05.
Гепатомегалія зареєстрована у 50 % новонароджених від матерів з
TORCH – інфекціями І групи в порівнянні з групою без TORCH – інфекцій
35,7 %, у клінічно здорових новонароджених цього не було. Геморагічний
синдром зустрічався у 7,9 % новонароджених І групи, набряковий синдром –
у 36,8 % дітей, гастроінтестинальний синдром – у 50 % новонароджених.
Патологічних синдромів у дітей контрольної групи не відмічалось. Синдром
дихальних розладів спостерігався у 94 % новонароджених І групи, у
контрольної групи СДР не виявлено.
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Таким чином, отримані дані свідчать про високу частоту ускладнень
вагітності і пологів у матерів з TORCH – інфекціями, що негативно впливає
на стан новонародженої дитини та призводить до патологічного періоду
ранньої неонатальної адаптації. Суттєво більша частота дизадаптаційних
синдромів та більш тяжкі їх прояви відмічені у дітей І групи від матерів з
TORCH – інфекціями.
Проведено вивчення особливостей плаценти у 20 жінок, інфікованих
TORCH – інфекціями, 20 плацент від жінок з бактеріальною інфекцією і
вродженою пневмонією у новонароджених; та 10 плацент у жінок з
фізіологічним перебігом вагітності (група контролю).
В пуповині 75 % плацент відмічено помірний набряк вартонових
драглів, в 25 % набряк виразний, а також крововиливи переваскулярні та в
стінку судин. В частині спостережень (30 %) в судинах артеріального типу
виявлено нерівномірну, навколо та в стінці судини лімфо-плазмоцитарну
інфільтрацію с поодинокими нейтрофілами, тобто відмічається васкуліт.
Амніотичне покриття представлене переважно одношаровим кубічним або
циліндричним епітелієм з вогнищевими ознаками дистрофії і десквамації, а в
парацентральних ділянках з вогнищевою проліферацією.
Амніотичні оболонки в 30% плацент з вогнищевим набряком та
поодинокими лімфоцитами в компактному та децидуальному шарі.
Сполучно-тканині
щільності

та

нерівномірної

волокна

неоднорідної
ширини

та

хоріонічної

орієнтації.

пластинки

Просвіти

кровонаповнення.

нерівномірної

судин

Стінки

пластинки

більшості

вен

нерівномірно потовщені, просвіти їх розширені, повнокровні.
При морфологічному дослідженні, в плацентах матерів, інфікованих
TORCH – інфекціями було виявлено розповсюдження кальцифікатів (в 30%),
які локалізувалися не тільки в крайовій зоні плаценти а і в парацентральній.
Вони виявлялися у складі міжворсинчастого фібриноїду, ділянок склеєних
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фібриноїдом ворсин та базальній оболонці. Утворення кальцифікатів в
міжворсинчастому фібриноїді може бути обумовлене альтернативними
змінами епітелію ворсин і разом із збільшеним обсягом замурованих у
фібриноїд ворсин. Це є морфологічним відображенням прискорення
інволютивних процесів в плаценті.
При гістохімічному дослідженні структур плацентарного бар’єру в 50
% спостережень виявлена нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в ядрах
синцитіотрофобласта, клітинах строми та децидуальної оболонки, індекс
апоптозу в цих структурах був достовірно збільшений.
При імуногістохімічному дослідженні з МКАТ до маркера проліферації
та регенерації Кі-67 виявило позитивну експресію в ядрах синцитія, клітин
строми та децидуальної оболонки. В 25 % спостережень експресія була
помірною 1 - 2 бали, в 35 % - виразною 3 бали. В 60 % плацент відмічено
достовірне збільшення індексу проліферації в синцитії, децидуальній
оболонці і стромі ворсин, у порівнянні з групою контролю.
Таким чином, в плацентах від жінок з TORCH-інфекціями в анамнезі в
50 % (10) спостережень, відмічались зміни запального характеру, які
проявлялися

вогнищевими:

васкулітом

пуповини,

парієнтальним

мембранітом, базальним децидуїт, васкулітом судин ворсин усіх калібрів,
інтервілузітом та вілузітом, а також незрілістю ворсинчастого хоріона у
вигляді дисоційованого розвитку котиледонів, порушення кровообігу на фоні
зниження компенсаторно-пристосувальних реакцій, що призвело до розвитку
плацентарної недостатності.
В 25% плацент макроскопічні, органометрічні та більшість гістологічно
виявлених змін в ворсинчастому хоріоні, оболонках і пуповині відповідали
терміну гестації. В 25 % плацент зміни запального характеру не виявлялися.
Більшість змін в ворсинчастому хоріоні відповідала терміну гестації на фоні
вогнищевих

проявів

порушення

кровообігу

вогнищевого

характеру.
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Нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в структурах плацентарного бар’єра
і достовірне збільшення апоптозного індексу вказують на ушкодження і
порушення їх розвитку.
Імуногістохімічно

доведене

збільшення

рівня

експресії

проліферативного маркера Кі-67, а також достовірне збільшення показника
проліферативного індексу. Виявлені зміни свідчать про те, що плацентарна
недостатність при TORCH- інфекціях, обумовлена продуктивними судинноклітинними реакціями в стромі ворсин та децидуальній оболонці

і є

результатом дії вірусів та токсоплазм.
За даними нейросонографії в першу добу у новонароджених обох груп
виявлено УЗ ознаки набряку головного мозку, які свідчили про дифузні
ішемічні ураження і порушення мозкового кровообігу, відмічалось дифузне
неоднорідне підвищення ехогенності паренхими головного мозку, базальних
гангліїв,

«змазаність»

картини

латеральних

та

інших

борозд

по

конвекситальній поверхні, симптом «здавленості» бокових шлуночків.
Подібні ознаки зустрічались у 20 дітей І групи (52,6 %) та у 8 дітей ІІ групи
(19 %).
Висока частота перинатальної асфіксії у обстежених новонароджених
(80) обумовила значну кількість інтравентрикулярних крововиливів (ІВК).
Ступінь ІВК визначався тяжкістю асфіксії, ІВК ІІІ – ІV ступеня у І групі мали
діти, народжені в стані асфіксії помірного і тяжкого ступеня (13,2 %), а у ІІ
групі – тільки діти, народжені в стані тяжкої асфіксії (2,4
Розповсюдження

крововиливів

коливались

від

%).

ізольованих

субепендимальних крововиливів (СЕК – ІВК І ст) до геморагій у порожнину
шлуночків (ІВК ІІ – ІІІ ст) та в паренхиму мозку (ІВК ІV ст). Отримані
результати свідчать, що стан мозкових структур та церебрального кровотоку
у новонароджених від матерів з TORCH – інфекціями можна сопоставити з
порушенням загального стану та неврологічним статусом дітей.
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Інтравентрикулярний

крововилив

виявлен

у

новонароджених

в

основної групи (новонароджені, у яких підтверджено внутрішньоутробне
інфікування TORCH – інфекціями) у 24 дітей (63,1 %), та в ІІ групі
(новонароджені, у яких не підтверджено інфікування TORCH – інфекціями) –
у 13 дітей (30,9 %). Гідроцефалія виявлена тільки у 2 дітей І групи (5,3 %).
Вентрикулодилятація спостерігалась у 9 дітей І групи (23,7 %), в ІІ групі – у
2 дітей (4,8 %). Ехо – включення виявлені у 11 новонароджених І групи (28,9
%) та у 4 дітей (9,5%) ІІ групи. У 13 дітей І групи (34,2 %), та у 3 дітей ІІ
групи (7,1 %) дітей виявлені множинні субепендимальні кисти та кисти
судинних сплетінь. Інколи розширювалася шлуночкова система головного
мозку. В деяких випадках виявляється розширення міжполушарної щілини та
субарахноїдального простору внаслідок атрофії паренхими мозку.
Поряд

з

нейросонографії

гіпоксичними
виявляються

перивентрикулярних

відділах,

ураженнями

головного

множинні

гіперехогенні

обумовлені

масивною

мозку
ділянки

при
в

кальцифікацією

вказаних зон. Також виявляються ехопозитивні включення в паренхимі
головного мозку, що може свідчити про наявність вогнищ запальної
інфільтрації

