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1.Актуальність теми.
Геморагічна хвороба новонароджених(ГрХН) розвивається дуже швидко у
0,25 – 1,5% новонароджених, переважно у недоношених, при відсутності
профілактики вітаміном К.
Своєчасна діагностика та лікувальні заходи дозволяють значною мірою
запобігти ускладненням та смертності серед новонароджених від геморагічної
хвороби новонароджених
Мета заняття:
Навчитись діагностувати та проводити диференційну діагностику ГрХН,
призначати лікування та надавати невідкладну допомогу новонародженому з
кровотечею та / або іншими ознаками геморагічних розладів.
2. Конкретні цілі:
1.Визначати етіологічні фактори ГрХН.
2.Визначати патогенетичні механізми розвитку ГрХН.
3.Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину ГрХН.
4.Визначати особливості перебігу геморагічної хвороби у недоношених
новонароджених.
5.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та
інструментальних обстежень при типовому перебігу ГрХН.
6.Демонструвати володіння принципами лікування ГрХН.
7.Діагностувати і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних
станах у новонароджених з проявами ГрХН.
8. Проводити диференційну діагностику при ГрХН.
9.Проводити лікування і профілактику ГрХН.
10.Демонструвати володіння морально – деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.
3. Компетентності та результати навчання :
Інтегральна компетентність:
-здатність
дітей,

аналізувати

фізіологічні особливості доношених і недоношених

-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак кровотечі,
-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з кровотечею та / або іншими ознаками геморагічних
розладів,
-проводити диференційну діагностику
супроводжуються кровотечею,

ГрХН

з

іншими

станами,

які
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-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів ГрХН та
застосовувати ці знання у процесі подальшого навчання, у професійній
діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. -здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність
спілкуватися іноземною мовою
-використання навичок інформаційних і комунікаційних технологій
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
-здатність бути критичним і самокритичним
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації,здатність генерувати нові ідеї
(креативність)
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення
-здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
- знати визначення понять геморагічних розладів
- знати фізіологічні особливості крові, гемостазу доношених і недоношених
дітей
- демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з ознаками геморагічних розладів
- проводити лікування і профілактику ГрХН
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- інтерпретувати основні показники лабораторного і інструментального
обстеження новонародженої дитини з ознаками геморагічних розладів
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у відділенні неонатології
4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

необхідні

для

вивчення

теми

Отримані навики

1. Нормальна анатомія

Знати будову печінки новонародженого.

2. Біохімія

Формули різних форм вітаміну К.

3. Нормальна фізіологія

Знати вітаміну К в печінці новонародженого.

4. Патологічна фізіологія

Знати особливості розвитку геморагічних
порушень у новонароджених

5. Пропедевтика педіатрії

Особливості особливості формули крові у
новонароджених

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття
Термін
Геморагічна хвороба
новонароджених
(ГрХН)

Петехії

Визначення
Захворювання, при якому спостерігається
порушення згортання крові внаслідок
недостатності вітаміну К
Мілко-крапчаті внутрішньошкірні
крововиливи, спостерігаються на ділянках,
що підвергались механічному
стисканню,внаслідок недостатності
судинного фактору
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Екхімози
Гематома
Мелена
Гематемезіс

Більші за розмірами шкірні крововиливи
(синці), можуть зливатись, утворюючи
великі ділянки.
Крововилив будь-якої локалізації
Випорожнення дитини з домішками крові
Блювання кров’ю або шлунковим вмістом зі
значними домішками крові

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Етіологія геморагічної хвороби новонароджених.
2. Особливості обміну вітаміну К в організмі новонародженої дитини.
3. Патогенетичні механізми розвитку геморагічною хвороби новонароджених.
4. Клінічні прояви геморагічної хвороби новонароджених.
5. Особливості перебігу геморагічною хвороби новонароджених у недоношених
дітей.
6. Показники зального аналізу крові та коагулограми при геморагічній хворобі
новонароджених.
7. Принципи лікування та профілактики геморагічної хвороби новонароджених.
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика(алгоритм) обстеження системи кровотворення новонародженого,
та особливості їх функціонування після народження.
2. Методика (алгоритм) оцінки стану новонародженої дитини з ознаками
геморагічних розладів відразу після народження і при систематичному
лікарському огляді.
3. Методика(алгоритм) лікування і профілактики ГрХН
4. Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень
новонародженої дитини з ознаками геморагічних розладів.
5. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
6.Розв'язання тестів і ситуаційних задач.
5.4.Зміст теми.
ГрХН- захворювання, при якому спостерігається порушення згортання крові
внаслідок недостатності вітаміну К.
Розрізняють ранню (в перші 24 години життя), класичну (1 – 5 день життя) і
пізню (2 – 8 тиждень життя, рідше до 6 місяців) ГрХН. Всі три форми
обумовлені дефіцитом вітаміну К.
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Класифікація геморагічних розладів у новонароджених:
– Геморагічна хвороба новонароджених;
1) Первинні
– Спадкові коагулопатії (гемофілія, афибриногеморагічні розлади
генемія тощо)
(зустрічаються у
– Тромбоцитопенічні пурпури (вроджені –
практично здорових дітей)
аллоімунна і трансімунна; спадкові – синдром
Віскотта-Олдрича, гіпо- чи аплазія мегакаріоцитарного ростка);
– Тромбоцитопатії (вродженні, медикаментозні,
які розвиваються при лікуванні матері в останні
дні вагітності саліцилатами та іншими
тромбоцитарними інгібіторами при наявності у
матері і дитини спадкової тромбоцитопатії).
2) Вторинні
геморагічні розлади

– Некомпенсований ДВЗ – синдром;
– Тромбоцитопенічний геморагічний синдром;
– Коагулопатичний геморагічний синдром при
інфекціях і гепатитах;
– Вітамін К – дефіцитний геморагічний синдром
при механічній жовтяниці;
– Медикаментозний тромбоцитопатичний
синдром

Патогенез
Біологічна роль вітаміну К полягає в активації процесу карбоксилювання
залишків глютамінової кислоти в:
− протромбіні
(ІІ
фактор),
проконвертині
(VІІ
фактор),
антигемофільному глобуліні В (ІХ фактор) і факторі Стюарт – Проуера (Х
фактор);
− антипротеазах С і S плазми (беруть участь в протизгортальних
механізмах);
− остеокальцині і деяких інших білках.
При недостатності вітаміну К в печінці утворюються неактивні акарбокси – ІІ,
VІІ, ІХ, і Х – фактори, які не здатні зв’язувати Са ++ та повноцінно брати
участь в згортанні крові.
Встановлено, що вітамін К дуже погано проникає через плаценту, і рівень його
в пуповині крові завжди нижче, ніж у матері.
Фактори які сприяють К-гіповітамінозу у новонародженого:
a) призначення матері антикоагулянтів непрямої дії (група
неодикумарина);
b) призначення матері проти судомних препаратів (фенобарбітал,
дифеніл тощо);
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c) призначення матері великих доз антибіотиків широкого спектру дії;
d) гестоз на фоні низького синтезу естрогенів (добова екскреція
естрогенів з сечею < 10 мг);
e) гепатоентеропатії, дисбіози та дисбактеріози кишківника у матері;
В організм людини вітамін К потрапляє у вигляді філлохинона – вітаміна К1
що є в рослинній їжі. Мінімальна добова потреба в вітаміні К1 – 2 мкг\кг. Крім
того, мікрофлора кишківника синтезує манахинон – вітамін К2, але у дорослих
він мінімально чи взагалі не всмоктується, тоді як у новонароджених
всмоктується і є важливим джерелом вітаміну К для організму.
Клініка
1. Рання ГрХН.
Починається ще внутрішньо утробно, і у дитини вже при народженні
визначають внутрішньочерепні крововиливи при УЗД головного мозку,
кефалогематома, шкірні геморагії, кровотеча з пупка. Також можливі
крововиливи в органи черевної порожнини (дуже часто в печінку, селезінку,
наднирники), мелена.
2. Класична ГрХН.
У дитини, що знаходиться на природному вигодовуванні, з’являються
мелена і кровава блювота (гематемезис), можуть бути шкірні геморрагії
(екхімози, петехії), кровотеча при відпадінні залишку пуповини, у хлопчиків –
після обрізання крайньої плоті, носові кровотечі, кефалогематоми, кровотеча
під апоневроз. У дітей з тяжкою гіпоксією, пологовими травмами дефіцит
вітаміну К може проявлятися у вигляді внутрішньочерепних крововиливів, а
також внутрішніх гематом, легеневих або кровотеч іншої локалізації.
Мелену дітей першого дня життя потрібно диференціювати з «синдромом
проковтнутої крові» матері, який спостерігається у кожного третього
новонародженого. У таких дітей в перший день життя з’являється кров в калі.
Для диференційної діагностики використовують тест Апта ( тест лужної
денатурації ): кров’яні блювотні або калові маси розчиняють водою і
отримують рожевий розчин, що містить гемоглобін. Після центрифугують. 4 мл
надосадової рідини змішують в 1мл 1% розчину гідратата окису натрію та
оцінюють результати тесту через 2 хвилини:
− зміна кольору рідини на коричневий говорить про наявність в ній
гемоглобіну А (материнська кров – тест вважається негативним);
− збереження рожевого кольору свідчить про гемоглобін F (кров
дитини - тест вважається позитивним).
При сильній чи рецидивній мелені, кровотечі із заднього проходу необхідно
виключити аноректальну травму, папіломи, ангіоматоз кишківника і іншу
хірургічну патологію.
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3. Пізня ГрХН.
Клінічними ознаками можуть бути внутрішньочерепні кровотечі,
розповсюджені шкірні екхімози, внутрішньочерепні крововиливи, мелена,
гематемезис, кровотеча із місць ін’єкцій.
Діагноз
Встановлюють на основі сукупності анамнестичних, клінічних та
лабораторних даних (табл. 1).
Табл. 1
Показники коагулограми здорової доношеної дитини, дитини з геморагічною
хворобою новонароджених та дитини з ДВС – синдромом

150 -400 – 109

Геморрагічна
хвороба
новонароджених
(вітамін К –
дефіцит)
Нормальне

Протромбінів час

13 -16

Збільшене

Збільшено

Тромбіновий час

0 -16

Нормальне

Збільшено

Парціальний
тромбопластичний
час

45 – 65

Збільшене

Збільшено

Фібриноген

1,5 -3,0

Норма

Знижено

ПДФ
( 0,7 Мг\мл)

0 -7

Норма

>10 мг\мл

Показники
коагулограми
Кількість
тромбоцитів

Нормальні
величини у
здорових
доношених
новонароджених

ДВС – синдром
(ІІ, ІІІ стадії)
Знижено

Лікування:
1.Годування грудним молоком не припиняють, воно проводиться в залежності
від стану дитини у відповідності з віковими потребами.
2.Призначення вітаміну К1(філохінон, аквамефітон, конакіон - каневіт )
внутрішньовенно чи внутрішньом’язово в дозі 1 мг або вітамін К3 (вікасол) в
дозі доношеним-5 мг, недоношеним-2-3 мг в 2 рази з інтервалом 12 годин.
Зазвичай на протязі 4 годин після внутрішньовенного вливання вітаміна К1
потромбіновий та парціальний тромбопластичний час нормалізуються. Якщо
клінічно і лабораторно покращень не виникло, то потрібно виключати іншу
патологію.
3.Свіжозаморожкна плазма відповідної групи крові 10-20 мл/кг крапельно, за 12 години.
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4.Відновити ОЦК ( 0,9% фізіологічний розчин з розрахунку 10мл/кг ),
підтримка гемодинаміки глюкозо-електролітною сумішшю під контролем АТ.
Профілактика
Проводиться препаратами вітаміну К1(філохінон, аквамефітон, конакіон каневіт ) внутрішньом’язово та препаратами вітаміну К1(фітоменадіон) для
перорального застосування.
Вагітним з групи ризику, зокрема тим, що приймали протитуберкульозні
препарати, антиконвульсанти, показан прийом вітаміну К1 протягом останніх
2-4 тижнів вагітності в дозі 20 мг/кг внутрішньо.
Здоровому доношеному новонародженому відразу після народження вітамін К1
внутрішньом’язово в дозі 1 мг, або перорально 2 мг(вміст 2 твіст-оф капсул),
далі - по 1 мг перорально (вміст 1 твіст-оф капсули) щотижня до 3місяців
включно, або двічі: по 2 мг (вміст 2 твіст-оф капсул) у 4-6 днів та у 4-6тижнів
життя.
Недоношеним новонародженим:
масою до 1000гр –
вітамін К1
внутрішньом’язово в дозі 0,3 мг/кг, далі - по 0,3 мг-0,5 мг перорально
щотижня до 3місяців включно, масою більше 1000гр –
вітамін К1
внутрішньом’язово в дозі 0,5 мг/кг, далі - по 0,5 мг перорально щотижня до
3місяців включно.
Інші первинні геморагічні розлади
Тромбоцитопенічні пурпури
1.Ізоімунна (алоімунна) неонатальна тромбоцитопенічна пурпура.
Тромбоцити плода відрізняються від тромбоцитів матері за антигенною
структурою – містять антиген PL1 і здатні сенсибілізувати організм матері (так
само, як у випадку АВ0-несумісності).На відміну від гемолітичної хвороби
новонароджених за Rh-системою не має значення порядковий номер вагітності.
Клінічні симптоми виникають через кілька годин після народження дитини на
фоні тромбоцитопенії. На шкірі та слизових – петехії, поверхневі екхімози,
кровотечі з травного каналу та інших слизових. Високий ризик крововиливу у
мозок. Як правило, стан дитини задовільний.
Діагностика. У здорової матері народжується клінічно здорова дитина.
Лабораторно спостерігаються значна тромбоцитопенія – 30-50 х 109/л;
позитивна реакція тромбаглютинації сироватки матері з тромбоцитами дитини.
Характерна позитивна клінічна та лабораторна динаміка з 4-ї доби життя.
Необхідно провести нейросонографічне дослі-дження.
Лікування. Кортикостероїди або внутрішньовенний імуноглобулін.
Переливання тромбоцитарної маси від матері (підтримувати рівень > 50-100 х
109/л).
2.Трансімунна тромбоцитопенічна пурпура
Дитина народжується від матері з автоімунною тромбоцитопенією.
Захворювання викликається антитілами, що потрапили у плідну циркуляцію
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через плаценту. Розвивається протягом 2-3 днів після народження. Перебіг
сприятливий. Можливі петехіальна висипка, екхімози, рідко – кровотечі зі
слизових, дуже рідко – крововиливи у мозок. Загальний стан дитини також
переважно задовільний.
Лабораторна діагностика: тромбоцитопенія.
Лікування у більшості випадків не потрібно.
1) переливання тромбоцитарної маси;
2.кортикостероїди і/або внутрішньовенний імуноглобулін.
3.Інші тромбоцитопенії
1) пов’язані з підвищеним руйнуванням тромбоцитів:
- системний червоний вовчак у матері;
- вживання матір’ю тромбоцитотоксичних медикаментів.
2) пов’язані зі зниженою продукцією тромбоцитів:
- спадкова тромбоцитопенія (синдром Віскота-Олдріча). Рецесивний,
поєднаний зі статтю тип успадкування. Хворіють хлопчики: тромбоцитопенія,
імунодефіцит, екзема.
- анемія Фанконі.
- тромбоцитопенія у поєднанні з природженою відсутністю променевої кістки
(TAR-синдром).
- трисомії 13 і 18.
3) вторинні:
- некротичний ентероколіт.
- сепсис новонароджених.
- ДВЗ-синдром.
- синдром Kasabach-Merritt
Якісні аномалії тромбоцитів (тромбоцитопатії) не супроводжуються
геморагічним синдромом у дітей 1-го місяця життя і звичайно діагностуються у
старшому віці.
Природжені коагулопатії.
Гемофілія. Дуже рідко клінічні ознаки з’являються у періоді
новонародженості. Можливі різноманітні прояви геморагічного синдрому
(особливо гематомного типу, кровотечі після відпадіння пуповини). Складно
диференціювати з геморагічною хворобою. Діагностика: хлопчик (гемофілії А і
В), сімейний анамнез, значно подовжений парціальний тромбопластиновий час,
нормальний час кровотечі.
Хвороба Віллєбранда у періоді новонародженості клінічно виявляється вкрай
рідко (фізіологічно вміст FvW).

12

Вторинні геморагічні розлади.
ДВЗ-синдром.
Найважча форма порушення гемостазу. Розвиток цього синдрому може
супроводжувати всі основні захворювання неонатального періоду: сепсис,
внутрішньоутробні і перинатальні інфекції, пологову травму, СДР, асфіксію,
гемолітичну хворобу новонароджених, метаболічні захворювання тощо.
Найчастіше супроводжує розвиток важких інфек-ційних захворювань.
Додаткові чинники ризику: раннє відшарування плаценти, прееклампсія,
тривала внутрішньоутробна гіпоксія, діабет у матері, ацидоз; шок,
використання судинних катетерів.
Відокремлення окремих стадій розвитку синдрому, до певної міри, є штучним і
теоретичним. У реальній клінічній ситуації вони можуть поєднуватись і швидко
змінюватись.
I стадія - гіперкоагуляція
Викид тромбопластину, внутрішньосудинна агрегація клітин, активація
калікреїн-кінінової системи, системи компліменту.
Клінічно: блідість і мармуровість, централізація кровообігу.
Лабораторно: продукти деградації фібрину (фібриногену) [ПДФ], агрегація
тромбоцитів, фрагментація еритроцитів.
II стадія – коагулопатія споживання
Клінічно: геморагічний синдром змішаного типу.
Лабораторно: ПДФ, агрегація тромбоцитів, тромбоцитопенія.
III стадія – патологічний фібриноліз
Клінічно: важкий геморагічний синдром, кровотеча з місць ін’єкцій.
Лабораторно: ТЧ, ПДФ, агрегація тромбоцитів, тромбоцитопенія, АТ III,
протеїн С, V, VIII.
Клінічні особливості:
1) кровотечі та крововиливи;
2) порушення мікроциркуляції та некрози;
3) розвиток гострих ниркової і наднирникової недостатності;
4) малосимптомність, блискавичний, ускладнений перебіг; висока летальність.
Лікування:
1) лікування основного захворювання;
2) агресивне лікування шоку, корекція і підтримка гомеостазу;
3) вітамін К1 – 1 мг, в/в;
4) свіжозаморожена плазма;
5) тромбоцитарна маса (підтримувати рівень тромбоцитів > 50 х 109/л)
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6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Інструктивні матеріали для відпрацювання професійних навиків і умінь
6.1. Тестові завдання
1. ГрХН обумовлена порушенням:
А. судинно - тромбоцитарної ланки гемостазу
Б. коагуляційної ланки гемостазу
2. Вітамін К проходить через плаценту:
А. добре
Б. погано
В. взагалі не проникає
3. Адекватну добову дозу вітаміну К при грудному вигодовуванні в перші дні
життя дитина:
А .отримує
Б. не отримує
4. Вкажіть день життя, коли проявляються клінічні прояви ранньої ГрХН
А. 12 годин – 1 доба
Б. 1-2 доба
В. 2-5 доба
Г. після 10 доби
5. Тест Апта вважається позитивним при зміні кольору на:
А. жовтий
Б. коричневий
В. відсутність зміни кольору
6. Рівень еритроцитів в периферійній крові при ГрХН:
А. нормальний
Б. нормальний або знижений
В. нормальний або підвищений
7.Час кровотечі при ГрХН:
А. не змінюється
Б. вкорочується
В. подовжується
8.Для лікуванні і профілактики ГрХН використовують:
А. вітамін Д
Б. вітамін В1
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В. вітамін К1
Г. вітамін Е
Д. вітамін А
Відповіді: 1-Б, 2-Б, 3-Б, 4-А, 5-В, 6-В, 7-А, 8-В.