та

глибоких

змін

у

стінках

судин

внаслідок

внутрішньоутробного інфікування TORCH – інфекціями.
Таким чином, наявність гіперехогенних ділянок, ехопозитивних
включень та субепендимальних кист та кист судинних сплетінь поряд з
структурними змінами головного мозку можна вважати специфічними
маркерами внутрішньоутробного інфікування. Проведення ультразвукового
дослідження головного мозку новонароджених від матерів з TORCH –
інфекціями в ранньому неонатальному періоді дає можливість на ранніх
етапах виявляти патологічні зміни в структурах головного мозку та
своєчасно ефективно призначити патогенетичне лікування.
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Результати проведених імунологічних досліджень показали, що
розвиток пневмонії у новонароджених розпочинається на фоні нормального
кількісного

розподілу

основних

субпопуляцій

лімфоцитів

і

не

супроводжується суттєвими змінами у кількості клітин таких субпопуляцій.
Підвищення відносної і абсолютної кількості активованих Т-лімфоцитів
можливо розцінювати як нормальну (фізіологічну) реакцію організму
новонародженого на антигени збудника пневмонії та ознаку розвитку
захисних запальних процесів. За це ж свідчить і зміни іншого показнику вмісту наївних хелперів: зниження вмісту цих клітин є ознакою переходу
СD4 хелперних клітин з некомітованої (CD45RA) до комітованої ізоформи
(CD45R0) і відображає процес відповіді на антигенну стимуляцію.
Іншою

імунологічною

особливістю

початку

пневмонії

є

дисгамаглобулінемія, ака виражається нестачею IgG та підвищенням
продукції Ig M. Відсутність Ig A, виявлена у значної кількості дітей з
пневмонією у цей період, не є ознакою імунодефіциту, оскільки синтез цього
класу імуноглобуліну може розпочинатися значно пізніше, у віці 6 - 10
місяців.
На початку захворювання новонароджених на пневмонію має місце
суттєв пригнічення фагоцитарною функції - нестача клітин, що здатні до
поглинання. Вочовидь, підвищення інтенсивності фагоцитозу у цей період
спрямоване на компенсацію недостатньої фагоцитарної функції, проте така
компенсація не є результативною, оскільки підвищення інтенсивності
фагоцитозу

за

зниження

його

активності

найчастіше

засвідчує

незавершеність процесу фагоцитозу, за якого фагоцити не знешкоджують
патоген, а сприяють його розповсюдженню організмом.
Також початок захворювання на пневмонію у новонароджених
перебігає на тлі комплементарної гіпофункції, яка виражається у нестачі С4
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компоненту та зниженні функціональної активності комплементу за рахунок
недостатності альтернативного шляху активації.
Період одужання від пневмонії у новонароджених супроводжується
формуванням значних порушень у стані лімфоцитарних субпопуляцій:
дисбалансу основних лімфоцитарних субпопуляцій, який полягає у нестачі Тлімфоцитів та Т-хелперів, і зростанні кількості природніх кілерів, а також
лімфоцитарної дисфункції, яка виражається підвищенням вмісту активованих
Т-лімфоцитів і зниженням кількості некомітованих хелперів. Такі дані
свідчать, що у період одужання від пневмонії у новонароджених формується
частковий, клінічно незначно виражений клітинний імунодефіцит та
зберігається прозапальна спрямованність клітинного імунітету. Слід визнати,
що за таких умов існує високий ризик хронізації захворювання або його
рецидиву.
Частковий імунодефіцит у періоді одужання від пневмонії у
новонароджених також засвідчує недостатність імуноглобуліну G, а також
виражена функціональна недостатність фагоцитуючих клітин крові, яка
зберігається не зважаючи на часткову нормалізацію фагоцитарної функції.
У період одужання за пневмонії у новонароджених формується
комплементарна дисфункція, яка полягає у значному зростанні активності
комплементу. Це підтверджує вищезроблений висновок про прозапальну
спрямованність імунних реакцій у періоді одужання немовлят від пневмонії.
За результатами дослідження продукції прозапальних цитокінів
можливо підсумувати, що підвищення синтезу ФНПα у новонароджених
напочатку захворювання пневмонією відповідає антигенній стимуляції з боку
збудників пневмонії і характеризує розвиток захисних запальних реакцій, що
є природнім за інфекційного захворювання. Відсутність підйому рівня ІЛ-1β
у цей період не може бути розцінена як вада вродженого імунітету, оскільки
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підвищення його продукції може відбуватися за перебігу пневмонії у більш
пізній період, зокрема за розпалу захворювання.
На ІІІ етапі дослідження проводилося обгрунтування та визначення
ефективності використання в комплексі лікувальних заходів препарату
противірусної дії - рекомбінантного людського альфа-2 інтерферону.
Враховуючи