6.2. СІТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ.
Задача 1.
Хлопчик Д., 3 дні, поступив у відділення патології новонароджених з
пологового будинку з діагнозом «кишкова кровотеча». З анамнезу відомо,що
дитина від матері 18 років. Вагітність перша, перебігала з загрозою
переривання у строк 32- 34 тижня, з приводу чого лікувалася в стаціонарі.
Пологи на 38 тижні. 1-й період 15 годин, 2-й 25хв., безводний проміжок – 4
години. Маса тіла при народженні – 2950г, довжина – 51см,. Оцінка по шкалі
Апгар 7-8 балів. Стан при народженні оцінено як середньої тяжкості за рахунок
неврологічної симптоматики. До груді прикладений на першу добу, але у матері
гіпогалактія. На 3-й день життя відмічалось одноразове блювання з домішками
крові і мелена, у зв’язку з чим дитині внутрішньом’язово був введений вікасол
1% - 0,3мл, в середину призначена Е – амінокапронова кислота кислота. Не
дивлячись на проведену терапію, мелена зберігалась і дитину перевели до
стаціонару.
При огляді: стан середньої тяжкості, низько розташоване пупкове кільце,
шкірні покриви дещо іктеричні, в легенях дихання пуерильне, тони серця
звучні, живіт м’який, безболісний, печінка виступає з-за краю реберної дуги на
1 см, селезінка не пальпується, мелена. В неврологічному статусі: дитина в’яла,
рефлекси новонародженого пригнічені,м’язовий тонус знижений, періодично
тремор рук.
Загальний аналіз крові : Hb – 110 г/л, еритроцити – 3,4*10 12/л, К. П. – 0,84,
тромбоцити – 310 * 109/л, п-3%, с- 51%, л-38%, м-8%, ШОЕ-2мм/год.
Час згортання крові по Дюке: 2 хв.,
Час згортання по Лі-Уайту: початок – 3,5 хв., кінець-7 хв.
Коагулограма: каоліновий час -100”( норма 40-60”), протромбінів час по
Квіку – 26 “( норма – 12-15 “) , тромбі новий час – 30” (норма – 28-32”),
протромбінів комплекс – 25%.
Біохімічний аналіз крові:
Загальний білок - 48,8г/л, білірубін: непрямий – 196мкмоль/л, прямий –
немає, сечовина – 4,2ммоль/л, калій – 4,8 ммоль/л, натрій-140 ммоль/л, АСТ-38
од, АЛТ – 42 од.
Нейросонограма: малюнок звивин і борозен згладжений. Ехогенність
підкіркових гангліїв дещо підвищена. Глибина великої потиличної цистерни –
8мм (норма до 6 мм).
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1. Ваш попередній діагноз?
2. Призначте лікування.
Задача 2
Дитина від 1 вагітності, 1 термінових пологів. Маса дитини при народженні –
3200 г, довжина тіла – 51 см, за шкалою Апґар – 8/8 ба-лів. На 3-й день життя в
дитини з’явились блювання з домішками крові та дьогтьоподібні
випорожнення. Шкіра та слизові чисті. Рефлекси новонароджених жваві.
Дихання в легенях везикулярне. Тони серця ритмічні, звучні, ЧСС – 144 уд/хв.
Живіт м’який. Печінка на рівні реберної дуги. В аналізі крові – еритроцити –
4,2 х 1012/л, Нв – 160 г/л, лейкоцити – 9,8 х 10 /л, тромбоцити – 280 х 109/л,
ШОЕ - 2 мм/год. Протромбіновий час – 27 с (при нормі – 13-20 с).
1. Ваш попередній діагноз?
2. Лікарська тактика?
3. З якими захворюваннями треба диференціювати?
Відповіді.
Задача1.
1.ГрХН, класична форма.
2. Вітамін К1, свіжозаморожена плазма.
Задача2.
1. Геморагічна хвороба новонародженого.
2. Треба призначити вітамін К, свіжозаморожену плазму.
3. Диференціюється з гемофіліями, захворюваннями печінки, ДВЗ-синдромом.
6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА
1) Навести класифікацію геморагічних розладів у новонароджених:
a) _________________________________________ : ________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________.
b) _________________________________________ : ________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________;

2) Вказати фактори які сприяють К-гіповітамінозу у новонародженого:
a) _____________________________________________;
b) _____________________________________________;
c) __________________________________________________________
________
d) _____________________________________________.
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3) Заповнити біохімічний аналіз крові:
Аналіз крові здорової
новонародженої дитини
Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

Аналіз крові
новонародженої дитини з
ГрХН
Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

4) Заповнити біохімічний аналіз крові:
Аналіз крові
здорової новонародженої дитини
Загальний білок ______________ г/л
Альбуміни __________________
г/л
Глобуліни ___________________
г/л
А/Г коефіцієнт
__________________
Загальний білірубін _____ мкмоль/л
Прямий ____________________
Непрямий __________________
АЛТ ________________________Од
АСТ ________________________
Од

Аналіз крові
новонародженої дитини з ГрХН
Загальний білок ______________
г/л
Альбуміни __________________
г/л
Глобуліни ___________________
г/л
А/Г коефіцієнт
__________________
Загальний білірубін _____
мкмоль/л
Прямий
____________________
Непрямий
__________________
АЛТ
________________________Од
АСТ ________________________
Од
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5) Заповнити коагулограмму:
Коагулограма здорової
новонародженої дитини
Тромбоцити
___________________
Час кровотечі по Дюке
__________
______________________________
Час кровотечі по Лі-Уайту
______________________________

Коагулограма новонародженої
дитини з ГрХН
Тромбоцити ___________________
Час кровотечі по Дюке __________
______________________________
Час кровотечі по Лі-Уайту
______________________________

Протромбін. час________________
Тромбіновий час _______________
Протромбін.
Агрегація тромбоцитів__________
час________________
Адгезя тромбоцитів на склі
Тромбіновий час _______________ _______________________________
Агрегація тромбоцитів__________ Фібриноген _________________ г/л
Адгезя тромбоцитів на склі
Активн. тромбопластичного часу
_____________________________ ______________________________
Фібриноген ________________ г/л
Активн. тромбопластичного часу
_____________________________
7. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).

Розподіл
часу
15%

Види
контролю

письмове
тестування,

Засоби навчання

набір
тестових
завдань
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2.

Основний етап
65%

3.
Заключний етап
3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
3.3 Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

20%

усне
опитування за
стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініколабараторних та
інструментальних
методів
дослідження,

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач

8. Методика організації навчального процесу на практичному
(семінарському) занятті.
8.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
8.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на
занятті, дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.
3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного
випадку із студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної
діяльності студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
8.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами
ситуаційних задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у
відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє
їх своїм підписом.
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5. Кротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо підготовки до нього.
Література
Основна:
1. Клінічна діагностика в педіатрії, навчальний посібник. Майданник В. Г.,
Бутиліна О.В.-К.: «Дорадо-Друк», 2012.– 286с
2.Неонатологія. Національний підручник. За редакцією професора Є.Є.Шунько,
Київ, 2014 - 959с.
3.Неонатологія / Під ред. Знаменської Т.К. – Навчальний посібник.-К.,2012.877с.
4.Неонатологія / Під ред.Шунько Є.Є.- Навчальний посібник для студентів
вищих медичних навчальних закладів.-К.,2011.-344с.
5.Збірник нормативних документів з питань реформування перинатальної
допомоги в Україні, - К., 2012.-454с.
6.Асоціація неонатологів України. Інформаційний лист щодо профілактики
геморагічної хвороби новонароджених,-К.,2019.-2с.
7.Педіатрія / Під редакцією проф. О.В. Тяжкої. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2009.
– С. 271-285.
Додаткова:
1.Основні положення неонатології. Ханс Ферсмольд. Київ, 2009.-186с.
2.Посібник з неонатології: Пер. з англ. Джон Клоерті, Енн Старк. – Київ, 2010.748с.
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МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
“Затверджено”
на методичній нараді кафедри педіатрії №4
завідувач кафедри академік НАМН України,
професор_____________Майданник В.Г.
(ПІП, підпис)
“______” _____________ 2020__ р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Педіатрія з дитячою інфекцією та фтізіатрією
Диференційна
діагностика
захворювань
Модуль №2
новонароджених дітей, курація дітей в умовах
поліклініки
діагностика
захворювань
Змістовий
модуль Диференційна
новонароджених. Допомога при невідкладних
№7
станах
Тема №2

Курс
Факультет

Перинатальні
ушкодження ЦНС гіпоксичного
генезу. Реанімація новонароджених.
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національним медичним університетом імені
О.О. Богомольця

РОЗРОБНИКИ методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії
№4 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
завідувач кафедри педіатрії №4 –академік НАМН України, доктор медичних
наук, професор Майданник В.Г.; доктор медичних наук, професор Чуриліна
А.В. ; кандидат медичних наук, доцент Глебова Л.П., кандидат медичних
наук, доцент Гнилоскуренко Г.В., кандидат медичних наук, доцент, Качалова
О.С.; кандидат медичних наук, асистент Клец Т.Д., асистент Кривонос Ю.Н.,
кандидат медичних наук, доцент Романенко С.Ю., кандидат медичних наук,
доцент Салтикова Г.В.; кандидат медичних наук, доцент Терлецький Р.В. ;
кандидат медичних наук, асистент Т.А. Шевченко.
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1.Актуальність теми.
Асфіксія новонародженого є не лише однією з основних причин порушення
постнатальної адаптації, але і визначає ризик виникнення віддалених медичних
проблем, в тому числі, і розвитку інвалідності з дитинства.
Перинатальні гіпоксичні ураження ЦНС протягом останніх десятиріч стабільно
посідають перше місце в структурі захворюваності та 3-5 місце в структурі
смертності новонароджених в Україні.
За даними ВООЗ, частота асфіксії при народженні серед доношених
новонароджених в різних країнах становить 5-50 на 1000 народжених. В
Україні асфіксію діагностують приблизно у 5-10% новонароджених. Саме
такий відсоток новонароджених може потребувати принаймі часткової
медичної допомоги, а близько 1% - повної реанімації, що включає непрямий
масаж серця, інтубацію трахеї або введення ліків.
Від своєчасності і якості виконання реанімаційних заходів значною мірою
залежить результат не тільки ранньої постнатальної адаптації новонародженої
дитини, але і на їх розвиток і показники здоров’я в наступні вікові періоди.
Мета заняття:
Навчитися надавати невідкладну допомогу новонародженим в перші
хвилини життя, діагностувати асфіксію новонародженого, складати план
додаткового обстеження, лікування та реабілітації дитини, яка перенесла
асфіксію.
2. Конкретні цілі:
1.Визначати етіологічні та патогенетичні фактори внутрішньоутробної гіпоксії
плода та асфіксії новонародженого.
2.Класифікувати та аналізувати типову клінічну картину
асфіксії
новонародженого різного ступеню важкості.
3.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та
інструментальних обстежень при типовому перебігу асфіксії новонародженого.
4.Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики
асфіксії новонародженого.
5.Знати сучасну схему реанімації новонароджених і техніку виконання
основних реанімаційних процедур (штучна вентиляція легень, непрямий масаж
серця, інтубація трахеї, введення ліків).
6.Знати
і
вміти
використовувати
обладнання
для
реанімації
новонароджених.
7.Знати клінічну симптоматику гіпоксично-ішемічної енцефалопатії та важкого
ішемічного ураження внутрішніх органів.
8.Знати принципи лікування профілактики та диспансерного спостереження за
дітьми, які перенесли гіпоксичне ураження ЦНС.
9.Здійснювати прогноз життя при внутрішньоутробної гіпоксії плода та
асфіксії новонародженого.
10.Демонструвати
володіння
морально-деонтологічними
принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації у педіатрії.
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3. Компетентності та результати навчання :
Інтегральна компетентність:
-здатність
аналізувати
недоношених дітей,

фізіологічні особливості ЦНС доношених і

-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак асфіксії та гіпоксичних ушкоджень,
-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з проявами асфіксії та / або з іншими перинатальними
ушкодженнями гіпоксичного генезу,
-проводити диференційну діагностику асфіксії та гіпоксичних ушкоджень з
іншими станами,
-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів асфіксії,
реанімації новонароджених та застосовувати ці знання у процесі подальшого
навчання, у професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. -здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність
спілкуватися іноземною мовою
-використання навичок інформаційних і комунікаційних технологій
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
-здатність бути критичним і самокритичним
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації,здатність генерувати нові ідеї
(креативність)
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення
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-здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
- знати визначення понять асфіксія, гіпоксичні пологові ушкодження
- знати фізіологічні особливості ЦНС, дихальної, серцево-судинної системи,
системи крові, гемостазу у доношених і недоношених дітей
- демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з ознаками асфіксії
-складати план обстеження для підтвердження діагнозу «Асфіксія
новонародженого»
- надавати потрібну первинні реанімаційну допомогу новонародженому в
повному обсязі
- проводити лікування асфіксії і профілактику енцефалопатій гіпоксичного
генезу
- інтерпретувати основні показники лабораторного і інструментального
обстеження новонародженої дитини з ознаками асфіксії
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у відділенні неонатології
4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)

необхідні

для

вивчення

теми

Назви попередніх дисциплін
1. Нормальна анатомія

Отримані навики
Описувати будову органів
організму новонароджених.

2. Гістологія та ембріологія
людини

Знати та визначати особливості будови
органів новонароджених.

3. Нормальна фізіологія

Визначити
особливості
дихання
і
новонародженого.Знати
гіпоксії.

та

систем

функціонування
кровооббігу
класифікацію
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4. Пропедевтика педіатрії

Знати особливості будови та функціонування
систем у новонароджених. Фізіологічні
рефлекси новонародженого. Шкала Апгар.

5.Фармакологія

Знати
фармакологічні
особливості
препаратів, що використовуються для
реанімації новонароджених, протисудомних
препаратів, адреноміметиків.

6.Акушерство і гінекологія

Знати основні причини внітрішньоутробної
гіпоксії. Вміти діагностувати порушення
стану
плода,
визничати
відповідну
акушерську тактику.

7.Інтенсивна
реанімація

терапія

і Проводити серцево-легеневу реанімацію у
дітей (кроки А,В,С). Уміти використовувати
обладнення для реанімації.

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін
Асфіксія новонароджених

Шкала Апгар

Неонатальна енцефалопатія

Визначення
Патологічний стан, що виникає внаслідок дії
гіпоксії та гіперкапнії, що супроводжується
тяжкими розладами діяльності центральної
нервової
системи, систем дихання та кровообігу.
передбачає оцінку стану новонародженого на
основі п’яти найважливіших клінічних ознак:
- частота скорочень серця
- глибини дихання
- забарвлення шкіри
- м’язового тонусу
- рефлекторної збудливості
поліетіологічний синдром, який в
новонароджених з терміном гестації ≥ 32-34
тиж характеризується явними клінічними
симптомами дисфункції ЦНС – значним
порушенням свідомості, рефлекторної
діяльності, м’язового тонусу, а також
виникненням судом, апное і проблем з
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вигодовуванням.
Депресія новонародженого або Дихальна
депресія.

Відновлення кровоплину («реперфузія»)

NMDA рецептори

Стан новонародженого, оцінений за шкалою
Апгар менше 7 балів, які мають транзиторні
клінічні прояви кисневої недостатності однак
без порушень з боку ЦНС, і порушення
функції принаймні ще одного життєво
важливого органу або системи - дихальної,
серцевосудинної, сечовидільної, травного
каналу тощо протягом перших 3 днів життя.
Це період підвищеної перфузії тканин мозку
після відновлення системного кровообігу
після перенесеної гіпоксії/ішемії.
Іонотропний рецептор глутамату, в
неактивній формі закритий іоном магнію.
Активація рецептору викликає відкриття
іонного каналу, неселективного до катіонів,
що веде до притоку в клітину іонів натрію,
кальцію, а калій покидає клітку. Іони
кальцію,що увійшли через канал, активують
білкову кіназу, відбувається її
автофорфорилювання і фосфорилювання
ряду білків нейрона.Цей процес грає
ключову роль в синаптичній пластичності, а
отже і в процесах навчання і пам’яті

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1.Причини, що призводять до розвитку гіпоксії плода та асфіксії
новонародженого.
2.Класифікація асфіксії новонародженого.
3.Клінічні прояви асфіксії новонародженого.
4.Крітерії поліорганої недостатності при асфіксії новонароджених.
5.Назвіть ранні ускладнення після перенесеної асфіксії.
6.Назвіть пізні ускладнення після перенесеної асфіксії.
7.Особливості адаптації недоношених, які перенесли асфіксію.
8.Диференційна діагностика асфіксії новонароджених.
9.Лабораторна діагностика асфіксії новонароджених.
10.Реанімаційні заходи в пологовій залі.
11.Варіанти дихальної підтримки новонароджених.
12.Методика проведення непрямого масажу серця у новонароджених.
13.Методика катетерізації пупочної вени, підтримка гемодінаміки.
14.Поняття про енцефалопатію новонароджених, класифікація.
15.Виходжування новонароджених, які перенесли асфіксію.
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5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1.Методика(алгоритм)
обстеження новонародженого,
та особливості
функціонування системи дихання, серцево-судиної системи, ЦНС після
народження.
2.Методика (алгоритм) оцінки стану новонародженої дитини з ознаками
асфіксії відразу після народження і ознаки подальшого перебігу асфіксії
(енцефалопатії) при систематичному лікарському огляді.
3.Методика(алгоритм) реанімації новонародженого в пологовій залі.
4.Методика(алгоритм) застосування дихальної підтримки при асфіксії.
5.Проведення непрямого масажу серця у новонароджених.
6.Проведення катетерізації пупочної вени.
7.Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень
новонародженої дитини з ознаками асфіксії новонароджених.
8.Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
9.Постановка діагнозу «Асфіксія новонародженого», «Енцефалопатія
новонародженого гіпоксичного генезу».
10.Розв'язання тестів і ситуаційних задач.
5.4.Зміст теми.
Внутрішньоутробна гіпоксія плода (за МКХ-10 Р20) і асфіксія
новонароджених (за МКХ-10 Р21) діагностується у 10% новонароджених (40%
у недоношених) в нашій країні і є найбільш поширеним захворюванням серед
даного контингенту дітей.
Відповідно Міжнародному консенсусу по реанімації новонароджених не
менше ніж 10% дітей відразу після народження потребують активної медичної
допомоги, що б вони закричали, регулярно задихали, відновили добрий колір
шкіри і м’язовий тонус. Серед недоношених цей відсоток досягає 40%.
В Міжнародному консенсусу по реанімації новонароджених сказано, що
щорічно помирає близько 5млн новонароджених і в 19% випадків причини
смерті є асфіксія. Експерти вважають, що більше 1млн дитячих смертей можна
було б уникнути, якщо б на місцях покращувалась техніка первинної допомоги
новонародженим відразу ж після народження.
В 1986 році Американська академія педіатрії і Американський коледж
акушерів на основі вивчення катамнезу дітей в залежності від оцінки за шкалою
Апгар на першій та п’ятій хвилині життя прийшли до висновку про відсутність
зв’язку між оцінкою за шкалою Апгар та розвитком дитини в подальшому,
зокрема з розвитком у неї ДЦП. Було запропоновано оцінювати асфіксію у
новонароджених не лише за шкалою Апгар. К.К. Freeman, Z.M.Poland (1992)
запропонували дещо інші критерії діагнозу «асфіксія» у новонароджених, таких
як:
- глибокого метаболічного або змішаного ацидозу (рН < 7,0) в артерії
пуповини;
- персистенції оцінки за шкалою Апгар 0-3 бала більше 5хв;
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- неврологічних ускладнень в неонатальному періоді: судоми, м’язова
гіпотонія, кома;
- доказаних дисфункція декількох органів, систем: дихальної, серцевосудинної, гемостазу, нирок та ін.
Однак ці ознаки є характерними лише для тяжкої форми асфіксії
новонароджених, вони розвиваються при довготривалій глибокій гіпоксії плода
і не відповідають стану дитини, яка перенесла короткотривалу гіпоксію в
інтранатальному періоді або ж не глибоку в антенатальному.
На сучасному етапі слід вважати, що асфіксія новонароджених –
патологічний стан, що розвивається внаслідок дії гіпоксії і (або)
гіперкапнії в анте- і (або) інтранатальному періоді на плід, з послідуючим
розвитком ацидозу і порушенням функцій життєво важливих органів і
систем.
Термін «асфіксія» - умовний, в перекладі з латинської означає «без пульсу».
Однак не завжди киснева недостатність у новонародженого супроводжується
відсутністю серцебиття . Замість терміну «асфіксія новонародженого» в
номенклатурі ВОЗ існує термін «депресія новонародженого». Але і цей термін
умовний, тому що він означає тільки клінічні прояви кисневої недостатності, не
відображає її патогенетичну основу.
Етіологія.
Безпосередня причина асфіксії – гіпоксія й ішемія, які виникають внаслідок
гострого або хронічного порушення газообміну у плода (новонародженого), що
супроводжується розвитком значного метаболічного або змішаного ацидозу.
Метаболічний або змішаний ацидоз (рН < 7,15 і (або) дефіцит основ (ВЕ)
більше -12 ммоль/л) у крові з артерії пуповини – основна діагностична
ознака асфіксії будь-якої важкості.
Асфіксія буває первинною (внутрішньоутробною) і вторинною (набутою). В
залежності від тривалості дії розрізняють гостру та хронічну.
Первинна асфіксія поділяється на гостру і хронічну.
Гостра гіпоксія:
1. гіпоксемічна гіпоксія: передчасна відслойка плаценти, розрив матки, зупинка
току крові в пуповині, гіпертонус матки, гостра гіпоксія у матері,
2. циркуляторна гіпоксія- брадикардія внаслідок стиснення головки,
притиснення чи натяжіння пуповини.
Хронічна гіпоксія
1. гіпоксемічна гіпоксія: хронічна гіпоксія матері (соматичні хвороби),
порушення маточно-плацентарного кровотоку (токсикози, переношування,
плацентити), морфологічні зміни плаценти (внутрішньоутробна інфекція),
2. циркуляторна гіпоксія: внутрішньоутробна інфекція, ВПР,
3. гемічна гіпоксія- ГХН.
Вторинна асфіксія найчастіше це патологія легеневої тканини – пневмопатії
(ателектаз, набряк легень, респіраторний дистрес синдром). Серед інших
причин – аспірація навколоплідними водами або меконієм, пологові травми,
вроджені вади легеневої та серцевої систем, гіпоглікемічні стани, наркозна
депресія новонародженого.
У недоношених дітей приєднуються такі специфічні фактори ризику:
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- незрілість дихального центру
- незрілість легеневої тканини, яка призводить до зниження альвеолярної
дисфункції
- недостатній синтез сурфактанту
Патогенез асфіксії
Короткочасна помірна гіпоксія активує механізми компенсації, що
направлені на підтримку адекватної оксигенації органів. Збільшується викид
глюкокортикоїдів кори наднирників, число еритроцитів, внаслідок чого
збільшується об’єм циркулюючої крові. Виникає тахікардія, деяке підвищення
систолічного тиску без збільшення серцевого викиду. Збільшується рухова
активність плода, число дихальних рухів при закритій голосовій щілині тахіпное, за якими виникають первинне апное (зупинка дихання) з
брадикардією, а потім судомні спроби дихати (нерегулярні дихальні рухи дихання типу ґаспінґ). З первинного апное плід (новонароджений) може вийти
самостійно або за допомогою лише незначних зовнішніх стимулів.
Якщо гіпоксія триває, розвивається синдром загальної системної відповіді
тобто: активується анаеробний гліколіз, що призводить до зниження
оксигенації шлунково-кишкового тракту, шкіри, м’язів, перерозподілу
кровообігу (централізація кровообігу). Все це посилює тканинний ацидоз.
Гіпоксія, що триває, призводить до виникнення вторинного апное, зростання
брадикардії. Якщо плід (новонароджений) перебуває у стані вторинного апное,
відновити самостійне дихання можна лише за допомогою штучної вентиляції
легень. Отже, якщо вторинне апное виникло внутрішньоутробно або під час
пологів і плід ще не загинув, можуть допомогти лише два втручання – негайні
народження і реанімація.
Загалом церебральне ураження відбувається тоді, коли асфіксія спричиняє
порушення мозкового кровоплину (виникає ішемія). Основною причиною
цього вважається зменшення серцевого викиду (внаслідок значного ацидозу) і
артеріальна гіпотензія. Спочатку клітинне ушкодження й енергетична
недостатність (дефіцит АТФ в умовах анаеробного гліколізу) є зворотними, і
лише достатньо тривалий період ішемії або значна (критична) ішемія
призводять до незворотних змін. Порушення окисного фосфорилювання
можуть відбутися безпосередньо під час первинного гіпоксичноішемічного
інсульту або ж під час епізоду вторинної енергетичної недостатності, який
виникає через 6-24 год. після інсульту. Саме зі вторинною енергетичною
недостатністю значною мірою пов’язане вторинне ураження мозку.
Тяжка і/або довготривала гіпоксія призводить до синдрому поліорганної
недостатності, а потім до декомпенсації- розвитку асфіктичного шоку. Він
проявляється виснаженням кори наднирникових залоз, брадикардією,
зниженням хвилинного об’єму крові, зниженням артеріального тиску,
вмиканням патологічних шунтів (зправа наліво). Патологічний ацидоз включає
патологічний ланцюжок: підвищення проникністі судинної стінки та клітинних
мембран → гемоконцетрація → сладжування еритроцитів → утворення
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внутрішньосудинних тромбів → вихід рідини в інтерстиціальний простір →
гіповолемія → диселектролітемія (↑ К, ↓Mg, ↓Ca), ДВЗ синдром.
Незворотне ушкодження клітин – виникає після періоду тривалої гіпоксії >
30 хв.; внаслідок вторинного ураження мозку. Вторинне ураження мозку
виникає внаслідок дефіциту АТФ і деполяризації клітинних мембран з
вивільненням нейротрансміттерів (активовані амінокислоти, зокрема,
глутамат), активацією NMDAрецепторів, відкриттям іонних (Na+, Cl-) каналів, а
також активацією Са2+-залежних каналів з подальшим інтенсивним
надходженням іонів Са2+ до клітин. Смерть клітин може бути
негайною(спричинює осмотичне перевантаження Na+ і Ca2+ внаслідок активації
NMDA-рецепторів глутаматом) або сповільненою. До сповільненої клітинної
смерті призводить зростання внутрішньоклітинної концентрації Са2+ внаслідок:
-активації Са2+-залежних фосфоліпаз, протеаз, ендонуклеаз, ксантиноксидази,
NO-синтетази тощо;
-порушення мітохондріального електронного транспорту (активація каспаз,
вивільнення фактора індукції апоптозу);
-генерації вільних кисневих радикалів, лейкотрієнів, цитокінів, оксиду
нітрогену;
-кінцевого виснаження клітинних енергетичних ресурсів.
Відновлення кровоплину («реперфузія») – це період підвищеної перфузії
тканин мозку після відновлення системного кровообігу на тлі реоксигенації
(реанімація) після перенесеної гіпоксії/ішемії. Реперфузія «ішемічних» тканин
може спричинити їх ураження, оскільки стимулює значну місцеву продукцію
вільних кисневих радикалів (супероксид, пероксид водню, гідроксил,
синглетний кисень тощо). Внаслідок цього можливе ушкодження клітинних
ліпідів, білків і нуклеїнових кислот, а також порушення цілості
гематоенцефалічного бар’єру. Це створює передумови для потрапляння у
тканини мозку активованих нейтрофілів, які разом з мікроглією продукують
прозапальні цитокіни (інтерлейкін 1-β [IL-1-β], фактор некрозу пухлин α [TNFα] ) і спричинюють запальне ураження.
Вільні кисневі радикали у значній кількості утворюються не тільки під час
реперфузії (гіпоксантинксантин оксидантна система), а також за рахунок інших
механізмів; можуть спричиняти гіпоперфузію фетального мозку через
стимуляцію продукції лейкотрієнів й утворення лейкоцитарних тромбів;
уражують клітинні мембрани і спричинюють клітинну дезінтеграцію.
Все це призводить до розвитку глибоких системних порушень т.з.
асфіктичному шоку.
Додаткові чинники, що впливають на віддалені наслідки асфіксії:
1.Метаболічні (рівень глюкози, важкість лактоацидозу),
2.Гестаційний вік (для передчасно народжених немовлят характерний розвиток
ПВЛ; для доношених – ураження парасагітальної кори > плечовий пояс >
кінцівки),
3.Компресія пуповини: повна компресія пуповини тривалістю довше 10 хв.
незворотно ушкоджує мозок, повторне ушкодження – періодичні повторні
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компресії пуповини внаслідок маловоддя –призводять до розвитку органічної
патології ЦНС.
4.Затримка внутрішньоутробного розвитку – знижена здатність компенсувати
шкідливі ефекти асфіксії внаслідок обмежених резервів і відповідно вищий
ризик значного ураження мозку.
Класифікація.
Стан немовлят, що народилися в асфіксії, оцінюють за шкалою
рекомендованою у 1965 році ВООЗ для всіх країн світу. Шкала Апґар (див.
Таблицю 1) була запропонована у 1953 р. американською анестезіологінею
Вірджинією Апґар для оцінки відповіді немовляти на анестезію (наркоз) і
пологовий стрес. Незважаючи на зміну підходів до застосування шкали Апґар,
вона залишається важливим методом об`єктивного обстеження новонародженої
дитини. Шкала Апгар передбачає оцінку стану новонародженого на основі
п’яти найважливіших клінічних ознак:частота скорочень серця, глибини
дихання, забарвлення шкіри, м’язового тонусу, рефлекторної збудливості.
Кожна ознака оцінюється за трибальною шкалою (0, 1, 2 бали). Здорові діти за
шкалою Апгар мають 8-10 балів, а ті, що народилися у асфіксії легкого ступеня
– 6-7 балів, середнього ступеня – 4-5 балів, тяжкого ступеня – 0-3 балів.
Таблиця 1. Шкала АПГАР
Показник
0 балів
Частота
Відсутнє
серцевих
серцебиття
скорочень
Дихання