наявність

ознак

хронізації

запального

процесу

з

внутрішньоутробного періоду, порушення клітинного та гуморального ланок
імунної системи в новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з
TORCH – інфекціями, вважаємо доцільним включення з перших діб життя в
комплекс лікувальних заходів препарат противірусної дії - рекомбінантний
людський альфа-2 інтерферон.
На тлі лікування альфа-2 інтерфероном у новонароджених з
вродженими пневмоніями від матерів з TORCH - інфекціями визначалась
позитивна динамика клінічного стану з більш швидкою регресією (в 1,5 – 2
рази) дихальних розладів, жовтяниці, гастроінтестинального синдрому
відносно дітей, які не отримували препарат альфа-2 інтерферону.
При аналізі імунологічних даних після одужання на 15 – 20 добу життя
в новонароджених, які отримали традиційне лікування (ІІ підгрупа), було
виявлено, що стан лімфоцитарних субпопуляцій частково нормалізувався,
відновлювалася до значень групи контролю абсолютна кількість Тлімфоцитів і Т-хелперів. Проте відносний вміст цих клітин лишався
зниженим так само, як і в розпал вродженої пневмонії. Також у цій підгрупі
зберігалося підвищення вмісту HLA-DR - позитивних активованих Тлімфоцитів і підвищувалася відносна і абсолютна кількість природних
кілерів. У І підгрупі з запропонованим нами лікуванням у періоді одужання
знаходили майже повну нормалізацію стану лімфоцитарних субпопуляцій.
Таким чином, застосування традиційного лікування після одужання в
новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH - інфекціями
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спостерігалися значні зрушення в стані лімфоцитарних субпопуляцій. А
саме, дисбаланс основних лімфоцитарних субпопуляцій, який полягає у
нестачі Т-лімфоцитів та Т-хелперів і зростанні кількості природніх кілерів.
Такі дані свідчать, що у період одужання в новонароджених формується
частковий, клінічно незначно виражений клітинний імунодефіцит, що
підвищує ризик хронізації захворювання або його рецидиву. Включення в
схему лікування препарату противірусної дії рекомбінантного людського
альфа-2 інтерферону сприяє практично повній нормалізації кількісних
показників клітинного імунітету, включаючи відновлення до норми вмісту Тлімфоцитів і Т-хелперів, що є вкрай важливим для дітей у періоді
реконвалісценції.
Визначення