Відсутнє

М`язовий тонус Відсутній
Рефлекторна
реакція на
відсмоктування
з верхніх
Відсутня
дихальних
шляхів або
тактильну
стимуляцію)

1 бал

2 бали

Менше
100/хв

100/хв і
більше

Слабкі,
Адекватне;
неритмічні голосний
дихальні
крик
рухи
Добра
Незначна флексія
флексія
кінцівок,
кінцівок
активні
рухи

Гримаса

Крик,
кашель
або чхання
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Колір шкіри

Різка
Тулуб
блідість або
рожевий,
центральний
ціаноз
ціаноз
кінцівок

Рожева
або
незначний
локальний
ціаноз

Клінічна картина.
Клінічна картина залежить від ступеня тяжкості асфіксії.
Легкий ступінь асфіксії.
При легкому ступені відмічається дещо знижений тонус м’язів, рухова
активність, знижені фізіологічні рефлекси, ціаноз шкіри, брадикардія,
поверхневе нерівномірне дихання, можливе короткочасне апное. Перкуторно –
над легенями коробковий відтінок звуку, при аускультації – ослаблене дихання,
різнокаліберні вологі хрипи різної непостійної локалізації і звучності. На
протязі наступних 2-3 днів для цих новонароджених характерно поява
підвищеної збудливості, тремору, порушення сну, зригування, гіперестезії,
підвищення сухожильних рефлексів.
Наявність такої симптоматики свідчить про те, що навіть легка гіпоксія
викликає порушення функцій ЦНС, які мають транзиторний характер. Стан
дітей швидко покращується ідо 3-5 доби життя стає задовільним.
Середній ступінь тяжкості.
При асфіксії середнього ступеня тяжкості знижені тонус м’язів та рухова
активність, слабка реакція на огляд, в’яла реакція на больовий подразник.
Більшість фізіологічних рефлексів в перші години життя викликати на вдається.
Забарвлення шкіри ціанотичне чи бліде. Пульс сповільнений, тони серця
ослаблені, дихання порушене (поверхневе, нерівномірне) або відсутнє через
пригнічення дихального центру, або аспірації навколоплідними водами, слизом,
меконієм.
Важкий ступінь тяжкості.
Асфіксія тяжкого ступеня загрожує життю немовляти. При цьому, шкіра має
восково-блідний відтінок, слизові оболонки різко ціанотичні, різко знижений
тонус м’язів (атонія), арефлексія, адинамія. Самостійного дихання не має,
серцева діяльність майже цілком пригнічена, знижен артеріальний тиск.У дітей
діагностують синдром поліорганої недостатності.
Основні критерії поліорганної недостатності у новонароджених:
Кардіоваскулярна система:
- АТ (середній) < 45 мм рт ст. у доношених і < 40 мм рт ст. у не
доношених
- ЧСС < 80 або > 180 за 1хв
- Порушення ритму серця
- Необхідність внутрішньовенного введення допаміну
> 5 мкг/кг/хв. або адреналіну > 0,1 мкг/кг/хв.
Дихальна система:
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-

ЧД > 80 або < 35 за 1хв
Ра О2 < 50 мм рт ст.
Ра СО2 > 60 мм рт ст.
Необхідність ШВЛ

Нервова система:
- Набряк головного мозку з гіпотонією м’язів, гіпоксичною комою
розходженням стрілоподібного і лобного швів черепа
- Судоми
- Відсутність фото корекції зіниць (без медикаментів)
Система гемостазу:
-

Hb < 150 г/л в перші 3 доби життя і < 100 г/л після 4-ї доби життя
Ht < 40% на 1-му тижні життя і М 30% з 2-го тижня життя
Tr < 150000
Початок згортання крові – пізніше 5 хв

Сечовидільна система:
- Сечовина в крові > 10ммоль\л
- Креатинін в крові > 177ммоль\л
Гастродуоденальна система:
- Стаз в шлунку (> 1,5мл за год), відсутність перистальтики
кишківника, самостійного стільця
- Наявність «кавової гущі» у вмісту шлунка
- Мелена
- Шлункова кровотеча
Метаболічні порушення:
-

рН - < 7,1 і
ВЕ - >– 15ммоль\л і
Натрій в плазмі < 130 ммоль\л або > 150 ммоль\л
Калій в плазмі < 3,0 ммоль\л або > 7,0 ммоль\л
Кальцій в плазмі:загальний < 1,7 ммоль\л, іонізований < 0,8
ммоль\л

Покращення стану дітей проходить повільно: 3-4 доби залишаються знижений
м’язовий тонус, реакція на огляд, з’являються але швидко виснажуються
фізіологічні рефлекси. Відсутність смоктального та ковтального рефлексів
свідчать про тяжке ураження головного мозку.
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Недоношені новонароджені, які перенесли асфіксію, мають свої особливості
адаптації:
- Термолабільність
- Приступи апное
- Більшим відсотком зниженням маси тіла
- Повільним набиранням маси тіла
- Пізнім відпадінням пуповидного залишку
- Тривалою гіпербілірубінемією.
Ускладнення асфіксії можна розподілити на рані (перші 3 доби життя) і
пізні (після 3 діб життя).
До ранніх ускладнень асфіксії відносяться:
1.Набряк мозку (перші години життя)
2.Судоми (клонічні, тонічні, змішані)і еквіваленти судом ( оперкулярні
пароксизми, ністагм, спазм погляду, немотивоване смоктання, приступи
ціанозу, апное, брадикардія, підвищена салівація)
3.Крововилив у мозок
4.Аспіраційний синдром
5.Приступ апное
6.Персистуюча фетальна циркуляція. Легенева гіпертензія зберігає фетальні
шунти, підтримує викид крові справа наліво.
7.Поліцитемічний синдром – Ht-0,65, Нв >220 г/л
8.Тромбози
9.Постгеморагічний шок
10.Гіпоглікемія (глюкоза крові 1,67-1,39 ммоль/л)
11.Розлади ритму серця
До пізніх ускладнень відносяться:
1.Інфекційні – пневмонія, менінгіт, сепсис, ентероколіт
2.Вторинні ателектази
3.Шокові легені, тобто постасфіксична пневмопатія, вона виникає у дітей, що
перенесли асфіксію і яким проводилась ШВЛ. Це проявляється прив’язаністю
до більш високих концентрацій рО2, мікротромбози судин легень, вторинний
дефіцит сурфактанту
4.Бронхолегенева дисплазія (некроз, метаплазія стінок альвеол,
інтерстиціальний некроз, вогнищева деструктивна емфізема, легенева
гіпертензія
5.Гостра ниркова недостатність
6.Гідроцефальний синдром
7.Гіпоксично-ішемічна енцефалопатія.
Неонатальна енцефалопатія є найчастішім ускладненням асфіксії.
Неонатальна енцефалопатія – поліетіологічний синдром, який в
новонароджених з терміном гестації ≥ 32-34 тиж характеризується явними
клінічними симптомами дисфункції ЦНС – значним порушенням свідомості,
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рефлекторної діяльності, м’язового тонусу, а також виникненням судом, апное і
проблем з вигодовуванням.
Цей термін рекомендується використовувати для опису дисфункцій ЦНС в
неонатальний період, оскільки він не визначає етіологію перинатального
ураження ЦНС, яка в більшості випадків залишається невідомою.
Якщо є підстави вважати, що причиною неонатальної енцефалопатії є асфіксія
(гіпоксично-ішемічне ураження мозку), доцільно використовувати термін
«гіпоксичноішемічна енцефалопатія», якщо причиною неонатальної
енцефалопатії є травма, доцільно використовувати термін«травматична
енцефалопатія». Більш детально клініка неонатальной енцефалопатії
представленв в методичних рекомендаціях до заняття «Перінатальні ураження
ЦНС травматичного генезу».
Діагноз.
Асфіксію діагностують на підставі клінічної оцінки по шкалі Апгар, та
наявності змін в кислотно-лужному стані крові. Метаболічний або змішаний
ацидоз (рН < 7,15 і (або) дефіцит основ (ВЕ) більше -12 ммоль/л) у крові з
артерії пуповини – основна діагностична ознака асфіксії.
Діагностичні критерії «помірної (неважкої) асфіксії новонародженого»
1.
Оцінка стану новонародженого за шкалою Апґар протягом перших 5 хв.
менше 7 балів.
2.
Наявність клінічних симптомів помірного ураження ЦНС (1-2 стадії
гіпоксично-ішемічної енцефалопатії), які виникли в перші 72 год. життя, у
дітей, народжених при терміні гестації ≥ 32-34 тиж (можуть бути відсутніми у
випадках легкої асфіксії).
3.
Ознаки транзиторного порушення функції принаймні ще одного життєво
важливого органу або системи - дихальної, серцевосудинної, сечовидільної,
травного каналу тощо протягом перших 3 днів життя (відсутні у випадках
легкої асфіксії).
4.
Метаболічний або змішаний ацидоз (рН < 7,15 і (або) дефіцит основ
(ВЕ) більше -12 ммоль/л) у крові з артерії пуповини.
Діагностичні критерії «важкої асфіксії новонародженого»
1.
Оцінка стану новонародженого за шкалою Апґар менше 4 балів
упродовж перших 5 хв. життя.
2.
Наявність клінічних симптомів ураження ЦНС важкого ступеня (стадія 3
гіпоксично-ішемічної енцефалопатії), які виникли в перші 72 год. життя, у
дітей, народжених при терміні гестації ≥ 32-34 тиж.
3.
Ознаки порушення функції принаймні ще одного життєво важливого
органу або системи – дихальної, серцево-судинної, сечовидільної, травного
каналу тощо протягом перших 3 днів життя.
4.
Метаболічний або змішаний ацидоз (рН < 7,0 і (або) дефіцит основ (ВЕ)
більше -15 ммоль/л) у крові з артерії пуповини.
За відсутності технічних можливостей оцінити кислотно-лужний стан крові
новонародженого діагноз асфіксії ґрунтується на перших 3 ознаках.
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Оцінка стану новонародженого за шкалою Апґар менше 7 балів за
відсутності діагностичних ознак, перелічених у підпунктах 2-3, не може бути
підставою для клінічного діагнозу асфіксія. У цьому випадку рекомендується
використовувати неспецифічні терміни «Депресія новонародженого» або
«Дихальна депресія».
Лабораторна діаностика.
При асфіксії легкого і середнього ступенів необхідно у перші 3 години життя
провести аналіз КЛС, моніторний нагляд за діяльністю дихання і серця,
контроль рО2, рСО2, клінічний аналіз крові, Ht, кількість тромбоцитів,
визначити час згортання крові, тривалість кровотечі, визначити рівень глікемії,
вимірювання артеріального тиску. При асфіксії тяжкого ступеня доцільно
визначити електроліти крові (K, Na, Ca, Mg). Також мають діагностичне
значення вміст лактату в крові і лікворі (ураження мозку), вміст aльфа-2
мікроглобуліну, креатиніну і сечовини у крові, гематурія (ураження нирок),
активність креатинінфосфокінази -BB і -МВ (ураження мозку і міокарда),
рівень білірубіну й активність трансаміназ у крові (ураження печінки).
Інструментальна діаностика.
Найбільш інформативним візуальним методом діагностики є
ядерномагніторезонансна томографія (ЯМРТ [MRI]) і спектроскопія (МРС,
MRS), які дозволяють виявити ураження мозку в перші години після
народження дитини (рис. 1). Однак, існують технічні труднощі у проведенні
такого обстеження новонароджених у важкому стані (особливо тих, хто
перебуває на ШВЛ)
Меншу точність мають комп’ютерна томографія (КТ) і нейросонографія
(НСГ), результати яких в більшості випадків можуть бути інформативними
лише після 7 дня життя
Прогностично важливими також можуть бути результат
електроенцефалографії (ЕЕГ). Пов’язані з добрим прогнозом - помірна (або < )
депресія на 1 день, норма фонової активності встанолюється до 7-го дня.
Пов’язані з віддаленими наслідками-спалахи низькоамплітудної активності у
будь-якому віці,ізоелектричні ділянки у будь-якому віці, помірна (або >)
депресія після 12 дня

Рис. 1. ЯМРТ (MRI): дифузне ураження нейронів (звичайні – Т1W, Т2W, і
дифузна – DW, томограми).
Також необхідно провести рентген органів грудної клітки ,ЕКГ і ЕхоКГ ,які
можуть виявляти зміни з боку легень і серця, пов’язані з перенесеною ішемією.
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Диференційний діагноз.
Диференційний діагноз проводимо з:
- Внутрішньоутробною інфекцією
- Діафрагмальною килою
- Атрезією хоан
- Атрезією стравоходу
- ВВС
1.

2.

3.

4.

5.

Внутрішньоутробна інфекція (токсоплазмоз, цитомегалія, лістеріоз,
сифіліс). Розвитку внутрішньоутробної інфекції сприяє захворювання
матері, загроза викидня, маточні кровотечі, передчасне відходженя
навколоплідних вод. У дітей відмічається стигми дизембріогенезу,
вродженні вади. Діти народжуються з малою масою тіла, з сіруватим
відтінком шкіри, гепатоспленомегалією, у крові - тромбоцитопенія.
Допомагають в постановці діагнозу ЗАК,вміст імуноглобулінів (↓IgG < 9
г/л, ↑ IgM > 0,2г/л, поява IgА), а також спеціальні тести на виявлення
інфекційних збудників.
Діафрагмальна кила майже завжди локалізована з лівої половини
грудної клітки. Вона передавлює середостіння і зв’язана з компресією або
з гіпоплазією легені. Запідозрити діафрагмальну килу можна по
збільшенню дихальної недостатності, неефективності спонтанного та
штучного дихання під позитивним тиском. Також, при пальпації
верхівкового поштовху межі зміщені вправо. Над легенями можна
вислухати кишкові шуми. Підтверджує діагноз – рентгенологічне
дослідження. Лікування оперативне.
Атрезія хоан – наявність перепончатої або кісткової перепони у задніх
носових ходів. Новонароджений дихає тільки через ніс, здатність дихати
через рот з’являється тільки під час крику. Тому, при двосторонній атрезії
виникає ціаноз відразу після народження, який зменшується під час крику
і значно посилюється при годуванні. На наявність атрезії вказує і слизова
пробка у носових ходах. Діагноз підтверджується при зондуванні носових
ходів катетером. Перша допомога: введення струї повітря через рот,
годування через зонд, оперативне лікування.
Атрезія стравоходу у 90% випадків-це шунт нижнього сегменту
стравоходу з трахеєю. Безпосередньо після народження загрозу
представляє пряма аспірація слизу і навколоплідними водами.
Відмічається скопиченя слизу, слини в ротовій порожнині, з’являються
розлади дихання з ціанозом, які після відсмоктування слизу із глотки
зменшуються. Годування веде до погіршення стану. Діагноз ставлять на
підставі зондування стравоходу шлунковим зондом. Можна ввести
контрастний зонд і відзначити на рентгенограмі місце обструкції.
Лікування – оперативне.
Вродженні вади серця зустрічаються часто 1 на 200 пологів. Для
вроджених вад характерно: наявність порушень дихання, ціаноз, шум в
серці. Ціаноз не зменшується під час крику, дачі кисню. Безпосередньо
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після народження можна діагностувати тільки тяжкі вади, що пов’язані з
право-лівим шунтом: транспозиція магістральних судин, гіпоплазія
правого шлуночка з атрезією тристулкового клапану (аномаліяЕпштейна),
тетрадо Фало. Діагноз підтверджується ЕКГ,рентгенографією грудної
клітки, ЕхоКГ.

Лікування.
Реанімаційна допомога новонародженому.
Від своєчасності й якості виконання реанімаційних заходів значною мірою
залежить результат порушеної постнатальної адаптації новонародженої дитини.
Надання адекватної реанімаційної допомоги новонародженим дозволяє знизити
їх смертність і /або захворюваність на 5-40 %, і відповідний ефект може бути
тим більшим, чим вищий рівень неонатальної смертності у країні або регіоні.
Водночас, загальні принципи і протокол реанімації новонароджених дітей
застосовують не лише безпосередньо після народження, але і протягом усього
неонатального періоду.
Приблизно 5-10 % усіх новонароджених можуть потребувати принаймні
часткової медичної допомоги в перші хвилини життя, а близько 1 % – повної
реанімації, що включає непрямий масаж серця, інтубацію трахеї або введення
ліків. В той же час, в анамнезі майже половини дітей, які вимагають
реанімаційної допомоги після народження, відсутні будь-які чинники ризику,
що вказували б на можливість потреби в реанімації.
Кожен медичний працівник пологового блоку повинен володіти навичками
принаймні початкової реанімації, а відповідні приміщення мають бути
забезпечені необхідними реанімаційним обладнанням і матеріалами, готовими
до використання під час кожних пологів.
Саме для вирішення цих питань був напрацьован і переглянут у 2015році
алгоритм реанімації новонароджених (рис.2).
Таким чином, навчений персонал, передбачення потреби реанімації (виявлення
чинників ризику), відповідні приготування (приміщення, персонал, обладнання)
правильна оцінка стану новонародженого і своєчасний початок реанімації є
критичними складовими успіху.
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Рис. 2. Алгоритм реанімації новонароджених (перегляд 2010 р.).
Скорочення: ДШ – дихальні шляхи; ППТ – під позитивним тиском; SpO2 –
насичення гемоглобіну киснем; СРАР – самостійне дихання під постійним
позитивним тиском; ЧСС – частота серцевих скорочень; ВВ –
внутрішньовенно.
Оцінка адаптації новонародженої дитини і показання до надання початкової
медичної допомоги.
Негайно після народження дитини найважливіше швидко визначити, чи
вона потребує медичної допомоги. Для цього враховують термін вагітності,
а також оцінюють наявність/адекватність самостійного дихання і м’язового
тонусу немовляти відразу після народження і під час обсушування на животі
матері.
Якщо новонароджена дитина кричить або активно дихає, має хороший
м’язовий тонус (згинальне положення кінцівок й активні рухи) і гестаційний
вік більше 34 тиж, – вона потребує звичайного догляду і залишається у
контакті «шкіра-до-шкіри» з матір’ю.
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Показанням до негайного відокремлення дитини від матері і надання
початкової допомоги є будь-яка з перелічених нижче ситуацій:
1) термін вагітності < 34 тиж;
2) відсутність
самостійного дихання або наявність судорожних
(термінальних) дихальних рухів (дихання типу ґаспінґ) у
новонародженого;
3) відсутність або значне зниження м’язового тонусу у дитини відразу після
народження.
Наступні дії у відповідній послідовності включають:
1. Початкову стабілізацію стану дитини;
2. Штучну вентиляцію легень (ШВЛ), застосування методики самостійного
дихання під постійним позитивним тиском (СРАР) або вільного потоку
кисню;
3. Непрямий масаж серця;
4.Введення адреналіну і/або нормалізацію судинного об’єму крові.
1.Початкова стабілізація стану новонародженої дитини
За наявності показань, зазначених вище, перш за все, потрібно покликати на
допомогу, після чого перетиснути і перерізати пуповину; сказати матері, що
дитина має проблеми з самостійним диханням і їй буде надано допомогу; у
сухій пелюшці, залишаючи відкритими лице і поверхню грудної клітки;
перенести немовля на реанімаційний стіл або іншу теплу, суху і чисту
поверхню, після чого забезпечити початкову стабілізацію стану.
Початкові кроки стабілізації стану новонародженої дитини у певній
послідовності передбачають 1) створення теплого і сухого середовища, 2)
надання правильного положення і звільнення дихальних шляхів у разі
потреби , 3) кінцеве обсушування новонародженого і тактильну стимуляцію,
4) повторне забезпечення правильного положення голови.

Рис. 3. Правильне положення новонародженого, що забезпечує прохідність
дихальних шляхів.
Температура повітря в пологовому приміщенні має перевищувати 24-25С,
а поверхня, яку використовують для надання допомоги новонародженому,
має бути теплою, сухою, чистою, освітленою і щільною. Правильне
положення на спині з помірно розігнутою назад головою (валик під плечима;
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рис.3) потрібне, щоб забезпечити оптимальну прохідність дихальних шляхів.
Рутинне відсмоктування вмісту останніх не рекомендується.
Показаннями до санації верхніх дихальних шляхів є 1) утруднене
самостійне дихання (дихальні розлади) зі втягненням податливих ділянок
грудної клітки, тахіпное [> 60 за 1 хв.], стогін на видиху, роздування крил
носа тощо або 2) потреба ШВЛ.
Відсмоктують спочатку з рота, а потім з носа одноразовою гумовою
грушею (за відсутності одноразової груші – стерильним катетером за
допомогою відсмоктувача). Негативний тиск, що створюється
відсмоктувачем, не повинен перевищувати 100 мм рт. ст. (13,3 кПа або 136
см водн. ст.). Під час відсмоктування важливо не вводити катетер або грушу
надто енергійно або глибоко (не глибше 3 см від рівня губ у доношеного
новонародженого і 2 см у передчасно народженої дитини). Тривалість
відсмоктування не повинна перевищувати 5 с.
Закінчуючи початкову допомогу, у разі потреби дитину додатково
обсушують і здійснюють додаткову тактильну стимуляцію, забирають
вологу пелюшку і знову забезпечують правильне положення, після чого
оцінюють стан. Усі дії початкової допомоги мають бути швидкими, однак,
максимально делікатними й обережними. Особливо це стосується тактильної
стимуляції. Безпечні і рекомендовані методи тактильної стимуляції –
поплескування по стопах або розтирання спини вздовж хребта немовляти.
У разі відсутності самостійного дихання дитини після забезпечення
правильного положення, відсмоктування й обсушування не варто втрачати
дорогоцінний час на додаткову тактильну стимуляцію – слід негайно
розпочинати реанімацію (ШВЛ під позитивним тиском).
Якщо навколоплідні води були забруднені меконієм і дитина
народжується з відсутнім/неадекватним диханням або м’язовим тонусом,
слід, уникаючи тактильної стимуляції, швидко відокремити її від матері,
забезпечити правильне положення на реанімаційному столі і подати вільний
потік кисню. Далі, звільняють верхні дихальні шляхи від меконію (гумовий
балончик або катетер з великим діаметром 12-14F) і під контролем прямої
ларингоскопії відсмоктують вміст нижньої глотки катетером 12-14F. Після
цього інтубують трахею і відсмоктують з неї безпосередньо через
ендотрахеальну трубку з перехідником (аспіратор меконію, приєднаний до
трубки відсмоктувача) або за допомогою катетера з великим діаметром (в
останньому випадку інтубують трахею катетером). Тривалість одноразового
відсмоктування не повинна перевищувати 5 с. Під час виконання процедури
просять асистента визначати ЧСС новонародженого. Повторні інтубацію і
санацію трахеї проводять до майже повного відсмоктування меконію (однак,
не рекомендується робити це більше 3 разів). Проте, якщо під час санації
трахеї виникає важка брадикардія (ЧСС < 60 за 1 хв.) або спроба інтубації є
невдалою, – негайно розпочинають ШВЛ реанімаційним мішком і маскою.
Після звільнення дихальних шляхів від меконію закінчують виконання
решти початкових кроків й оцінюють стан дитини. Відсмоктування
шлункового вмісту відкладають до моменту закінчення реанімаційних
заходів.
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Дітей, які народжуються після вилиття забруднених меконієм вод, проте, не
мають показань до початкової допомоги (адекватно дихають і мають
задовільний м’язовий тонус), залишають на животі матері і спостерігають за їх
станом протягом 15 хв. У разі відсутності дихальних розладів (ДР) їм
забезпечують стандартний медичний догляд.
У разі народження дитини з терміном гестації ≤ 32 тиж додаткові
зусилля спрямовують на профілактику охолодження, оскільки звичайні
заходи теплового захисту (витирання, сповивання у теплі пелюшки і надання
подальшої допомоги під джерелом променевого тепла) можуть не запобігати
виникненню гіпотермії у цієї категорії новонароджених. У якості додаткових
заходів теплового захисту найчастіше використовують столи або матраци з
підігрівом, а також прозорі пластикові оболонки (мішки або плівки).
Важливо також, щоб температура повітря у приміщенні, де народжується
недоношена (маловагова) дитина, була не менше 26-27С. Водночас,
поєднане використання кількох описаних засобів теплового захисту може
підвищувати ризик виникнення гіпертермії (температура тіла > 37,5С), чого
потрібно уникати. Контролюють правильність і ефективність відповідних
втручань, вимірюючи температуру тіла новонародженої дитини після
закінчення реанімаційної допомоги.
У випадку народження дитини з терміном гестації 28 тиж і менше, її
приймають у зігріті пелюшки і, не витираючи, відразу обережно поміщають
у прозорий пластиковий (поліетиленовий) мішок або загортають у плівку
так, щоби були закриті всі частини тіла, крім голови; витирають голову,
вдягають шапочку і переносять під джерело променевого тепла. Потребу в
подальших реанімаційних заходах у таких новонароджених визначають під
джерелом променевого тепла після надання початкової допомоги, яку
здійснюють, не витягаючи дитини із мішка. Немовля має залишатись у
мішку (загорнутим у плівку) до моменту переводу у відділення (палату)
інтенсивної терапії новонароджених і поміщення у закриту або відкриту
систему інтенсивної терапії (у кувез або на столик з підігрівом).
Оцінка стану новонародженої дитини під час надання медичної
допомоги.
Відразу після закінчення початкової допомоги оцінюють стан
новонародженої дитини на підставі 2 життєво важливих ознак – 1)
наявності й адекватності самостійного дихання і 2) ЧСС.
Відсутність самостійного дихання (апное), термінальні дихальні рухи типу
ґаспінґ або брадикардія (ЧСС < 100/хв.) є показанням до негайного початку
реанімації – ШВЛ під позитивним тиском. За наявності лише ДР (тобто,
водночас новонароджений дихає самостійно і має ЧСС ≥ 100/хв.) показані
санація верхніх дихальних шляхів і раннє застосування методики самостійного
дихання під постійним позитивним тиском (СРАР). В обох ситуаціях потрібно
розпочати моніторинг стану оксигенації за допомогою пульсоксиметрії, щоб
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контролювати використання додаткового кисню. Отже, сучасний протокол
передбачає одну «золоту» хвилину після народження кожної дитини, щоб
виконати описані вище заходи і, за потреби, невідкладно розпочати ШВЛ під
позитивним тиском (див. Алгоритм реанімації).
Оцінку стану дитини за шкалою Апґар не застосовують для визначення
потреби в реанімації, моменту її проведення або обсягу реанімаційних
заходів. Ця оцінка характеризує загальний стан новонародженого й
ефективність наданої реанімаційної допомоги. Оцінку за шкалою Апґар
здійснюють під час надання реанімаційної допомоги дитині наприкінці 1-ої і
5-ої хвилин після народження незалежно від терміну гестації і маси тіла
немовляти при народженні. Якщо результат оцінки на 5 хв. менше 7 балів,
додаткові оцінювання треба робити кожні 5 хв. до 20 хв. життя немовляти.
Після початку ШВЛ, СРАР або кисневої терапії вирішення щодо
необхідності подальшої реанімаційної допомоги новонародженому
ґрунтується на одночасній оцінці 3 ознак: 1) ЧСС, 2) наявності й
адекватності самостійного дихання і 3) стану оксигенації за даними
пульсоксиметрії.
Після кожних 30 с надання реанімаційної допомоги новонародженій дитині
потрібно:
1) оцінити зазначені вище життєво важливі ознаки,
2) використовуючи алгоритм реанімації, вирішити, що робити далі;
3) виконати відповідну дію;
4) знову оцінити 3 життєво важливі ознаки; вирішити, яке втручання
необхідне в цей момент, і діяти;
5) продовжувати цикл «оцінка-вирішення-дія» до повного закінчення
реанімації.
Оцінка самостійного дихання. Відсутність або неадекватність
самостійного дихання – основна ознака, що визначає необхідність
надавати реанімаційну допомогу новонародженому. Наявність і
адекватність самостійного дихання оцінюють:
відразу після народження дитини, щоб визначити потребу її
відокремлення від матері і надання початкової допомоги;
- після закінчення початкової допомоги і під час наступних реанімаційних
дій;
- наприкінці 1 і 5 хвилин (і далі, за потребою) для оцінки стану
новонародженого за шкалою Апґар;
- протягом перебування новонародженого в пологовому приміщенні
(незалежно від того, чи надавалась реанімаційна допомога).
Ознаками адекватного дихання новонародженого є крик і/або задовільні
екскурсії грудної клітки. Частота і глибина дихальних рухів повинні
зростати протягом декількох секунд після народження (тактильної
-
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стимуляції). Нормальна частота дихання новонародженого становить 30-60
за 1 хв.
Оцінка ЧСС. Цей показник є основним критерієм ефективності
реанімаційної допомоги. Нормальна ЧСС щойно народженої дитини
дорівнює або перевищує 100 за 1 хв. Брадикардія (< 100 серцевих скорочень
за 1 хв.) у новонародженого завжди є показанням до початку ШВЛ.
Визначати ЧСС можна за допомогою пульсоксиметрії (найбільш надійний
метод), періодично вислуховуючи стетоскопом серцебиття над лівою
стороною грудної клітки або пальпуючи пульс на основі пуповини,
безпосередньо у ділянці її приєднання до передньої черевної стінки
(останній метод є найбільш неточним і дозволяє лише заперечити наявність
брадикардії). Пульсоксиметрію застосовують у поєднанні з періодичним
клінічним визначенням ЧСС. Під час аускультації підрахунок ЧСС ведуть
протягом 6 с і, щоб отримати показник за 1 хв., результат множать на 10. На
час підрахунку ЧСС за допомогою аускультації після 30 с реанімації ШВЛ і
непрямий масаж серця припиняють (ця вимога не стосується початкової
оцінки ефективності ШВЛ за визначенням ЧСС).
Оцінка стану оксигенації. Сучасні дані свідчать, що оцінка стану
оксигенації новонародженого за кольором шкіри і слизових оболонок є
недостовірною, а тому не повинна рутинно використовуватись під час
надання допомоги дитині після народження. Найбільш об’єктивну
інформацію про стан оксигенації надає безперервна пульсоксиметрія,
нормальні показники якої залежать від віку новонародженої дитини у
хвилинах. Сучасні пульсоксиметри забезпечують можливість реєстрації
достовірних показників оксигенації (SpO2) і ЧСС у межах 12 хв після
народження дитини. Щоб визначати предуктальний показник SpO2, датчик
пульсоксиметра фіксують на правій руці дитини, після чого його
підключають до монітора. Показанням до використання додаткового кисню
під час реанімації є знижений показник SpO2.
2.Штучна вентиляція легень (ШВЛ) під позитивним тиском .
ШВЛ є початковою і найважливішою процедурою неонатальної
реанімації. Показання до ШВЛ такі: 1) відсутнє або неадекватне самостійне
дихання (типу ґаспінґ) після початкових кроків стабілізації стану; 2) ЧСС <
100 за 1 хв. незалежно від наявності й адекватності самостійного дихання.
Під час реанімації новонароджених ШВЛ здійснюють за допомогою
реанімаційного мішка (наповнюється самостійно [рис. 4] або газовим
потоком [рис. 5]) або реанімаційної Т-системи [рис. 6]. Потрібний тиск
вентиляції і триваліший час вдиху надійніше забезпечується Т-системою.
Крім того, цей пристрій дозволяє створити позитивний тиск наприкінці
видиху, що є важливим для встановлення функціональної залишкової ємності
легень щойно народженої дитини та їх захисту від шкідливої дії ШВЛ.
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Рис. 4. Реанімаційний мішок, що наповнюється самостійно.

Клапан контролю
над потоком

Манометр або вихід
для його приєднання

Вхід для кисню

Вихід до пацієнта для
приєднання маски або
ендотрахеальної трубки

Рис. 5. Реанімаційний мішок, що наповнюється потоком.
Регулювання
величини
РЕЕР

Рівеньмаксимального
тиску

Тиск у дихальному
контурі

Контроль
тиску на
вдиху
Вихідний отвір
для газу

Рис. 6. Реанімаційна Т-система.
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Початкову ШВЛ новонародженим з терміном гестації ≥ 32 тиж
рекомендується проводити кімнатним повітрям. Перехід на ШВЛ 100 % киснем
здійснюють у разі відсутності позитивної динаміки стану дитини протягом 90 с
після народження, незважаючи на ефективну вентиляцію повітрям. Якщо
дитина народжується в критичному стані (відсутні самостійне дихання,
м’язовий тонус і реакція на подразники, наявні брадикардія і різка блідість
шкіри), за наявності показань до ШВЛ, доцільно відразу розпочинати останню
100 % киснем. Для початкової ШВЛ передчасно народжених немовлят з
терміном гестації < 32 тиж рекомендується використовувати 30 % кисень. У
разі відсутності кисню з будь-яких причин ШВЛ у всіх випадках здійснюють
кімнатним повітрям.
Техніка проведення ШВЛ під час реанімації новонароджених: на лице
дитини накладають приєднану до реанімаційного мішка або Т системи маску
відповідного розміру («0» – для недоношених, «1» – для доношених). Маска
повинна накрити ніс, рот і верхівку підборіддя, не накриваючи очей.
Загострений край маски анатомічної форми накладають на ніс немовляти.
Надійно утримуючи маску на лиці дитини, щоб забезпечити максимальну
герметичність її контакту з обличчям, розпочинають вентиляцію, повільно і
плавно стискаючи мішок пальцями іншої руки або періодично блокуючи
пальцем клапан видиху Т-системи. Ефективне проведення ШВЛ під час
реанімації новонароджених можливе також за допомогою спеціальних
носових канюль, які використовують для призначення СРАР.
Основна ознака ефективної вентиляції – швидке зростання ЧСС, у чому
треба переконатись відразу після початку вентиляції (визначають ЧСС за
даними пульсоксиметрії, аускультації ділянки серця або пальпації основи
пуповини). Якщо ЧСС не зростає або оцінити цей показник неможливо,
насамперед звертають увагу на рухи грудної клітки. Додаткові ознаки
ефективної вентиляції – збільшення показника SpO2, дані аускультації
легень, поява самостійного дихання і покращення м’язового тонусу
новонародженого. Водночас, рухи грудної клітки не є вірогідною ознакою
ефективної і безпечної вентиляції, особливо у передчасно народжених
немовлят. Отже, важливо контролювати і використовувати мінімальний тиск
вентиляції, що забезпечить збільшення ЧСС.
Якщо початкова вентиляція неефективна (не збільшується ЧСС і відсутні
рухи грудної клітки), потрібно виконати такі корегувальні дії: 1) повторно
правильно накласти маску; 2) перевірити положення дитини; 3) повторно
відсмоктати з рота і носа; 4) збільшити тиск вентиляції (стиснути мішок
більшою кількістю пальців); 5) інтубувати трахею. Кожну наступну дію
використовують у разі неефективності попередньої.
Створення позитивного тиску наприкінці видиху підвищує ефективність і
безпеку ШВЛ у новонароджених, а тому рекомендується і під час надання
реанімаційної допомоги. Дієве використання такої опції можливе за умови
вентиляції легень за допомогою Т-системи або реанімаційного мішка, який
наповнюється потоком.
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Вентилюють легені новонародженого з частотою 40-60 за 1 хв. протягом
30 с, після чого знову оцінюють ЧСС, наявність і адекватність самостійного
дихання, а також показник SpO2. Залежно від результатів оцінки стану
дитини виконують такі дії:
- якщо ЧСС ≥ 100 за 1 хв і наявне адекватне самостійне дихання,
поступово припиняють ШВЛ, зменшуючи її тиск і частоту. Якщо після
припинення ШВЛ показник SpO2 залишається нормальним і відсутні ДР,
дитину викладають на грудну клітку матері, забезпечивши контакт шкірадо-шкіри, накривають теплою пелюшкою і ковдрою та продовжують
спостереження;
- якщо ЧСС ≥ 100 за 1 хв і відсутнє самостійне дихання, продовжують
ШВЛ до його появи і передбачають потребу інтубувати трахею;
- якщо ЧСС ≥ 100 за 1 хв, наявне адекватне самостійне дихання, однак,
після припинення ШВЛ погіршився показник SpO2 або з’явились
ДР, призначають СРАР або вільний потік кисню;
- якщо ЧСС < 100, але більше
60 за 1 хв, продовжують ШВЛ,
передбачаючи потребу вентиляції з використанням 100 % кисню, а також
інтубації трахеї;
- якщо ЧСС< 60 за1хв, розпочинають непрямий масаж серця,
продовжуючи ШВЛ 100% киснем з частотою 30 за 1 хв., і передбачають
потребу інтубувати трахею.
- якщо ШВЛ мішком і маскою (або через носові канюлі) триває кілька
хвилин, потрібно ввести ротошлунковий зонд (діаметром 8F), щоб запобігти
роздуванню шлунка газом і наступній реґурґітації шлункового вмісту. Зонд
уводять на глибину, що дорівнює відстані від перенісся до мочки вуха і від
мочки вуха до мечоподібного відростка; після введення зонда відсмоктують
шприцом газ зі шлунка, зонд залишають відкритим і фіксують
лейкопластиром до щоки, після чого негайно відновлюють ШВЛ, наклавши
маску поверх зонда.
Використання самостійного дихання під постійним позитивним тиском.
Самостійне дихання під постійним позитивним тиском (СРАР) – це
основний метод неінвазійної дихальної підтримки новонароджених дітей,
який дозволяє забезпечити прохідність дихальних шляхів, запобігти
спаданню альвеол і поліпшити альвеолярну оксигенацію.
У разі появи клінічних ознак ДР після початкової стабілізації стану
щойно народженої дитини рекомендується невідкладне застосування цього
методу. Особливе значення це втручання має для немовлят з терміном
гестації < 33 тиж, оскільки дозволяє зменшити частоту інтубації трахеї,
потребу і тривалість наступної ШВЛ, використання сурфактанту тощо.
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Рис. 7. Техніка проведення кисневої терапії під час реанімації.
Киснева терапія.
Забезпечення адекватної оксигенації новонародженого є важливим
завданням реанімаційної допомоги (Рис.7). Водночас, дуже важливо уникати
не лише гіпоксемії, але і гіпероксемії.
Вільний потік кисню призначають,
якщо, незважаючи на адекватне самостійне дихання і ЧСС ≥ 100 за 1 хв, у
новонародженого не встановлюються належні показники SpO2 до 10 хв
життя (див. Алгоритм реанімації). Сучасною альтернативою кисневій терапії
є раннє призначення СРАР.
Подають вільний потік кисню, спрямовуючи його до носа дитини. Для
цього використовують 1) кисневу маску; 2) кисневу трубку і долоню руки,
складену у вигляді лійки; 3) реанімаційний мішок, що наповнюється
потоком, з реанімаційною маскою або 4) Т-систему і реанімаційну маску.
Реанімаційну маску накладають на лице дитини нещільно, щоб уникнути
створення позитивного тиску у дихальних шляхах (рис. 5). Вільний потік
кисню не можна подавати маскою, приєднаною до мішка, що наповнюється
самостійно. Швидкість вільного потоку кисню не повинна перевищувати 5
л/хв., щоб запобігти охолодженню дитини. Під час кисневої терапії рівень
кисневої сатурації новонародженого не повинен перевищувати 94 %.
Інтубація трахеї .
Інтубація трахеї може здійснюватись на будь-якому з етапів реанімації
новонароджених: 1) у разі необхідності відсмоктати меконій із трахеї; 2)
якщо вентиляція мішком і маскою неефективна або довготривала; 3) для
полегшення координації непрямого масажу серця і вентиляції. Показаннями
до інтубації трахеї є також підозра на наявність діафрагмальної грижі або
екстремальна недоношеність. Момент інтубації трахеї буде також
визначатись кваліфікацією медичного працівника, який надає допомогу
дитині.
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Для інтубації трахеї новонароджених використовують ендотрахеальні
трубки чотирьох розмірів з однаковим діаметром (до 28 тиж гестації - 2,5
мм; 28-33 тиж - 3,0 мм; 34-38 тиж - 3,5 мм; > 38 тиж – 4 мм).