імуноглобулінів

в

динаміці

показало,

що

частота

виявлення IgIg G, A, M у періоді одужання в обох підгрупах не відрізнялися
від контролю. За обох схем лікування в новонароджених з вродженими
пневмоніями діагностувався знижений рівень Ig A (0,11 ± 0,08 г / л та 0,12 ±
0,08 г / л відповідно, p > 0,05). Рівні IgG у дітей І та ІІ підгруп відрізнялися 4,65 ± 0,85 г / л та 6,46 ± 0,67 г / л відповідно, p < 0,05.
Таким чином, у періоді одужання в новонароджених, які отримали
традиційне лікування, мала місце гіпоIgIg А та G (0,11 ± 0,08 г / л та 4,65 ±
0,85 г / л відповідно, p < 0,05), що у сукупності з даними про зниження Тлімфоцитів і Т-хелперів підтверджує наявність гіпоімунного стану, який
формується внаслідок вродженої пневмонії. Призначення в схемі лікування
рекомбінантного людського альфа-2 інтерферону значною мірою сприяє
найбільш повному відновленню імунітету до норми: серед вищеозначених
порушень у дітей, що отримали запропоноване лікування, знаходили лише
гіпоIg А.
Період одужання характеризувався нормалізацією ІФ. Цей показник
знижувався в динаміці захворювання і вірогідно не відрізнявся в обох
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підгрупах (4,0 ± 1,2 г / л та 4,6 ± 1,0 г / л відповідно, р > 0,05). Проте
активність фагоцитозу залишалася значно низькою (32,3 ± 5,2 г / л та 30,7 ±
4,4 г / л відповідно, p < 0,05). Однак у підгрупі, яка отримала традиційне
лікування, зниження активності фагоцитозу супроводжувалася нестачею
абсолютної кількості фагоцитуючих клітин крові, в той час як при
застосуванні альфа-2 інтерферону вміст фагоцитів у крові відновлювався до
норми (3,6 ± 0,8 г / л та 4,8 ± 1,0 г / л відповідно, p < 0,05).
Концентрація С4 нормалізувалась як при традиційному, так і при
запропонованому лікуванні (0,18 ± 0,08 г / л та 0,22 ± 0,09 г / л відповідно, p >
0,05). В динаміці в активності комплементу СН50 спостерігалися зміни
протилежного характеру, відзначалося незначне його підвищення в обох
підгрупах (51,12 ± 6,17 г / л при традиційному лікуванні та 47,29 ± 5,26 г / л –
при запропонованому, p > 0,05). В періоді одужання у новонароджених
формувалась комплементарна дисфункція, яка полягає у значному зростанні
активності комплементу. Характер лікування не впливав на порушення в
системі комплементу.
При традиційному та запропонованому лікуванні рівні ФНПα (149,9 ±
33,2 г / л та 166,9 ± 24,8 г / л відповідно, p > 0,05) та ІЛ-1β (436,8 ± 47,5 та
537,1 ± 43,3 г / л відповідно, p > 0,05) не залежали від лікування в обох
підгрупах. Такі зміни є природніми і відповідають зниженню активності
запального процесу у періоді одужання.
Таким чином, після одужання у новонароджених від матерів з TORCH інфекціями формується частковий імунодефіцит, який полягає у кількісній
нестачі Т-лімфоцитів і Т-хелперів, зниженні рівні Ig G і Ig А та
функціональна недостатність фагоцитів у сироватці крові. Зберігається
протизапальний

характер

імунологічних

порушень,

які

засвідчують

підвищення вмісту активованих Т-лімфоцитів та підвищення активності
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комплементу.

Означені

порушення

сприяють

розвитку

хронізації

захворювання.
Застосування в комплексній терапії препарату рекомбінантного
людського альфа-2 інтерферону сприяє нормалізації клінічного стану
новонароджених,

позитивній

динаміці

показників

клітинного

та

гуморального ланок імунітету протягом першого місяця життя за рахунок
нейтралізації

збудника,

імуномодулюючого

ефекту

та

підвищення

резистентності організму. Після такого лікування у дітей відсутні порушення
у стані субпопуляцій лімфоцитів, не відбувалося зниження концентрації Ig G
і абсолютної кількості клітин крові, що фагоцитують.
Результати
розроблений