Голосова зв’язка

Позначка рівня
щілини на

Рис. 8. Уведення трубки між голосовими зв’язками у трахею.
Належну глибину введення інтубаційної трубки у трахею (Рис.8)
визначають за формулою: сантиметрова позначка на трубці на рівні верхньої
губи дитини = маса тіла дитини (кг) + 6. Тривалість спроби інтубації трахеї
не повинна перевищувати 20 с. Якщо трахею новонародженої дитини не
вдалося інтубувати протягом цього часу, слід зупинитися і відновити
вентиляцію мішком і маскою до нормалізації показників життєвих функцій
новонародженого. Після цього, у разі потреби, можна повторити спробу
інтубації. Найбільш надійним і рекомендованим способом перевірки
правильності місцезнаходження трубки є капнометрія. Інші ознаки
правильного місцезнаходження трубки – збільшення ЧСС (найважливіший
показник), наявність симетричних рухів грудної клітки під час вентиляції,
дані аускультації аксилярних ділянок грудної клітки з обох боків і
епігастральної ділянки, запотівання трубки під час видиху, відсутність ознак
прогресивного збільшення живота, підвищення SpO2 і покращення
активності новонародженого.

3. Непрямий масаж серця
Наступним кроком реанімації є підтримання кровообігу за допомогою
непрямого масажу серця. Показанням до непрямого масажу серця в
новонароджених є ЧСС менше 60 за 1 хв після 30 с ефективної ШВЛ.
Дитина повинна лежати на твердій рівній поверхні. Важливо забезпечити
надійну фіксацію її спини. Виконують непрямий масаж серця, натискаючи
на нижню третину грудини (вона знаходиться відразу під умовною лінією,
що сполучає соски). Використовують 2 техніки непрямого масажу серця:
метод великих пальців (на грудину натискають подушечками двох великих
пальців, а решта пальців обох рук підтримують спину дитини) і метод двох
пальців (на грудину натискають кінчиками двох пальців однієї руки, 2-м і 329

м або 3-м і 4-м; водночас інша рука підтримує спину дитини; рис. 9). Методу
великих пальців надають перевагу, а інший метод може бути корисним,
якщо потрібний доступ до пупкової ділянки (для катетеризації вени
пуповини). Глибина натискувань має становити одну третину
передньозаднього діаметра грудної клітки. Натискування здійснюють
перпендикулярно до поверхні грудної клітки. Важливо координувати
непрямий масаж серця зі ШВЛ, уникаючи одночасного проведення обох
процедур. Після кожних трьох натискувань на грудину роблять паузу для
проведення вентиляції, після чого натискування повторюють. Важливо
забезпечувати відновлення об’єму грудної клітки після кожного
натискування. Пальці від її поверхні не відривають. За 2 с потрібно зробити
3 натискування на грудину (90 за 1 хв) і одну вентиляцію (30 за 1 хв), - разом
120 дій за хвилину. Важливо не натискати на мечоподібний відросток, щоб
запобігти ушкодженню печінки. Основним критерієм ефективності
непрямого масажу серця також є зростання ЧСС. Тому, після кожних 30 с
цієї процедури повторно оцінюють ЧСС і вирішують, що робити далі.
Припиняють непрямий масаж серця, якщо ЧСС ≥ 60 ударів за хвилину.

A

B

Рис. 9. Дві техніки непрямого масажу серця: великих пальців (А) і двох
пальців (В).
Якщо є підстави вважати, що потреба реанімації дитини на першому
місяці життя пов’язана з серцевими причинами, може використовуватись
співвідношення між компресіями і вентиляціями 15:2. Однак, така ситуація
не є типовою для реанімації відразу після народження.
4. Застосування медикаментів.
Ліки дуже рідко використовують під час реанімації новонароджених. Їх
призначення необхідно, якщо, незважаючи на адекватну вентиляцію легень
100 % киснем і проведення непрямого масажу серця протягом 30 с, ЧСС
залишається менше 60 за 1 хв.
Для реанімації новонароджених стандартно застосовують адреналін і
засоби, що нормалізують судинний об’єм. Щоб увести ліки
внутрішньовенно, слід обов’язково катетеризувати вену пуповини на
мінімальну глибину, що забезпечує вільний зворотний відтік крові.
Адреналін. Показанням для введення адреналіну є ЧСС менше 60 за 1 хв.
після щонайменше 30 с непрямого масажу серця і ШВЛ 100 % киснем.
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Для реанімації новонароджених застосовують 0,01 % розчин адреналіну
[1:10000] (щоб отримати розчин такої концентрації, до 1 мл 0,1 % або 0,18 %
розчину адреналіну треба додати 9 мл 0,9 % розчину натрію хлориду).
Внутрішньовенна доза – 0,1-0,3 мл/кг (0,01-0,03 мг/кг). Ендотрахеальна
доза – 0,5-1,0 мл/кг (0,05-0,1 мг/кг).
Розчин адреналіну вводять внутрішньовенно струминно швидко через
катетер, уведений у вену пуповини (Рис. 10). Ендотрахеальне введення
можна використати поки забезпечується венозний доступ, хоча ефект від
такого введення може бути сумнівним. Ендотрахеально адреналін вводять зі
шприца безпосередньо у трубку або через зонд, уведений у трубку, й
обов’язково відразу проводять декілька ефективних штучних вентиляцій
легень під позитивним тиском. Якщо стан дитини не покращується,
введення адреналіну повторюють через 3-5 хв лише внутрішньовенно.

Рис. 10. Правильне введення катетера у вену пуповини під час реанімації
новонародженого.
Засоби, що нормалізують об’єм крові. Показанням для введення таких
препаратів є гіповолемія, основною ознакою якої є відсутність поліпшення
стану новонародженого під час реанімації, особливо, за наявності даних про
можливу крововтрату. Інші симптоми гіповолемії – блідість, слабке
наповнення пульсу і відсутність ознак поліпшення кровообігу, незважаючи
на всі реанімаційні дії. Рекомендований препарат – 0,9 % розчин натрію
хлориду (фізіологічний розчин). Для корекції значної крововтрати може
бути потрібною невідкладна трансфузія 0(I) Rh(-) еритромаси. 10 мл/кг
фізіологічного розчину вводять внутрішньовенно повільно, протягом 5-10
хв.
Налоксону гідрохлорид. Уведення налоксону гідрохлориду не можна
вважати засобом першої допомоги дитині з відсутнім самостійним
диханням, якій насамперед потрібно розпочати вентиляцію під позитивним
тиском. Відповідно до сучасних рекомендацій цей препарат не вводять в
пологовому приміщенні. Показання – значне пригнічення дихання в
новонародженого після відновлення нормальних ЧСС і кольору шкіри на
фоні ШВЛ за умови уведення наркотичних анальгетиків (опіоїдів) матері
протягом останніх 4 год. до народження дитини. Рекомендована
концентрація розчину – 1,0 мг/мл. 0,1 мг/кг налоксону гідрохлориду вводять
внутрішньовенно (у разі внутрішньом’язового введення дія ліку буде
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сповільнена). Ендотрахеальне введення налоксону неефективне. Не можна
призначати налоксон дитині від матері з підозрою на наркотичну залежність
або від матері, яка знаходиться на тривалому підтримуючому лікуванні
наркотичними препаратами. Це може спричинити виникнення важких судом
у новонародженого
Натрію гідрокарбонат. Немає достатніх наукових підстав, щоб
рекомендувати рутинне застосування розчину натрію гідрокарбонату для
первинної реанімації новонароджених. Відповідно до сучасних
рекомендацій цей препарат може використовуватись у комплексі
післяреанімаційних заходів. Показання до застосування – ймовірний або
доведений важкий метаболічний ацидоз, виключно після тривалої
неефективної реанімації на фоні адекватної ШВЛ. Концентрація розчину –
4,2 % або 0,5 мекв/мл. Готують 20 мл у шприці. Доза – 4 мл/кг або 2 мекв/кг,
або, якщо є дані КЛС, вираховується за формулою : 2 хВЕ х масу (кг) х 0,3
(для доношених або 0,4 для недоношених)= мл 4,2% натрію гідрокарбонату.
Шлях уведення – у вену пуповини за наявності доброго зворотного відтоку
крові через катетер. Уводять повільно – не швидше, ніж 2 мл/кг/хвилину.
Розчин натрію гідрокарбонату не можна вводити доти, поки не налагоджені
ефективні вентиляція легень і перфузія тканин новонародженого.
Дії у разі неефективної реанімації.
Якщо стан дитини не поліпшується, незважаючи на проведення
ефективних вентиляції 100 % киснем і непрямого масажу серця, а також
введення потрібних ліків, слід ще раз перевірити правильність виконання
основних реанімаційних процедур і подумати про можливі механічні
причини незадовільної реакції немовляти на реанімацію, такі, як
пневмоторакс, аномалії дихальних шляхів, діафрагмальна грижа або
природжена хвороба серця.
Припинення реанімації.
Реанімацію новонародженого можна припинити, якщо, незважаючи на
правильне і повне виконання всіх її заходів, у дитини відсутня серцева
діяльність протягом певного проміжку часу. Тривалість проведення
реанімації визначається чинним законодавством України. Наявні дані
свідчать, що реанімація новонародженого після 10 хв. відсутньої серцевої
діяльності, звичайно, закінчується смертю дитини або її виживанням з
важкою інвалідністю.
Післяреанімаційна допомога.
Після проведення початкових кроків реанімації і короткочасної ШВЛ
мішком і маскою новонароджених в задовільному стані зі стабільними
показниками життєвих функцій (наявні рухова активність і м’язовий тонус,
ЧД - 30-60 за 1 хв., відсутність центрального ціанозу й інших ДР, ЧСС > 100
за 1 хвилину) необхідно повернути на груди матері та забезпечити контакт
«шкіра-до-шкіри» для завершення адаптації. Діти, які потребували більшого
обсягу реанімаційної допомоги (ШВЛ довше кількох хвилин, непрямий
масаж серця, інтубація трахеї, введення ліків), як правило, перенесли важкий
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стрес і мають високий ризик поліорганного ушкодження та інших
ускладнень, що може не бути очевидним відразу. Після закінчення
первинної реанімації таких новонароджених слід якомога скоріше
переводити у відділення (палату) інтенсивної терапії для подальшого
інтенсивного спостереження,
Післяреанімаційна допомога новонародженим, яким проводили
короткочасну ШВЛ.
За відсутності показань для подальшої допомоги (наявні рухова активність і
м’язовий тонус, ЧД становить 30-60 за 1 хв., ЧСС > 100 за 1 хв., відсутність
центрального ціанозу й інших дихальних розладів) дитину переносять на
груди матері. Лікар оцінює загальний стан новонародженого і показники
його життєвих функцій (температуру тіла, колір шкіри і слизових, ЧД,
ЧСС, наявність рухової активності, наявність втягнення податливих
ділянок грудної клітки, експіраторного стогону, роздування крил носа)
протягом перших 15 хв. життя під час контакту «шкіра-до-шкіри» з матір’ю.
Наступні оцінювання (через кожні 15 хв. протягом 1 год. після народження і
щонайменше кожні 30 хв. протягом 2-ої год. під час перебування дитини в
пологовому залі) може здійснювати середній медичний працівник. В
динаміці потрібно визначати частоту дихання (ЧД), наявність центрального
ціанозу, ДР (втягнення податливих ділянок грудної клітки, стогін на видиху,
апное), а також рухову активність (м’язовий тонус). Температуру тіла слід
вимірювати щонайменше кожні 30 хв. в пологовій кімнаті під час
перебування дитини в контакті з матір’ю «шкіра-до-шкіри». У разі
виникнення гіпотермії (або гіпертермії) необхідно вжити належних заходів і
збільшити частоту вимірювань температури тіла. Такі оцінювання проводять
в 1 добу життя кожні 3 год., протягом 2 доби – щонайменше кожні 6 год., а
далі – 2 рази на добу.
В пологовому залі важливо допомогти матері розпочати грудне
годування. Якщо немовля не може ефективно смоктати, треба допомогти
матері зцідити молозиво і годувати дитину альтернативним методом (з
ложки, чашки). У разі погіршення стану дитини потрібно надати необхідну
допомогу і негайно покликати лікаря для вирішення питання про подальші
дії.
Новонароджений, який після короткочасної ШВЛ був переведений на
сумісне перебування з матір’ю і має задовільний загальний стан, не потребує
рутинного проведення лабораторних і інструментальних обстежень.
Післяреанімаційна допомога новонародженим, яким проводили тривалу
або повну реанімацію.
Лікар оцінює загальний стан і показники життєво важливих функцій
такого новонародженого протягом перших 15 хв. життя, а також проводить
повне об’єктивне обстеження перед виведенням дитини з пологового залу
або відразу після переводу до неонатального відділення. Під час проведення
лікарського огляду важливо забезпечити тепловий захист дитини. Наступні
лікарські огляди здійснюють залежно від динаміки стану новонародженого і
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наявних клінічних проблем, але не рідше, ніж кожні 3 год. в першу добу
життя,в другу добу - щонайменше кожні 6 год., а далі – 2 рази на добу.
Відразу після стабілізації стану новонародженого в пологовому залі
(операційній) із дотриманням усіх вимог «теплового ланцюжка» його
переводять у відділення (палату) інтенсивної терапії або лікування
новонароджених, де забезпечують тепловий захист дитини для підтримання
нормальної температури тіла новонародженого (36,5-37,5ºС) і розпочинають
моніторинг температури тіла, частоти і характеру дихання, ЧСС,
артеріального тиску, кольору шкіри і слизових оболонок, частоти
сечовипускань, діурезу, активності дитини, а також насичення гемоглобіну
киснем (SpO2), газового складу і кислотно-лужного стану крові (за
можливості). Забирають кров на загальний аналіз й інші дослідження і
забезпечують судинний доступ (катетеризувати периферичну вену, а якщо
це неможливо з будь-яких причин, а також у важких випадках –
катетеризувати вену пуповини). Катетер у вену пуповини вводять на
мінімальну глибину (6-7 см), яка забезпечує добру зворотну течію крові.
Місцезнаходження кінчика катетера підтверджують рентгенологічно.
У разі ураження нирок (олігурія, гематурія) не збільшують добовий об'єм
рідини наступного дня, якщо АТ нормальний; якщо олігурія (не > 1
мл/кг/год.) утримується довше 24 год., призначають інфузію фізрозчину в
дозі навантаження 10-20 мл/кг/год. і за відсутності сечі протягом години
одноразово вводять лазикс (1 мг/кг). Рутинне призначення сечогінних
препаратів (лазикс, манітол) дозволяє зменшити набряк мозку, однак не
поліпшує віддалених наслідків асфіксії, а тому не рекомендується.
У разі появи (наявності) ДР (апное, ціаноз, тахі/брадипное, ретракції,
стогін на видиху) надають допомогу дитині залежно від ступеня важкості
ДР, підтримуючи прийнятні показники оксигенації і вентиляції (див. тему
«Захворювання легень у новонароджених»).
Лікування судом.
За наявності судом негайно визначають вміст глюкози у крові. Якщо цей
показник < 2,6 ммоль/л, поволі струминно вводять 10 % розчин глюкози з
розрахунку 2 мл/кг протягом 5-10 хв., після чого переходять на постійне
введення 10 % розчину глюкози з розрахунку 6-8 мг/кг/хв. (див. тему
«Диференційна діагностика гнійно-запальних захворювань»). Через 30 хв.
повторно визначають рівень глюкози в крові:
- якщо початковий рівень глюкози крові > 2,6 ммоль/л або якщо після
корекції гіпоглікемії судоми не зникли, вводять фенобарбітал, а за його
відсутності – фенітоїн;
Фенобарбітал призначають внутрішньовенно або внутрішньо (після початку
ентерального харчування) в дозі навантаження 20 мг/кг протягом 5 хв.;
Якщо після введення фенобарбіталу судоми не припинилися протягом 30
хв., вводять другу дозу фенобарбіталу з розрахунку 10 мг/кг;
Якщо після введення другої дози фенобарбіталу судоми через 30 хв. не
припинилися, розпочинають внутрішньовенне введення фенітоїну з
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розрахунку 20 мг/кг, розраховану кількість розводять у 15 мл 0,9 % розчину
натрію хлориду і вводять зі швидкістю 0,5 мл/хв. протягом 30 хв.
За відсутності або неефективності фенобарбіталу і фенітоїну можна
використати:
-діазепам (седуксен, реланіум) - 0,1-0,3 мг/кг/дозу; за відсутності ефекту
рекомендовано повторне введення через 15-30 хв. або постійна інфузія з
розрахунку 0,3 мг/кг/год.;
-лідокаїн - доза навантаження – 2 мг/кг з переходом на постійну
підтримуючу інфузію - 4-8 мг/кг/год.; підтримуючу дозу титрують до
досягнення ефекту;
-тіопентал - 10-15 мг/кг/дозу розводять 0,9 % розчином натрію хлориду, щоб
отримати 0,5% розчин, і вводять внутрішньовенно зі швидкістю 3-5
мл/кг/год. під контролем АТ та ЧСС, підбираючи дозу індивідуально.
Тіопентал не використовують за наявності самостійного дихання у
новонародженого.
У разі необхідності коригують електролітні порушення.
За наявності центрального ціанозу або інших ДР – призначають кисневу
терапію.
Якщо судоми повторюються протягом двох наступних днів –
призначають фенобарбітал внутрішньо в дозі 5 мг/кг один раз на добу і
продовжують лікування протягом 7 днів після останнього епізоду судом.
Спостерігають за немовлям протягом 3 днів після закінчення курсу
фенобарбіталу.
Якщо судоми з’являються після двох днів їх відсутності – повторюють
лікування згідно з вище зазначеними рекомендаціями.
Забезпечення стабільної гемодинаміки.
Підтримують ЧСС у межах – 110-160 за 1 хв. Підтримують середній
артеріальний тиск (САТ) вище рівня, що відповідає гестаційному віку
новонародженого в тижнях.
Якщо виникає артеріальна гіпотензія (САТ < гестаційного віку дитини у
тижнях):
-розпочинають внутрішньовенне введення 0,9 % розчину натрію хлориду в
дозі 10-20 мл/кг протягом 30 хв.
-якщо після введення 0,9 % розчину натрію хлориду АТ не нормалізується,
призначають постійну внутрішньовенну інфузію допаміну, починаючи з 5
мкг/кг/хв. під контролем показника САТ:
якщо протягом 15 хв. ведення допаміну в дозі 5 мкг/кг/хв САТ не
підвищується (рефрактерна гіпотензія), слід поступово (через кожні 15 хв.)
збільшувати дозу допаміну до 20-30 мкг/кг/хв. поки не нормалізується САТ;
-у разі неефективності допаміну в дозі 15-20 мкг/кг/хв. слід розпочати
внутрішньовенну інфузію добутаміну в дозі 10-20 мкг/кг/хв (останній можна
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призначати в комбінації з допаміном або окремо) під контролем показника
САТ .
-у дитини з підозрою на асфіксію доцільніше розпочинати стабілізацію
гемодинаміки з призначення внутрішньовенної інфузії добутаміну з
розрахунку 10-20 мкг/кг/хв. У разі неефективності добутаміну в дозі 20
мкг/кг/хв додатково призначають допамін, починаючи з 10 мкг/кг/хв., і за
відсутності ефекту поступово (через кожні 15 хв.) збільшують дозу до 20-30
мкг/кг/хв.
-за неефективності попередніх заходів використати внутрішньовенне
введення адреналіну або норадреналіну в дозі 0,5-1,0 мкг/кг/хв. (можна
призначати в комбінації з іншим пресорним аміном або окремо).
-призначення пресорних амінів вимагає обов’язкового моніторингу
артеріального тиску (АТ).
-якщо, незважаючи на корекцію судинного об’єму крові і призначення
зазначених інотропних препаратів у максимальних дозах, АТ не
нормалізується, слід передбачити необхідність додаткового застосування
глюкокортикоїдів:
-гідрокортизон – 2-10 мг/кг/добу за 2-4 внутрішньовенних введення або
дексаметазон – 0,25 мг/кг внутрішньовенно одноразово або двічі, через 12 год.
Раннє постнатальне призначення глюкокортикоїдів може супроводжуватись
численними негативними наслідками (найважливіший з яких – важке
ураження ЦНС) і тому треба використовувати мінімальні ефективні дози і
тривалість курсу.
Інші заходи
Коригують підтверджені лабораторно порушення, підтримуючи рівень
глюкози в крові у межах 2,6-5,5 ммоль/л, рівень загального кальцію – 1,752,73 ммоль/л, рівень натрію – 134-146 ммоль/л, рівень калію – 3,0-7,0
ммоль/л.
Забезпечують зціджування молозива/молока матір’ю з перших годин
після народження, вживають додаткових заходів, щоб підтримати лактацію.
Вирішують питання про початок ентерального харчування залежно від
динаміки клінічного стану дитини.
Після припинення судом, зменшення клінічних ознак синдрому
пригнічення, стабілізації показників усіх життєвих функцій і за наявності
кишкової перистальтики можна розпочинати ентеральне харчування.
Спочатку доцільно використати альтернативний метод годування (зонд,
чашка, ложка) зцідженим грудним молоком, а в разі його відсутності –
сумішшю. Починають ентеральне харчування з мінімального об’єму молока
(суміші), який сприймається дитиною. Збільшують добовий об’єм
ентерального харчування обережно і поступово, паралельно зменшуючи
об’єм внутрішньовенної інфузії.
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Якщо загальний стан дитини поліпшується, вона не потребує кисневої
терапії і показники життєвих функцій залишаються стабільними без
додаткових втручань, роблять спробу прикласти немовля до грудей. З
початком грудного вигодовування поступово зменшують об’єм молока, який
дитина отримує альтернативним методом.
Сучасним стандартом профілактики і лікування ГІЕ в розвинених країнах
уважається лікувальна гіпотермія. Однак, ця сучасна лікувальнопрофілактична технологія поки що майже не використовуються в Україні.
Найважливіші наслідки.
Загальна летальність новонароджених з асфіксією у розвинених країнах
коливається у межах 10-30 %, а частота неврологічної патології у дітей, які
вижили, становить 15-45 %.
Ризик ДЦП у новонароджених, які перенесли перинатальну асфіксію,
може перевищувати 10 % (порівняно з 0,2 % у загальній популяції).
Специфічні наслідки залежать від важкості енцефалопатії, наявності
судом ( ризик ДЦП в 50-70 разів; якщо виникають в перші 12 год. після
народження – ризик смерті найвищий 50 %), а також відхилень від норми,
які виявляються на ЕЕГ і томограмах (нормальний результат дифузної ЯМ
томограми у віці 2-18 днів асоціюється з виживанням без неврологічних
наслідків до 12-18 міс; ранні явні ураження сірої речовини (базальні ґанґлії)
пов’язані з найгіршим прогнозом).
6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
6.1. Тестові завдання
1. Який результат додаткового обстеження має найбільшу діагностичну
цінність щодо підтвердження діагнозу «асфіксія новонародженого»?
А.Нейросонографія в першу добу після народження дитини
В. Рентгенографія органів грудної клітки
С. Вміст у крові з артерії пуповини Ca2+, Na+, K+
D. Метаболічний ацидоз у крові з артерії пуповини
Е. Газовий ацидоз у крові з вени пуповини
2. Як впливатимуть на мозковий кровоплин новонародженого з підозрою
на асфіксію гіпоксемія і гіперкапнія?
A. Мозковий кровоплин буде зростати
B.
C.
D.
E.

Мозковий кровоплин не зміниться внаслідок здатності до авторегуляції
Мозковий кровоплин зменшиться
Мозковий кровоплин не зміниться без паралельного розвитку ацидозу
Лише гіпоксемія спричинюватиме зміни мозкового кровоплину

3. Через 5 хв. після народження доношена дитина кричить, актив37

но рухає кінцівками і демонструє добру рефлекторну реакцію на тактильну
стимуляцію. У неї виявляються акроціаноз і ЧСС 110 за 1 хв. Яка оцінка
стану дитини за шкалою Апґар на 5-й хвилині?
A. 10 балів
B. 9 балів C. 8 балів D. 7 балів
E. 6 балів
4. Яка зміна серцевого ритму плода, як правило, НЕ СВІДЧИТЬ про
порушення його стану?
A. Брадикардія
B. Тахікардія
C. Акселерації (прискорення серцевого ритму)
D. Децелерації (сповільнення серцевого ритму)
E. Відсутність варіабельності серцевого ритму
5. Який відсоток новонароджених вимагає початкової оцінки стану, щоб
вирішити, чи потрібна реанімація?
A. 1%
B. 3%
C. 10%
D. 50%
E. 100%
6. Який чинник є вирішальним у визначенні, чи потребує новонароджений
із залишками меконію на шкірі інтубації трахеї і відсмоктування з неї?
A.
Консистенція забрудненої меконієм амніотичної рідини
B.
Наявність центрального ціанозу
C.
Стан новонародженого
D.
Оцінка за шкалою Апґар на 1-й хвилині
E.
Дані анамнезу про порушення серцевого ритму плода
7. Відразу після народження немовля нерухоме, синє і не дихає. Відповіді на
тактильну стимуляцію немає, а ЧСС становить 40 за 1 хв. Який з
перерахованих заходів найімовірніше відновить нормальний спонтанний
серцевий ритм ?
A.
B.
C.
D.
E.

Введення адреналіну
Штучна вентиляція легень
Непрямий масаж серця
Введення атропіну
Додаткова тактильна стимуляція

8. Під час непрямого масажу серця обов‘язково потрібно:
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A.
B.
C.
D.
E.

Подавати вільний потік кисню
Увести шлунковий зонд
Інтубувати трахею
Проводити штучну вентиляцію легень
Вводити адреналін

9. Який з медикаментів не слід застосовувати під час реанімації
новонароджених?
A. 0,9% розчин натрію хлориду
B. Адреналіну гідрохлорид
C. Атропіну сульфат
D. Натрію гідрокарбонат
E. Налоксону гідрохлорид
10. Що з переліченого НЕ Є ВІДПОВІДНИМ лікувальним заходом щодо
новонародженому з підозрою важку перинатальну асфіксію?
A. Обмеження рідини
B. Використання пресорних амінів
C. Підтримання нормоглікемії в крові
D. Призначення еуфіліну
E. Призначення інфузії фізрозчину, якщо значна олігурія утримується довше
24 год.
Відповіді 1-D; 2-A; 3-A; 4-C; 5-E; 6-C; 7-B; 8-D; 9-C; 10-D.
6.2. Ситуаційні завдання

Задача №1
Дитина знаходиться у пологовій залі. Народилася у головному предлежанні,
маса 4500г, довжина 54см. Оцінка за шкалою Апгар на 1хв – 0 балів, на 5хв – 2
бали. Пологи ІІ, затяжні, застосовані виходні акушерські щипці. У матері –
ожиріння ІІ ступеню. Об’єктивно: шкіра має восково-блідний відтінок, слизові
оболонки різко ціанотичні, відмічається різко зижений тонус м’язів, адинамія.
Відсутність смоктального, ковтального, хапального рефлексів та рефлексу
Моро.
В ЗАК: Hb – 220 г/л, Er – 6,2 *1012 Ht – 0,68 рН=7,1 , ВЕ= 15 ммоль/
Завдання:
1. Поставте попередній діагноз
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2. На що вказує оцінка за шкалою Апгар?
3. Назначте реанімаційні заходи. Складіть алгоритм дій у пологовій залі.
Через 5 хв самостійне дихання не відновилось. Ваші дії.
4. Оцініть дані маси і довжини дитини.
5. Які біохімічні дослідження потрібно провести дитині? Його матері?
6. Рівень глюкози в крові дитини -2,8 ммоль/л. Ваші дії?
7. Консультацій яких спеціалістів потребує дитина?
Задача №2
Дівчинка П., від другої вагітності, яка проходила з вегето-судинною дістонією
по гіпотонічному типу, анемією. Пологи на 38 тижні гестації. 1-й період
пологів 8 годин, 2-й - 45 хв., безводний проміжок - 9 годин, навколоплідні води
меконіальні. Вторинна слабкість пологової діяльності, пологостимуляція
оксітоцином. Плацента з багаточисленими петрифікатами. Двократне туге
обвиття пуповини навколо шиї. Вага при народженні 2930г, довжина тіла 50см,
окружність голови 35см, грудної клітини - 33см. Оцінка за шкалою Апгар
наприкінці 1-ї хвилини життя - 3 бали. Після проведеної первинної реанімації
стан дитини важкий, стогне, зригує навколоплідними водами, крик слабкий.
М’язова гіпотонія. Гіпорефлексія. Шкірні покриви бліді з ціанотичним
відтінком, дистальний ціаноз. Тепло зберігає погано. Задишка до 80 за хвилину
зі втягнення податливих місць грудної клітки, діафрагми, яремної ямки. Права
половина грудної клітки відстає в акті дихання. Перкуторно: праворуч під
лопаткою скорочення легеневого звуку, ліворуч - звук з коробковим відтінком.
Аускультативно: праворуч на фоні ослабленого дихання вислуховуються
середньо - та мілкопухирчасті хрипи, ліворуч дихання жорстке. Тони серця
приглушені, ритмічні, пульс 168 ударів за хв. Живіт помірно здутий. Доступний
пальпації. Печінка виступає з-під реберного краю на 2см, селезінка не
пальпується.
Кислотно-лужний стан крові: рО2 - 42 мм. рт. ст., рСО2 - 78 мм рт. ст., рН - 7,18,
ВЕ - 18 ммоль/л.
Завдання
1. Ваш попередній діагноз?
2. Які зміни можна виявити на рентгенограмі грудної клітки?
3. Проведіть диференційний діагноз.
4. Яка тактика неонатолога при первинній реанімації?
5. Якими повинні бути лікувальні заходи по закінченню первинної реанімації?
6. Які показання до ШВЛ ?
7. Чим може ускладнитись дане захворювання і чому?
Задача №3
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Дівчинка народилася з масою тіла 1650г, довжиною – 40см, окружністю голови
– 29см, окружністю грудей – 26см. Дитина від 4-ї вагітності, яка протікала з
ФПН, гестозом у II половині. Пологи на 33-34 тижні, відмічалося допологове
відходження вод, однократне туге обвиття пуповини навколо шиї. Стан після
народження важкий за рахунок СДР ( первинні дисеміновані аталектази), ДН ІІ
ст., НМК ІІ ст. На 3-ю добу життя стан дівчинки різко погіршився, з’явились
напади апное по15-20 с, які супроводжувались ціанозом. З 4-ї доби напади
клоніко-тонічних судом. На 5-ту добу життя стан важкий, самостійно не їсть,
харчується через зонд. Шкірні покриви бліді, чисті. Дихання самостійне, не
ритмічне. Дихання проводиться в усі відділи, хрипів немає. ЧД 46 за хвилину.
Тони серця ясні, ритмічні, 152/хв. Живіт м’який безболісний, печінка +1 см зпід краю реберної дуги. Випорожнення з домішками слизу. Діурез в нормі.
Рефлекси новонародженого пригнічені. Тонус м’язів асиметричний: зліва
більше ніж справа. Сухожильні рефлекси зліва оживлені, відмічається судомна
готовність. Велике джерельце 3хЗ см, пульсація його підвищена, відмічається
розходження сагітального шва на 0,2 см, мале джерельце відкрите.
Загальний аналіз крові: Нb - 90 г/л, еритроцити - 2,5×1012/л, К.П. - 1,0,
лейкоцити - 9,8×109/л, п - 3%, с - 44%, е - 0%, л - 47%, м - 6%, ШОЕ – 10 мм/год.
Загальний аналіз сечі: прозора - 1004, білок, глюкоза - відсутні, лейкоцити - 3-4
в п/з.
Дослідження ліквору: (4-та доба життя)- колір - кров’янистий, цитоз
підвищений за рахунок свіжих еритроцитів (покривають усе поле зору),
підрахунок неможливий.
Нейросонограма: (4-та доба життя) - мозкова паренхіма слабо диференційована
на звивину та борозни, лівий боковий шлуночок розширений у всіх відділах,
діаметр 11 мм, в порожнині ехопозитивні включення. Правий шлуночок
розширений до 10 мм. Розширені порожнини прозорої перетинки, великої
цистерни, 3-го шлуночка.
Завдання
1. Поставте діагноз.
2. Які синдроми можливо виділити в клініці даного захворювання?
3. Які ускладнення можуть виникати в подальшому?
4. З якими спеціалістами необхідно проконсультувати дівчинку?
5. Який прогноз для життя та здоров’я дитини?
6. Які методи дослідження необхідні для постановки діагнозу?
7. Яке лікування необхідно дитині?
Задача4
Дівчинка Н., народилась на 42 тижні гестації. Вагітність ІІ, перша закінчилась
медичним абортом без ускладнень. На обліку в жіночій консультації з 15 тижня
вагітності. В першій половині відмічався токсикоз протягом двох тижнів. З 22
тижня вагітності – анемія (Hb-98г/л), в другій половині вагітності відмічались
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набряки на кінцівках, патологічна прибавка у вазі. В аналізі сечі був присутній
білок до 0,099г\л. АТ піднімався до 140\90мм рт.ст. На 32-34 тижні вагітності
лікувалась в стаціонарі з приводу пізнього токсикозу вагітних. Тривалість
пологів 18год. Перший період 12год 20хв, другий період тривав 40хв,
безводний період-6год. Стимуляція окситоцином. Передлежання
потиличне.Дитина закричала відразу після відсмоктування слизу із верхніх
дихальних шляхів. Маса тіла 4450г. довжина тіла 53см, окружність головки
36см, окружність грудної клітки 34см. Оцінка за шкалою Апгар 4-7 балів.
Навколоплідні води зелені з примісю частинок міконію. Навколоплідні
оболонки легко рвуться. Плацента м’ясиста з кальцифікатами.
Завдання:
1. Поставте попередній діагноз
2. Назвіть причини, що призвели до даної патологі
3. Які додаткові методи дослідження необхідні під час вагітності для
прогнозування даної патології?
4. З якими захворюваннями необхідно диференціювати дану
патологію?
5. Опишіть первинні заходи в пологовому залі
6. Можна прикласти дитину до грудей і коли?
7. Назначте лікування в пологовому будинку
8. Вкажіть способи подачі киснево-повітряної суміші
Задача 5
Дитині 3 доби. Народилася з масою 1300г, довжиною 40см. Вагітність V,
загроза преривання, хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода. Пологи І на 31
тижні у сідничному предлежанні. Оцінка за шкалою Апгар на 1 хв. - 4 бали, 5
хв. - 5 балів.
Шкіра бліда, гіпотонія, зниження рефлексів, тремор рук. З 3 доби почались
тонічні судоми з позою опістотонусу, "мозковий" крик, очі широко відкриті,
горизонтальний ністагм, парез погляду, квола реакція зіниць на світло. Тони
серця глухі, систолічний шум, пульс 180 уд./хв. АТ - 35/15 мм рт.ст. Дихання з
допомогою допоміжних м'язів, частота 78 в 1 хв.; при переміні положення тіла апное.
Аналіз крові: Нв 130г/л, ер. 3,0x1012 /л, глюкоза-2,4 ммоль/л.
Завдання:
1. Поставте попередній діагноз
2. Назвіть причини, що призвели до даної патології
3. З якими захворюваннями необхідно диференціювати дану
патологію?
4. Опишіть первинні заходи в пологовому залі
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5.
6.
7.
8.
9.

Які додаткові методи обстеження необхідні?
Які синдроми можливо виділити в клініці даного захворювання?
Які ускладнення можуть виникати в подальшому?
Який прогноз для життя та здоров’я дитини?
Яке лікування необхідно дитині?

Відповіді на задачі:
1. Гостра асфіксія тяжкого ступеню. Поліцитемія.
2. Гостра асфіксія тяжкого ступеню. Меконіальна аспірація, ЗВУР 1 ст.
3. Гостра асфіксія тяжкого ступеню. Пологова травма,
внутрішньошлуночковий крововилив ІІІ ступеню з двох сторін,
гострий період; судомний синдром; гідроцефальний синдром; синдром
пригнічення безумовно-рефлекторної діяльності. Анемія 1 ступеню.
Недоношеність 2 ступеню.
4. Гостра асфіксія середньої тяжкості на фоні внутрішньоутробній
гіпоксії. Переношеність. Крупний плід.
5. Гостра асфіксія середньої тяжкості . Внутрішньочерепна
пологова травма. Внутрішньошлуночковий крововилив, гострий
перебіг. Недоношеність III ступеню.

6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА
1.Дати визначення поняттям: асфіксія, неонатальна енцефалопатія
____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
________________________________________.
2. Класифікація асфіксії:
1 ступінь__________________________________________;
2 ступінь__________________________________________;
3 ступінь__________________________________________.
3.Перерахувати
діагностичні
критерії
при
асфіксії:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________
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____________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________
______.
4.Перерахувати лікувальні заходи при асфіксії згідно з Алгоритмом
реанімації новонароджених____________________
____________________________________________________________________
___________
____________________________________________________________________
___________
____________________________________________________________________
__________.

5.Методи дихальної підтримки новонароджених,показання к СРАР, ШВЛ :
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
6.Алгоритм лікування судом:

7.Яка проводиться післяреанімаційна допомога новонародженим, яким
проводили короткочасну ШВЛ

8.Яка проводиться післяреанімаційна допомога новонародженим, яким
проводили довгосторокову ШВЛ
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9.Оцінка стану оксигенації, норми гемоглобіну(на 1 і 7день життя),
еритроцитів(на 1 і 7день життя), гематокриту(на 1 і 7день життя), глюкози
О2, СО2, рН, ВЕ в артеріальної крові новонароджених

10.Показання і техніка непрямого масажу серця.

7. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).

Розподіл
часу
15%

Види
контролю

письмове
тестування,

Засоби навчання

набір
тестових
завдань
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2.

Основний етап
65%

3.
Заключний етап
3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
3.3 Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

20%

усне
опитування за
стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініколабараторних та
інструментальних
методів
дослідження,

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач

8. Методика організації навчального процесу на практичному
(семінарському) занятті.
8.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
8.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на
занятті, дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.
3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного
випадку із студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної
діяльності студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
8.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами
ситуаційних задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у
відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє
їх своїм підписом.
5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо підготовки до нього.
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1.Актуальність теми.
Неонатальні інфекції займають провідне місце (38%) в структурі причин
смертності новонароджених в світі. В Україні протягом останніх років інфекції
перинатального періоду, вроджені пневмонії, сепсис займають 3 місце в
структурі захворюваності та смертності новонароджених, із тенденцією до
зростання. Серед причин летальності питома вага інфекцій становить 23-25%,
сепсису в новонароджених у відділенні інтенсивної терапії – приблизно 4060%. Тому всебічне вивчення перинатальних інфекцій є актуальними для
зниження захворюваності, мінімізації наслідків інфекції і смертності
новонароджених.
Мета заняття:
Навчитись виявляти ознаки перинатальної інфекції у новонароджених,
проводити диференціальну діагностику можливих причин, складати план
обстеження та лікування новонародженої дитини з підозрою на інфекцію чи
проявами інфекційного процесу.
2. Конкретні цілі:
1.Визначати етіологічні фактори розвитку перинатальних інфекцій.
2.Визначати патогенетичні механізми розвитку перинатальних інфекцій
3.Вміти оцінити роль найбільш інформативних ознак інфекційних захворювань
новонароджених, стан органів і систем, які залучаються в патологічний процес.
4.Класифікувати перинатальні інфекції.
5.Вміти поставити попередній діагноз при локальних та генералізованих
інфекціях новонароджених.
6.Визначати особливості перебігу інфекційного процесу у доношених і
недоношених новонароджених.
7. Проводити диференційну діагностику при інфекційних захворюванях у
новонароджених.
8.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та
інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених
інфекційних захворювань у новонароджених.
8.Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики
інфекційних захворювань у новонароджених.
9.Здійснювати прогноз перебігу перинатальніх інфекцій, розробляти
профілактичні заходи та план диспансерного нагляду за новонародженим.
10.Демонструвати володіння морально – деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.
3. Компетентності та результати навчання :
Інтегральна компетентність:
-здатність аналізувати фізіологічні особливості доношених і недоношених
дітей,
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-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак інфекційних захворювань,
-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з проявами локальних і генералізованих перинатальних
інфекцій,
-проводити диференційну діагностику інфекційних захворювань з
станами,

іншими

-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів перинатальних
інфекцій та застосовувати ці знання у процесі подальшого навчання, у
професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. -здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність
спілкуватися іноземною мовою
-використання навичок інформаційних і комунікаційних технологій
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
-здатність бути критичним і самокритичним
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації,здатність генерувати нові ідеї
(креативність)
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення
-здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
- знати визначення понять локалізованих та генералізованих інфекцій
- знати фізіологічні особливості доношених і недоношених дітей
- демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення перинатальних інфекцій
- інтерпретувати основні показники лабораторного і інструментального
обстеження новонародженої дитини з ознаками перинатальних інфекцій
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- проводити лікування локальних та генералізованих форм інфекційних
захворювань
-здійснювати прогноз перебігу перинатальніх інфекцій, розробляти
профілактичні заходи та план диспансерного нагляду за новонародженим
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у відділенні неонатології

4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)

необхідні

для

вивчення

теми

Назви
попередніх
Отримані навики
дисциплін
1.Нормальна анатомія
Знати анатомічні особливості будови органів
і систем доношених і недоношених дітей
2. Гістологія та ембріологія

3.Нормальна
людини

фізіологія Визначати
функціонування
новонароджених

основні
механізми
різних органів і систем

Володіти термінологією при діагностуванні
інфекційної патології новонароджених

4. Латинська мова

5.Патологічна
людини

Демонструвати знання етапів розвитку різних
органів і систем новонароджених

фізіологія Володіти знаннями про патогенез розвитку
інфекційних захворювань новонароджених

6. Фармакологія

Вміти виписати і призначити препарати, які
застосовуються для лікування інфекційних
захворювань.