проведених

комплекс

досліджень

діагностичних

дозволяють

критеріїв

та

рекомендувати
лікувально

–

профілактичних заходів для новонароджених з вродженою пневмонією від
матерів з TORCH – інфекціями для впровадження в практику роботи
акушерських, неонатологічних та дитячих відділень ІІ - III рівня надання
медичної допомоги новонародженим.
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ВИСНОВКИ
1. У дисертації розв’язано актуальне завдання неонатології підвищення ефективності медичної допомоги новонародженим з вродженими
пневмоніями від матерів з ТОRCH – інфекціями шляхом удосконалення
ранньої діагностики захворювання, комплексів лікувально – профілактичних
заходів на основі вивчення особливостей неонатальної адаптації, стану
плацентарного бар’єру та імунологічної реактивності новонароджених з
вродженими пневмоніями.
2. Серед факторів ризику, що детермінують при вроджених пневмоніях
у доношених новонароджених від матерів з ТОRCH – інфекціями,
пріоритетними були частота пізніх гестозів (13,1 проти 6,7 %% у групі
контролю, при р < 0,05), загроза переривання вагітності (практично в 4
частіше в жінок І групи в порівнянні з групою контролю), частота хронічної
фетоплацентарної недостатності (23,6 проти 6,7%% серед здорових жінок,
при р < 0,05). Ускладнення в пологах у матерів, інфікованих TORCH –
інфекціями: передчасний вилив навколоплодових вод - 47,3 проти 16,7 %% у
здорових жінок, при р < 0,05; слабкість пологової діяльності – у 18,4 %;
швидкі та стрімкі пологи - 21,2 проти 6,7 %% у здорових матерів, р < 0,05.
3. У новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH –
інфекціями в порівнянні зі здоровими новонародженими діагностовані
наступні порушення стану при народженні: 94,8 % дітей народжувалися в
стані асфіксії, з них 50 % - помірного, 44,8 % - тяжкого ступенів; у 34,2 % мала вага до строку гестації; постнатально - у 94 % відзначались дихальні, у
92 % - неврологічні порушення, у 50 % - гастроінтестинальний, у 7,9 % геморагічний синдроми, 42,1 % - жовтяниця новонароджених.
4. При мікро- та макроскопічному дослідженні плацент від матерів з
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TORCH – інфекціями виявлені значні зміни: збільшення маси плаценти (50
%), потовщення пуповини (75 %), помірний набряк вартонових драглів (75
%), васкуліти (30 %), набряк амніотичних оболонок (30 %), запальна
інфільтрація в децидуальній оболонці (25 %), хоріонічній пластинці (35 %),
міжворсинчатому просторі (30 %), стромі ворсин (25 %), судинах (30 %);
порушення кровообігу та дистрофічні зміни в децидуальній оболонці (50 %);
розповсюдження кальцифікатів (30 %) в крайовій і парацентральній зонах
плаценти.
5. При гістохімічному дослідженні структур плацентарного бар'єру в
жінок, інфікованих TORCH – інфекціями, в 50 % спостережень виявлена
нерівномірна інтенсивність реакції ДНК в ядрах синцитіотрофобласта,
клітинах строми та децидуальної оболонки, індекс апоптозу в цих структурах
достовірно збільшений. В плацентах матерів з ТОRCH – інфекціями
імуногістохімічно доведене підвищення рівня експресії проліферативного
маркера Кі-67, достовірне збільшення показника проліферативного індексу в
4 та 5 разів відповідно. В 60 % плацент відмічено достовірне збільшення
індексу проліферації в синцитії, децидуальній оболонці і стромі ворсин, у
порівнянні з групою контролю - в 2 рази.
6. З перших діб життя розвиток пневмонії у новонароджених дітей від
матерів

з

ТОRCH

–

інфекціями

відбувався

на

несприятливому

імунологічному фоні, який можна охарактеризувати як гіпоімунний стан, та
перебігав на тлі зниження Ig G в 1,5 раза, підвищення вмісту CD3HLA-DR
активованих Т-лімфоцитів на 63 %, зниження кількості CD4CD45RA наївних
Т-хелперів на 34 %, підвищення синтезу Ig М і ФНПα на 82 % та 51 %
відповідно. Крім того, відзначено пригнічення поглинальної активності
нейтрофілів крові (активність фагоцитозу знижено до 25,3 ± 6,7, ІФ
підвищено до 8,2 ± 1,1), функціональної недостатності активності
комплементу з частковим дефіцитом С4 компоненту (до 0,11 ± 0,05 г / л).
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7. У період одужання вродженої пневмонії у новонароджених від
матерів з TORCH - інфекціями на 15 – 20 добу життя формувався частковий
імунодефіцит

незалежно

від

типу

обраного

лікування

відзначались

нормалізація ІФ (до 4,0 ± 1,2 г / л та 4,6 ± 1,0 г / л відповідно, р > 0,05), С4
(0,18 ± 0,08 г / л та 0,22 ± 0,09 г / л відповідно, p > 0,05), залишалася значно
низькою активність фагоцитозу (32,3 ± 5,2 г / л та 30,7 ± 4,4 г / л відповідно, p
< 0,05), відзначалося незначне підвищення активності комплементу СН50 (до
51,12 ± 6,17 г / л та 47,29 ± 5,26 г / л, p > 0,05) в обох підгрупах. Рівні ФНПα
(149,9 ± 33,2 г / л та 166,9 ± 24,8 г / л відповідно, p > 0,05) та ІЛ-1β (436,8 ±
47,5 та 537,1 ± 43,3 г / л відповідно, p > 0,05) не залежали від лікування в
обох підгрупах.
8.