7.Пропедевтика педіатрії

Визначати особливості функціонування ЦНС
та інших органів та систем новонародженого.
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5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття
Термін
Визначення
1.Неонатальні інфекції
Інфекції, які виникають у дітей від
народження протягом 28 днів.
2.Перинатальні інфекції

Інфекції, які виникають впродовж
перинатального періоду (22тижня
гестації- 7 днів постнатального віку)

3.Внутрішньоутробне інфікування

Факт
ймовірного
проникнення
мікроорганізмів до плода, при якому
не виявляються ознаки інфекційного
захворювання

4. Внутрішньоутробна інфекція

Встановлений
факт
проникнення
мікроорганізмів до плода, при якому
виявляються характерні морфологічні і
клінічні
ознаки
інфекційного
захворювання

5.Локальна інфекція

Місцевий процес, як правило виникає
на місці проникнення мікроба і
характеризується розвитком місцевої
запальної реакції

6.Системна інфекція

Розвивається при ураженні системи
організма, в яку проник збудник і
характеризується розвитком системної
запальної реакції

7.Генералізована інфекція

Розвивається при порушенні балансу
між мікро- та макроорганізмом,
розповсюджується
лімфатичними
шляхами та кровоносними судинами,
що
призводить
до
бактерімії,
септіцемії та сепсису
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8.Омфаліт

Бактеріальне
запалення
слизової
пупкової ранки, пупкового кільця,
підшкірної
жирової
клітковини
навколо пупкового кільця, пупкових
судин.

9.Піодермії

Піодермії
гнійні
запальні
захворювання
шкіри,
що
викликаються різними збудниками
(стафілококи,
стрептококи,
пневмококи,
кишкова
паличка,
вульгарний
протей,
синьогнійна
паличка і ін.)

10.Везикулопустульоз

Везикулопустульоз - стафілококовий
перипорит – захворювання шкіри, яке
може розпочатися на 3-8 день життя

11.Пухирчатка новонароджених

Пухирчатка
новонароджених
(пемфігус, піококовий пемфігоїд)
ураження шкіри, яке залучає її глибокі
шари

12.Сепсис

Сепсис
неухильно
прогресуюче
генералізоване
інфекційне
захворювання, яке виникає за умови
дуже низької реактивності організму,
яке
втратило
залежність
від
первинного
місця
проникнення
інфекційного агента

13.Бактеріємія

Це форма інфекції, яка виникає при
проникненні мікроорганізмів в кров і
може мати клітинні прояви або
протікати безсимптомно

14.Септицемія

Одна із форм генералізованої інфекції,
характерізується
активним
розмноженням
і
дисимінацією
мікроорганізмів в крові, потраплянні в
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кров великої кількості ендотоксинів
(ендотоксиновий шок)
15.Септікопіємія

Одна із форм генералізованої інфекції,
характерізується
окремими
осередками скупчення мікробів і
утворення гнію в них.

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1.Причини, що призводять до розвитку інфекційних захворювань.
2.Класифікація інфекційних захворювань.
3.Клінічні прояви інфекційних захворювань пупкової ранки.
4.Клінічні прояви інфекційних захворювань шкіри та підшкірової клітковини.
5.Клінічні прояви інфекційних захворювань очей.
6.Клінічні прояви інфекційних захворювань кісток.
7.Клінічні прояви інфекційних захворювань оболонок головного мозку.
8.Клінічні прояви інфекційних захворювань ШКТ.
9.Особливості інфекційних захворювань у недоношених новонароджених.
10. Етіологія та основні ланцюги патогенезу септичного процесу.
11. Класифікація сепсису у новонароджених.
12. Основні клінічні прояви септичного процесу у доношених і недоношених
новонароджених.
13.Діагностика та лікувальна тактика при інфекційних захворюваннях
новонароджених.
14.Профілактика та диспансерний нагляд за дітьми, які перенесли інфекційні
захворювання.
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика(алгоритм) обстеження новонародженого.
2.Методика (алгоритм) оцінки стану новонародженої дитини з ознаками
інфекційного захворювання відразу після народження і ознаки подальшого
перебігу захворювань при систематичному лікарському огляді.
3. Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень
новонародженої дитини з інфекційних захворювань.
4. Методика(алгоритм) лікування інфекцій новонароджених.
5. Профілактики розвитку інфекцій новонароджених.
6. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
7.Розв'язання тестів і ситуаційних задач.
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5.4.Зміст теми.
Неонатальні інфекції діляться на ранні (які проявляються через 48-72 годин
після пологів) і пізні (через 72 години після пологів і до 28 дня життя). Також
виділяють локальні (захворювання пупку, шкіри, підшкірової клітковини,
кон’юктивіт), системні інфекції ( пневмонія, менінгіт, остеомієліт ) і
генералізовані (сепсис) гнійно-септичні захворювання.
Інфекційні захворювання пупкової ранки.
Катаральний омфаліт (мокнучий пупок). Клінічно характеризується
наявністю серозного виділення із пупкової ранки і уповільненням термінів її
епіталізації. У деяких випадках відзначається легка гіперемія і незначна
інфільтрація пупкового кільця. При утворенні кров’янистих скориночок у
перші дні після відпадання пуповидного залишку можливе скупчення під ними
незначних серозно-гнійних виділень. Стан новонародженого не порушений,
температура тіла нормальна. Змін в аналізі крові немає. Пупкові судини не
пальпуються.
Гнійний омфаліт. Бактеріальне запалення пупкової ранки, пупкового
кільця, підшкірної жирової клітковини навколо пупкового кільця, пупкових
судин. Захворювання починається зазвичай в кінці раннього неонатального
періоду чи на 2-му тижні життя, нерідко з симптомів катарального омфаліту.
Через кілька днів з’являється гнійне виділення з пупкової ранки – піорея пупка,
набряк і гіперемія пупкового кільця, інфільтрація підшкірної жирової
клітковини на 1 см за межі пупка, внаслідок якої пупок вибухає над поверхнею
передньої черевної стінки. Стан хворого порушений, дитина стає кволою, гірше
смокче груди, зригує, зменшується приріст маси тіла. Температура тіла
підвищена, іноді до фебрильної. В аналізі крові лейкоцитоз зі зсувом вліво,
збільшення ШОЕ.
Гангренозний омфаліт. Захворювання починається в перші дні життя або
може виникнути як ускладнення гнійного омфаліту. Муміфікація пупкового
залишку припиняється, він стає вологим, набуває брудно-бурого відтінку і
виділяє неприємний гнилісний запах. Дно пупкової ранки зазвичай вкрито
серозно-гнійними чи гнійними виділеннями, після видалення яких виявляється
виразка. Стан хворого порушений, характерна температурна реакція, симптоми
інтоксикації, зміни в аналізі крові, відповідно тяжкості інфекційного процесу.
Зазвичай розвивається сепсис.
Захворювання пупкових судин. При тромбофлебіті пупкової вени
пальпується еластичний тяж над пупком. При тромбоартеріїті пупкові артерії
пальпуються нижче пупкового кільця. У випадку виникнення перифлебіту і
періартеріїту шкіра під враженими судинами має набряк і гіперемована,
можливе при пальпації напруження передньої черевної стінки. При легких
поглажуючих рухах від периферії враженого сосуду до пупкового кільця, на дні
пупкової ранки з’являється крапля гною. Стан дитини порушений, прояви
характерні для інфекційного процесу,
Лікування катарального омфаліту місцеве, включає часте (3-4 рази на
добу) оброблення пупкової ранки 3% розчином перекису водню, а потім
розчином бетадіну, або 4%розчином хлоргексидину глюконату, або 2%
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спиртовим розчином бриліантової зелені. Можна обробити присипкою з
баніоцином, гентосептом.
Лікування інших форм ураження пупка і судин проводять у відділеннях
патології новонароджених і хірургічному відділенні дитячої лікарні. Основною
умовою успішної терапії є своєчасне призначення антибіотиків широкого
спектру дії, корекція проводиться після отримання відомостей про збудника і
його чутливість до антибіотиків. При значній інтоксикації, втраті маси тіла
рекомендована інфузійна терапія. УФО-опромінювання на пупкову ранку.
Рекомендовано курс імунотерапії (при стафілококовій етіології – проти
стафілококовим імуноглобуліном). Лікування хворих з гангреною пупкового
залишку одразу починають з його хірургічної обробки.
При тромбофлебітах внаслідок катетеризації пупкової вени у випадку
відсутності явищ інтоксикації та інших ознак нашарування бактеріальної
інфекції проводять тільки місцеве лікування: гепаринова мазь, бактрабан, мазь
з антибіотиками, систематичне оброблення пупкової ранки, фізіотерапія ( УФОопромінювання, електрофорез з антибіотиками).
Інфекційні захворювання шкіри та підшкірної клітковини.
Піодермії - гнійні запальні захворювання шкіри, що викликаються
різними збудниками (стафілококи, стрептококи, пневмококи, кишкова паличка,
вульгарний протей, синьогнійна паличка і ін.).
Таблиця 1. Інфекційні причини появи везикулопустульозного висипу в
новонароджених
Клас

Причина

Відмінні риси

Streptococcus групи А і В
Listeria monocytogenes
Pseudomonas aeruginosa
Staphylococcus aureus Інші
грам-негативні організми

Наявність інших симптомів септичного
стану. Підвищене ШОЕ, позитивна
гемокультура. Мазок, забарвлений по
Граму, показує наявність поліморфних
нейтрофілів

Candida

При вродженому зараженні виявляється
через 24 години після появи на світ, при
придбаному в процесі пологів —
протягом
тижня.
Як
правило,
виявляється у вигляді молочниці

Спірохетозні

Сифіліс

Враження шкірного покриву внутрішньої
сторони долонь і стоп. Можливий при
позитивному або неоднозначному тесті
на венеричні захворювання в матері

Вірусні

Цитомегаловірус Вірус
Вазікули і пустули на тлі еритеми. Тест
простого герпеса Вірус ветряної Тзанка показує наявність багатоядерних
віспи
гігантських клітин

Бактеріальні

Грибкові
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Імпетіго неонатальне- поширене поверхневе інфекційне захворювання
шкіри, яке викликається переважно Staphylococcus aureus , часом Streptococcus
pyogenes або обома мікроорганізмами. Імпетіго неонатальне може виникати на
2-3 день, але не пізніше 2 тижня життя, характеризується поверхневими
везикулярними, пустулезними чи бульознимивисипами на еритематозній
основі. Везикули та міхурі при імпетиго утворюються в місцях тертя, легко
руйнуються, після чого утворюються червогні вологі ерозії, переважно не
вкриті кірочками. Клінічний перебіг імпетіго доброякісний, характерні
рецидиви та контагіозність. Розрізняють генералізовану форму неонатального
імпетіго, так званий синдром стафілококом обпеченої шкіри (SSSS, хвороба
Ріттера).
Ускладнення виникають зрідка й представлені флегмоною,
лімфангоїтом, гнійним лімфаденітом, краплевидним псоріазом та скарлатиною,
якщо збудник- стрептокок.
Везикулопустульоз (стафілококовий перипорит) – захворювання, яке
може розпочатися на 3-5 день життя. При цьому, на шкірі в її складках , на
голові з’являються дрібні (10 штук і більше) розміщені на поверхні пухирці
розміром до 1 см, наповнені спочатку прозорим, а потім мутним вмістом.
Морфологічним субстратом захворювання є запалення в ділянці витоків
потових залоз. Перебіг захворювання, як правило, доброякісний. Пухирці
лопаються через 2-3 дні з часу появи, утворені внаслідок цього маленькі ерозії
покриваються сухими шкірочками, які не залишають після відпадання рубців
чи пігментації.
Пухирчатка
новонароджених(пемфігус,
піококовий
пемфігоїд)
розпочинається як правило, на 5-8 день життя. Може мати дві форми:
доброякісну і злоякісну.
Доброякісна форма характеризується появою на фоні еритематозних пятен
пухирів ( 1-3 і більше, розмірами більше 1 см в діаметрі), наповнених серозногнійним вмістом. Локалізуються зазвичай у нижній частині живота, біля пупка,
на кінцівках, в природніх складках. Висипання пухирів може тривати кілька
днів. Симптом Нікольського негативний. Після лопання пухирів з’являються
ерозії. Характерно, що на місці колишніх пухирів скоринки не утворюються, і в
подальшому на їх місці з’являються рубчик. Можливе підвищення температури
тіла до субфебрильної. Інтоксикація при даній формі захворювання зазвичай
відсутня, однак діти можуть бути неспокійними або ж відзначається деяка
в’ялість, зменшення чи відсутність зростання маси тіла. При своєчасно
розпочатому активному лікуванні одужання настає через 2-3 тижні з початку
захворювання.
Злоякісна форма пухирчатки новонароджених характеризується появою на
шкірі хворого великої кількості в’ялих пухирів, переважно великих розмірів –
до 2-3 см в діаметрі (такі пухирі називають фліктенами). Шкіра між окремими
пухирями може лущитися. Симптом Нікольського може бути позитивним. Стан
дітей тяжкий, виражені симптоми інтоксикації. Температура тіла піднімається
до фебрильної. Зовнішній вигляд дитини подібний до стану хворого сепсисом.
В клінічному аналізі крові характерний лейкоцитоз з нейтрофільозом і здвигом
вліво до молодих форм, збільшене ШОЕ і анемія різного ступеню тяжкості.
Захворювання нерідко закінчується сепсисом.
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Диференційну діагностику пухирчатки новонароджених слід проводити з
іншими видами піодермій, вродженим бульозним епідермолізом, вродженим
сифілісом, еритродермією Лейнера.
Синдром стафілококом обпеченої шкіри (SSSS), раніше відомий як
ексфоліативний дерматит Ріттера – найбільш тяжка форма стафілококових
піодермій новонароджених, яку можна розглядати як септичний варіант
перебігу пемфігуса. Викликається госпітальними штаммами золотистого
стафілокока, продукуючим екзотоксин – ексфоліатін.
Захворювання починається наприкінці 1-го – на початку 2-го тижня життя
з появою почервоніння, мокнуття шкіри і утворення тріщин в ділянці пупка,
пахових складок, біля анусу, навколо рота. Ранній початок, як правило,
характеризується найбільш тяжким перебігом захворювання. Впродовж кількох
годин яскрава еритема поширюється на шкіру живота, тулуба, кінцівок.
Симптом Нікольського позитивний.
Стан хворих тяжкий: діти відмовляються від грудей, стають
неспокійними,
виражені
симптоми
інтоксикації.
Захворювання
супроводжується фебрильною температурою, різкими змінами в аналізі крові.
Через 1-2 тижні з початку захворювання вся шкіра новонародженого стає
гіперемованою, і на великих ділянках утворюються ерозії внаслідок
накопичення ексудату під епідермісом з наступним відшаруванням останнього,
додаються симптоми, обумовлені появою ексикоза. Тіло новонародженого має
вигляд обвареного кип’ятком.
Стрептодермії.
Локалізується на шкірі обличчя чи в ділянці пупка і швидко поширюється на
інші ділянки шкіри. В типових випадках захворювання починається з
фебрильної температури, ознобу, появи локальної гіперемії і інфільтрації шкіри
і підшкірної жирової клітковини. Краї вогнища враження фістончаті,
неправильної форми, обмежувальний валик відсутній, змінена шкіра тепла на
дотик, можлива гіперстезія. У новонароджених може спостерігатися „біла
рожа”, при якій гіперемія відсутня, уражена ділянка шкіри бідніє, інколи
виникають пухирі, підшкірні абсцеси, некрози. Перебіг захворювання зазвичай
тяжкий, стан дітей швидко погіршується, дитина стає в’ялою, відмовляється від
грудей, з’являються диспепсичні розлади, явища міокардиту, менінгіту і
ураження нирок.
Диференційну діагностику стрептодермій проводять зі стафілодерміями,
кандидозами, вродженим сифілісом.
Псевдофурункульоз Фігнера – захворювання, яке може починатися так
само, як перипоріт, з подальшим поширенням процесу на всю потову залозу.
Можлива первинна поява підшкірних вузлів розміром від кількох міліметрів до
1-1,5 см багряно-червоного кольору. Надалі в центрі вузлів з’являється гнійний
вміст. Найчастіша локалізація – шкіра волосяної частини голови, задня
поверхня шиї, шкіра спини, сідниць, кінцівок. Типові підвищення температури,
симптоми інтоксикації, реакція
регіонарних лімфатичних вузлів,
метастазування гнійних вогнищ. В аналізі крові відзначаються анемія,
лейкоцитоз зі зміщенням вліво, нейтрофільоз, збільшення ШОЕ.
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Мастит новонароджених – тяжке захворювання, яке починається на фоні
фізіологічного нагрубання грудних залоз. Клінічно проявляється збільшенням
однієї грудної залози, її інфільтрацією. Гіперемія у перші дні може бути
відсутньою чи нечітко вираженою. Пальпація супроводжується хворобливістю
– дитина плаче, проявляє неспокій. Згодом гіперемія шкіри над залозою
посилюється, з’являється флюктуація. Стан дитини зазвичай погіршується,
дитина погано смокче, підвищується температура тіла, з’являються симптоми
інтоксикації. Із вивідних протоків грудної залози при надавлюванні чи
спонтанно з’являються гнійні виділення. Захворювання небезпечно
метастатичними гнійно-септичними ускладненнями, розвитком сепсису.
Некротична флегмона новонароджених – одне з найбільш тяжких гнійнозапальних захворювань новонароджених. Частіше викликається стафілококом,
рідше-стрептококом. Захворювання починається з появи на невеликій ділянці
шкіри червоної плями, зазвичай щільної на дотик, надалі в її розвитку можна
виділити 3 стадії.
Початкова стадія (гострий запальний процес) характеризується швидким,
протягом кількох годин, поширенням вогнища ураження, яке досягає значних
розмірів.
Альтернативно-некротична стадія виникає вже через 1-1,5 доби від
початку захворювання, уражена ділянка шкіри набуває багряно-синюшного
відтінку, у центрі виникає пом’якшення. Стадія відторгнення характеризується
омертвінням відшарованої шкіри, після видалення якої утворюються дефекти
від ран з підритими краями і гнійними кишенями.
Стадія репарації – розвиток грануляцій, епітелізація поверхні рани з
наступним утворенням рубців. Захворювання у більшості дітей протікає з
інтоксикацією, яка приєднується зазвичай у ІІ стадії. Характерні лихоманка,
блювота, диспепсичні явища, виникнення метастатичних вогнищ інфекції, що
дозволяє трактувати дану методологію як сепсис.
Лікування. Термінове переведення дитини в спеціалізоване відділення –
патології новонароджених або хірургічне - дитячої лікарні.
Загальна терапія середньо тяжких і тяжких форм стафілодермій
новонароджених включає: антибактеріальну, інфузійну, симптоматичну,
вітамінотерапію, лікування, спрямоване на підтримку імунітету. Із антибіотиків
використовують напівсинтетичні пеніциліназостійкі пеніциліни (метицилін,
оксацилін, амоксіцілін), а також цефалоспорини ІІ і ІІІ покоління. При дуже
тяжкому перебігу захворювання рекомендовані комбінації антибіотиків з
аміноглікозидами (нитроміцин, гентаміцин, амікацин). Гарний ефект
отриманий від специфічної імунотерапії (антистафілококові імуноглобуліни,
плазма).
Місцева терапія. Рекомендовано двічі на день місцеве застосування
антисептичних розчмнів (2,5%розчин полівідон-йоду, або 4% водним розчином
хлоргексидину, або 1-2% спиртових розчинів анілінових фарб). Дезинфікуючу
дію також мають присипкибанеоцин, гентосепт, ксероформ. Доцільне УФопромінювання. Зрідка при значній кількості елементів в ослаблених
новонароджених, за наявності температурної реакції і запальних змін в аналізі
крові рекомендована госпіталізація і лікування, як при пемфігусі.
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Пухирчатка новонароджених - провести забір матеріалу для
мікробіологічного дослідження, проводити обробку уражених ділянок (див.
Місцева терапія).Необхідно не менше ніж кожні 6-8 год підраховувати
кількість елементів (пустул, пухирів), спостерігати, чи не з’являються ознаки
сепсису, якщо з’являються – лікувати, як сепсис.
Синдром стафілококом обпеченої шкіри (SSSS - ексфоліативний дерматит
Ріттера), лікування як сепсиса, дуже важлива підтримка нормальної
температури тіла („температурний захист”) і рідинно-електролітного балансу,
помірний догляд за шкірою. Перше завдання вирішують поміщенням дитини в
кувез і регулярним контролем температури тіла (кожні 2-3 години). Місцева
терапія – стандартна, пом’якшуючі креми з пантенолом, 5% окисем цинку, з
тальком, з антибіотиками, з 0,1% вітаміну А та ін. застосовують при
підсихаючих ураженнях. Стерильні не грубі пелюшки, догляд з мінімальною
травматизацією шкіри – обов’язкові умови лікування всіх піодермій. Повітря в
боксі дитини 4 рази на день знезаражують бактерицидною лампою (дитину,
звичайно, при цьому захищають).
Псевдофурункульоз Фігнера, мастит і некротична форма флегмони
новонароджених проводять спільно педіатр і дитячий хірург, який визначає
показання для проведення різного виду дренажу.
Стрептодермії. Принципи загальної терапії подібні таким при
стафілодерміях. При виборі антибактеріальної терапії слід віддавати перевагу
комбінаціям антибіотиків, активним як проти стрептокока, так і стафілокока
(цефалоспорини без чи вкупі з аміноглікозидами). Місцева терапія не
відрізняється від подібної при стафілококових ураженнях шкіри.
Харчування новонароджених, хворих стафілодерміями та стрептодерміями
проводять грудним молоком ( при умові, що молоко стерільне) в об’ємі,
відповідно до віку з урахуванням інфузійної терапії.
Кон’юктивіт визначається як почервоніння та припухлість очей, наявність
серозних або гнійних виділень з очей. Найчастішими збудниками кон’юктивітів
можуть бути бактерії ( стафілокок, стрептокок, кишечні палички, гонокок,
хламідії), а, також віруси, гриби, алергічні і хімічні чинники. Диференціальна
діагностика кон’юктивітів представлена в таблиці2.
Таблиця 2. Диференціальна діагностика кон’юктивітів.
АНАМНЕЗ

ОЗНАКИ

СИМПТОМ
И
Час появи 3 день Уражене
життя або пізніше.
одно око.
Помірна
кількість
гною.