При

нейросонографічному

дослідженні

головного

мозку

в

новонароджених з вродженою пневмонією від матерів з TORCH –
інфекціями в порівнянні з дітьми від матерів з бактеріальною інфекцією
відзначалися підвищення ехогенності в перивентрикулярних областях (50
проти 23 %%), периінтравентрикулярний крововилив (63,1 проти 30,9 %%),
гіперехогенні включення в ділянці зорових горбів (28,8 проти 9,5 %%),
множинні субепендимальні кисти та кисти судинних сплетінь (34,2 проти 7,1
%%), вентрикулодилятація та дилятація передніх рогів бокових шлуночків
(23,7 проти 4,8 %%) при р < 0,05.
9. Додатковими критеріями ранньої діагностики вроджених пневмоній
у новонароджених від матерів з TORCH - інфекціями доцільно вважати в
плаценті – підвищення маркерів проліферації та регенерації Кі-67 (експресія
від 3-х балів) і апоптозного індексу (до 10 – 15 %), у дітей - в сироватці крові
на 1 - 3 добу життя підвищення показників клітинного імунітету СD3+DR+ до 7,2 ± 1,0 % та 0,4 ± 0,2 × 109/л, CD4+45RA+ - до 45,3 ± 4,9 % та 2,4 ± 0,8 ×
109/л, зниження активності та підвищення ІФ до 25,3 ± 6,7 та 8,2 ± 1,1
відповідно, зниження рівнів С4 до 0,11 ± 0,05 г / л, підвищення рівню ФНПα
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до 281,9 ± 40,1 пкг / мл, підвищення специфічних Ig М до 0,42 ± 0,07 г / л у
сироватці крові.
10.

Комплекс

лікувальних

заходів

вроджених

пневмоній

у

новонароджених від матерів з TORCH - інфекціями із застосуванням в
інтенсивній

терапії

препарату

рекомбінантного

людського

альфа-2

інтерферону сприяє в 1,5 – 2 рази більш швидкої регресії клінічних
синдромів, нормалізації імунологічних показників протягом першого місяця
життя (відновлення до норми вмісту фагоцитів у крові (до 3,6 ± 0,8 г / л та 4,8
± 1,0 г / л відповідно, p < 0,05), Т-лімфоцитів і Т-хелперів), що дає підстави
рекомендувати їх для впровадження
неонатологів та педіатрів.

у практичну діяльність лікарів
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
1. При наявності TORCH – інфекцій у жінок рекомендується проводити
морфологічне та імуногістохімічне дослідження плаценти з визначенням
маркеру проліферації та регенерації Кі-67 і показників апоптозного індексу.
При

підвищенні

рівня

експресії

проліферативного

маркера

Кі-67,

достовірному збільшенню показника проліферативного індексу в 4 та 5 разів
відповідно, слід віднести дитину до групи ризику розвитку вродженої
пневмонії.
2. Для ранньої діагностики вроджених пневмоній у новонароджених
від матерів з TORCH - інфекціями доцільно досліджувати в сироватці крові
на 1 - 3 добу життя СD3+DR+ (підвищення до 7,2 ± 1,0 % та 0,4 ± 0,2 × 109/л),
CD4+45RA+ (підвищення до 45,3 ± 4,9 % та 2,4 ± 0,8 × 109/л), активність
фагоцитозу (зниження до 25,3 ± 6,7), інтенсивність фагоцитозу (підвищення
до 8,2 ± 1,1), рівні С4 (зниження до 0,11 ± 0,05 г / л), ФНПα (підвищення до
281,9 ± 40,1 пкг / мл), специфічні Ig М (підвищення до 0,42 ± 0,07 г / л).
3. Усім новонародженим від матерів з TORCH – інфекціями проводити
нейросонографічне обстеження за схемою: 1 день життя, далі через кожні 7
днів, перед випискою, після виписки через 1 місяць та 3 місяці.
4. При лікуванні вродженої пневмонії у новонароджених від матерів з
TORCH – інфекціями до традиційної терапії, означеною протоколами,
застосовувати неспецифічний противірусний препарат альфа-2 інтерферон по
150 000 2 рази на добу 5 днів. Після виписки з стаціонара продовжити
застосування альфа-2 інтерферону по 150 000 2 рази на добу протягом 5 днів.
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