Мазок
за
Грамом, висіяна
культура
Грона
Грам
«+»коків.
Виділення
культури
стафілококів.

Імовірний діагноз.
Лікування.
Кон’юктивіт,
викликаний золотистим
стафілококом.
Промивати
очі
стерильним
фізіологічним
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У матері інфекція,
що
передається
статевим шляхом.
Профілактика
бленореї
не
проводилась
або
здійснена пізніше 1ї години життя.
Час появи 1 день
життя.

У матері інфекція,
що
передається
статевим шляхом.
Спочатку водянисті

розчином, закапувати
офтадек по1-2 крап.х3
рази на добу,3-4 дні,
закладати
1%
тетрациклінову
або
0,5% еритроміцинову
мазь в кон’юктиви 4
рази на добу протягом
5днів.
Немає
необхідності
призначати системно
антибіотики.
Забезпечити
консультацію
офтальмолога
дитячого.
Уражені
Грам«-«
Гонорейний
обидва ока. диплококи.
кон’юктивіт.
Велика
Виділення
Промивати
очі
кількість
культури
стерильним
гною.
гонококів.
фізіологічним
розчином, закапувати
офтадек по1-2 крап.х3
рази на добу,3-4 дні.
Призначити
цефтриаксон
внутрішньо
або
внутрішньом’язово
однократно
із
разрахунку 50мг/кг.
Немає
необхідності
призначати
антибактеріальну очну
мазь.
Забезпечити
консультація
офтальмолога
дитячого.
Лікувати від гонореї
матір та її партнера
згідно
відповідного
протоколу.
Уражені
Не
видно Кон’юктивіт,
обидва ока. мікроорганізмів викликаний
Мала
або на
мазку
за хламідіями.
помірна
Грамом.
Промивати очі
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виділення з очей, кількість
що
змінюються гною.
гноєтечею.
Час появи 5 день
або пізніше.

Культура
від’ємна.

стерильним
фізіологічним
розчином, закладати
1% тетрациклінову або
0,5% еритроміцинову
мазь в кон’юктиви 4
рази на добу до
зникнення симптомів
запалення
Призначити
еритроміцин через рот
в дозі 12,5 мг/кг
протягом 14днів.
Забезпечити
консультація
офтальмолога
дитячого.
Лікувати від
хламідійної інфекції
матір та її партнера
згідно відповідного
протоколу

Очні краплі нітрату Уражені
срібла
при обидва ока.
народженні.
Кон’юктиви
Час появи 1або2 червоні
та
день життя.
припухлі.
Мала
кількість
гною.

Не
видно Хімічне подразнення
мікроорганізмів (лікування не є
на
мазку
за необхідним).
Грамом.
Культура
від’ємна.

Системні інфекції.
Неонатальні пневмонії (див. тему «Хвороби органів дихання у
новонароджених).
Остеомієліт. Остеомієліт — запалення кісткового мозку, що зазвичай
поширюється на губчасту і компактну речовину кістки і окістя.
Класифікація. За етіологічною ознакою розрізняють неспецифічний
остеомієліт, що викликається гноєрідними мікроорганізмами, і специфічний,
що викликається специфічною мікрофлорою. Залежно від шляхів проникнення
збудників інфекції в кістку виділяють гематогенний (ендогенний) і
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негематогенний (екзогенний) остеомієліт. За клінічним перебігом гострий та
хронічний.
Патогенез. При гострому гематогенному остеомієліті мікрофлора з явного
або прихованого первинного вогнища заноситься потоком крові (бактеріємія) в
довгі трубчасті кістки, де в широкій мережі судин, особливо в ділянці метафізу,
сповільнюється швидкість кровотечі, і мікроорганізми фіксуються в у синусах
губчастої речовини.
Клінічна картина. Розрізняють три клінічні форми гострого гематогенного
остеомієліта (Т.П.Краснобаєв): токсична, септикопіємічна, локальна.
Стадії гострого гематогенного остеомієліта: – І фаза – набряк кісткового
мозку; ІІ фаза – кістково-мозкова флегмона; ІІІ фаза – гнійний артрит;
IV фаза – параартикулярна флегмона.
Загальні симптоми: підвищення температури більш 38,0°С, порушення
загального стану, інтоксикація, неспокій, який посилюється при рухах, зміні
пелюшок, набряк ураженої кінцівки, яка знаходиться у вимушеному положенні,
активні рухи знижені, пасивні – різко болючі; при запізнілому надходженні у
стаціонар – симптоми флегмони (набряк, гіперемія, флюктуація).
Обов’язкова лабораторна діагностика.
Загальний аналіз крові – виявляється збільшення кількості лейкоцитів,
підвищення ШОЕ, зсув формули вліво (збільшення кількості нейтрофільних
гранулоцитов), збільшення лейкоцитарного індексу інтоксикації.
Загальний аналіз сечі –може бути протеїнурія.
Біохімічні дослідження – визначається у сироватці крові зменшення загального
білка, глобулінових фракцій, зміни у кислотно-лужному стані.
Коагулограма.
Імунограма.
Мікробіологічні дослідження: виявлення бактеріемії, ідентифікація збудника у
крові та у виділеннях з осередку запалення (кістки, суміжного суглобу,
флегмони).
Обов’язкова інструментальна діагностика.
– Рентгенографія ураженої кінцівки інформативна не раніш 10 діб –
(інфільтративні зміни параосальних тканин, розширення щілини суміжного
суглоба та/або дислокація в ньому, в подальшому визначається осередок
субепіфізарної деструкції метафазу з пенетрацією крізь зону росту в епіфіз,
спостерігаються явища періоститу).
Неонатальний менінгіт– Обов’язковою при підозрі на гнійний остеоміеліт є
пункція кісткового осередку запалення, на підставі якої можна виявити
гіпертензію у кістково-мозковому каналі, провести мікроскопічне дослідження
пунктату (цитологічне дослідження, експрес бактеріоскопія та інші
мікробіологічні дослідження).
На стадії внутрішньокісткової флегмони визначається підвищений тиск до 100400 мм вд.ст., наявність гною з кров’ю чи гемолізованої крові.
Хірургічне лікування.
Декомпресія внутрішньокісткового осередку запалення здійснюється шляхом
ощадливих остеоперфорацій.
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Крізь полівінілхлорідні трубки або постійні голки в подальшому здійснюють
введення антисептиків, антибіотиків в уражену кістку (лінкоміцин 10 мг/кг на
10-15мл 0.25% розчину новокаїна 2 рази на добу 10-15 діб).
Для дренування підокісної флегмони або флегмони м’яких тканин
здійснюються ощадливі розрізи довжиною до 2 см. Артрити, що виникли у
малюків, пунктуються щоденно до досягнення санації з введенням у суглоб
антибіотиків.
Неонатальний менінгіт.
Неонатальний менінгіт- інфекція, яка уражає оболонки головного мозку в
перший місяць життя. Частота гнійного менінгіту в періоді новонародженості
вища, ніж впродовж всього наступного життя.
Найчастіше менінгіт може бути викликаний стрептококами групи В
(серотип ІІІ) та грамнегативними паличками (E. coli), рідше-лістерії, інші
стрептококи (ентерококи),грамнегативні ентеробактерії (Klebsiella, Enterobacter,
Serratia).
Клініка. Клінічні прояви менінгіту зазвичай неспецифічні. Треба звертати
увагу на :
- підвищення м’язового тонусу, опістотонус
- судоми
- напруження і пульсація великого тім’ячка
- набряк повік
- відмова від їжі, блювота
- позитивний симптом Лесажа
- підвищення температури тіла вище 38С.
Лабораторні дані:
- загальний аналіз крові
- С-реактивний білок
- рівень глюкози крові
- люмбальна пункція (норма: цитоз -20 і більше клітин в 1 мм3, тиск80110 мм.вод.ст., білок - більше 1 г/л, глюкоза - 0,5-1,5г/л, тобто менше40%
рівня глюкози в крові)
- виявлення збудника у мазку ліквору методом бактеріоскопії
- позитивна культура при посіві ліквору.
Лікування.
Рекомендується застосовувати наступні стартові комбінації антибіотиків:
-якщо при дослідженні забарвленого за Грамом мазка ліквора виявляються
коки, Грам «+»чи «-», слід призначити : пеніцилін+аміноглікозид(гентаміцин),
або ампіцилін+аміноглікозид(гентаміцин),
- якщо при дослідженні забарвленого за Грамом мазка ліквора виявляються
коки, Грам «-», слід призначити : цефалоспорин ІІІ покоління + аміноглікозид
(гентаміцин),
-якщо
в
мазку
не
виявляються
бактерії:
слід
призначати
аміноглікозид(гентаміцин)+цефалоспорин ІІІ покоління (цефтазидим, якщо
епідеміологічно підозрюється Pseudomonas)+ пеніцилін,
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-якщо посів ліквору негативний, однак збудник був виділений при посіві крові,
проводити лікування таким чином, як би цей збудник був виділений з ліквору,
-після виділення кокової флори з ліквору та дотримання
чутливості її до
антибіотиків можна скорегувати
терапію, залишивши І антибіотик. При
Грам «-» збудниках використовують 2 антибіотика з огляду на їх синергізм.
Тривалість лікування антибіотиками:
-при коковій флорі: як мінімум, 14 днів після отримання негативної культури
ліквора,
-при Грам «-» збудниках : як мінімум, 21 день після отримання негативної
культури ліквора,
-при невідомих збудниках та від’ємній культурі: як мінімум, 21 день.
Лікування судом.
В разі наявності судом негайно визначають вміст глюкози у крові. Якщо цей
показник < 2,6 ммоль/л, поволі струминно вводять 10 % розчин глюкози з
розрахунку 2 мл/кг протягом 5-10 хв., після чого переходять на постійне
введення 10 % розчину глюкози з розрахунку 6-8 мг/кг/хв. Через 30 хв.
повторно визначають рівень глюкози в крові:
- якщо початковий рівень глюкози крові > 2,6 ммоль/л або якщо після
корекції гіпоглікемії судоми не зникли, вводять фенобарбітал, а за його
відсутності – фенітоїн;
Фенобарбітал призначають внутрішньовенно або внутрішньо (після початку
ентерального харчування) в дозі навантаження 20 мг/кг протягом 5 хв.;
Якщо після введення фенобарбіталу судоми не припинилися протягом 30
хв., вводять другу дозу фенобарбіталу з розрахунку 10 мг/кг;
Якщо після введення другої дози фенобарбіталу судоми через 30 хв. не
припинилися, розпочинають внутрішньовенне введення фенітоїну з
розрахунку 20 мг/кг (розраховану кількість розводять у 15 мл 0,9 % розчину
натрію хлориду і вводять зі швидкістю 0,5 мл/хв. протягом 30 хв.).
За відсутності або неефективності фенобарбіталу і фенітоїну можна
використати:
- діазепам (седуксен, реланіум) - 0,1-0,3 мг/кг/дозу; за відсутності ефекту
рекомендовано повторне введення через 15-30 хв. або постійна інфузія з
розрахунку 0,3 мг/кг/год.;
- лідокаїн - доза навантаження – 2 мг/кг з переходом на постійну
підтримуючу інфузію - 4-8 мг/кг/год.; підтримуючу дозу титрують до
досягнення ефекту;
- тіопентал - 10-15 мг/кг/дозу розводять 0,9 % розчином натрію хлориду,
щоб отримати 0,5% розчин, і вводять внутрішньовенно зі швидкістю 35 мл/кг/год. під контролем АТ та ЧСС, підбираючи дозу індивідуально.
Тіопентал не використовують за наявності самостійного дихання у
новонародженого.
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У разі необхідності коригують електролітні порушення.
За наявності центрального ціанозу або інших ДР – призначають кисневу
терапію.
Якщо судоми повторюються протягом двох наступних днів –
призначають фенобарбітал внутрішньо в дозі 5 мг/кг один раз на добу і
продовжують лікування протягом 7 днів після останнього епізоду судом.
Спостерігають за немовлям протягом 3 днів після закінчення курсу
фенобарбіталу.
Якщо судоми з’являються після двох днів їх відсутності – повторюють
лікування згідно з вище зазначеними рекомендаціями.
Генералізовані інфекції новонароджених.
Сепсис неухильно прогресуюче генералізоване інфекційне захворювання,
яке виникає за умови дуже низької реактивності організму з гематогенним
розмноженням і розповсюдженням збудника і не пов’язане втративше з
первинного вогнища.
Загальна частота сепсису у новонароджених в різних країнах світу
коливається від 1 до 3,5 на 1000 народжених живими серед доношених дітей і 1
на 250 народжених живими серед передчасно народжених дітей.
Збудниками сепсису є різноманітні патогенні або умовно-патогенні
мікроорганізми, або їх асоціації. Спостерігається зниження питомої ваги
золотистого стафілокока і підвищення етіологічного значення епідермального
та сапрофітного. Збільшилась питома вага грам негативної флори –
стрептококів групи В, кишкової, синьогнійної палички, сальмонели, клебсієли,
протея, гемофільної палички, анаеробної флори, грибів.
Фактори ризику захворювання:
а) в антенатальному періоді – наявність у матері хронічних вогнищ
інфекції, особливо сечостатевої сфери; захворювання матері в останні місяці
вагітності (герпес, ангіна, фурункульоз, пієлонефрит), несприятливий перебіг
вагітності;
б) в інтранатальному періоді - меконіальні навколоплідні води, тривалий
безводний період, лікарські маніпуляції (інкубація, катетеризація підключичних
і пупкових вен, ушкодження шкіри);
в) в постнатальному періоді – захворювання матері після пологів (мастит,
ендометрит), контакт з носіями інфекції, тривалі маніпуляції з ушкодженням
природних бар’єрів, опіки, недоношені, хірургічні втручання, рецидивуючі
ГРВІ, спадкові імунодефіцитні захворювання, дисбактеріоз.
Вхідними воротами сепсису є: пупкова ранка, шкіра, шлунковокишковий тракт, легені, вуха.
Найчастіше хворіють новонароджені, недоношені і діти перших місяців
життя. Це зумовило анатомо-фізіологічними особливостями їхнього організму
(морфологічна і функціональна незрілість багатьох органів і систем,
насамперед нервової, слабкість імунологічних і ферментативних реакцій).
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Згідно з Г.Н. Сперанським, слід виділити такі ланцюги патогенезу
сепсису: вхідні ворота – місцевий інфекційний процес – бактеремія –
сенсибілізація та перебудова імунологічної реактивності – септицемія –
септикопіємія.
Класифікація сепсису за А.Д.Островським, А.С.Воробйовим (1985 р.)
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Початкові ознаки захворювання: втрата апетиту, зригування, мляве ссання,
відмова від груді, припинення збільшення маси тіла, диспепсичні
випорожнення, порушення нервової системи (неспокій, збудження або
млявість, підвищення температури, зміна забарвлення шкіри).
Клінічні ознаки розпалу захворювання: порушення загального стану, зміни
кольору шкіри, геморагічні висипи, порушення терморегуляції (температурна
нестабільність), дихальні розлади, порушення гемодинаміки, неврологічні
симптоми, порушення з боку травної системи.
Септицемія – одна із форм сепсису. Вона звичайно короткочасна, але може
коливатися від 2-3 (без терапії) до 5-7 днів (при лікуванні). Септицемія
характеризується посиленням початкових клінічних симптомів з виразною
інтоксикацією організму. Домінують симптоми інтоксикації ЦНС: блювання,
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млявість адинамія, корчі, затьмарення свідомості. Пригнічується діяльність
дихальної і серцево-судинної систем, розвивається геморагічний синдром,
анемія, порушується водно-мінеральний обмін.
Наслідки септицемії: піємія, одужання, смерть.
Септикопіємія характеризується утворенням вторинних гнійних вогнищ
(отит, флегмона, пневмонія, пієлонефрит, плеврит, менінгіт, остеомієліт). У
період септикопіємії обов’язково уражаються легені. Відзначається висока
температура, яка передує появі нових піємічних вогнищ. Септикопіємія
супроводжуються ДВЗ-синдромом, порушеннями імунітету.
Діагностика.
Жодний з існуючих лабораторних тестів, чи їх комбінація не може достатньо
надійно підтвердити наявність або відсутність сепсису у новонародженої
дитини (максимально можлива прогностична цінність позитивних результатів
не перевищує 40%), тому дане захворювання необхідно діагностувати
комплексно, з урахуванням клініки, лабораторних і інструментальних
досліджень. Обстеження дитини з підозрою на сепсис включає:
1. Бактеріологічне дослідження крові, в т.ч. на чутливість до антибіотиків.
Бажано проводити до призначення антибіотиків. При використанні
катетерів у центральних або периферичних венах необхідно проводити
мінімум 2 посіви крові (одночасних)- з катетера і безпосередньо з
периферичної судини. Позитивний результат лише однієї з культур в
такому випадку трактують як контаміційний.
2. Загальний аналіз крові призначають двічі, з інтервалом 12-24 години. Про
можливу інфекцію свідчать:
- кількість лейкоцитів < 4чи >31 х109/л в перші 3-4 доби життя або >20
х109/л з 4 доби,
- підрахунок лейкоцитарного індексу(І:Т)- співвідношення незрілих форм
нейтрофілів(І=паличкоядерні+юні+метамієлоцити+промієлоцити)
до
загальної кількості нейтрофілів(Т= незрілі нейтрофіли+сегментоядерні
нейтрофіли). Співвідношення І:Т менше ніж 0,16 може бути однією з
ознак відсутності інфекції,
- абсолютна кількість незрілих нейтрофілів>1,5 х109/л є підозрілою, а
>2,0 х109/л може бути свідченням септичного процесу. Після 4 дня
абсолютна кількість незрілих нейтрофілів>1,0 х109/л
може мати
діагностичне значення щодо сепсису,
- кількість тромбоцитів менше<150000 чи з тенденцією до зниження.
Зниження кількості тромбоцитів є пізньою ознакою, що з’являється
наступного дня після появи клінічних симптомів сепсису.
3. НСТ-тест-тест на функціональну активність нейтрофілів (норма –до 20%)
4. Прокальцитонін і ІЛ-6 найбільш чутливі ранні маркери сепсису дітей.
5. СРБ є специфічним пізнім маркером інфекції. При підозрі на інфекцію
СРБ визначається з інтервалом 24 години (норма 5-10мг/л).
6. Загальний аналіз сечі.
7. Бактеріологічне дослідження сечі.
8. Біохімічні дослідження:глюкоза крові,білірубін,АЛТ,АСТ,креатинін,
сечовина (при діурезі менше1мл/кг/год).
21

9. Визначення КЛС, електролітів (натрій, калій, кальцій), газового складу
крові.
10. Аналіз ліквору (бактеріоскопія і бактеріологічне дослідження).
11. Бактеріологічне дослідження патологічних виділень.
12. Рентгенограма органів грудної клітки, черевної порожнини.
13. Нейросонографія.
14. УЗД органів черевної порожнини.
15. ЕКГ, ЕХО КГ.
Напрямки лікувальних заходів в гострий період:
1.Діяти на збудника захворювання; проводити антибіотикотерапія;
дезінтоксикацію (внутрішньовенні введення 10% або 5% розчину глюкози,
інфезолу, розчину Рінгера-Локка, альбуміну, плазми.
2.Підвищувати опірність організму дитини. Заходи загального характеру:
раціональне харчування оптимальні умови навколишнього середовища, засоби
пасивної
імунізації
(гіперімунна
антистафілококова
плазма,
антистафілококовий гамма-глобулін).
3. Проводити санацію гнійних вогнищ.
4. Специфічна терапія: стафілококовий антифагін, стафілококовий бактеріофаг,
гіперімунний
антистафілококовий
гамма-глобулін,
гіперімунна
антистафілококва плазма, гемотрансфузії крові імунізованих донорів.
Дитину можна виписувати зі стаціонару за умови, що у неї є апетит, стійко
збільшується маса тіла, нормальна температура протягом 2 тижнів,
нормалізація показників загального аналізу крові.
Профілактику починають у антенатальний період. Виявляють у вагітних
жінок інфекційні захворювання: синусит, ангіна, стафілодермія, риніт,
захворювання зубів; пієлонефрит). Проводять вакцинацію вагітних
адсорбованим стафілококовим анатоксином.
Інтранатальна профілактика
сепсису у дітей полягає у ретельному контролі за санітарно-епідеміологічним
режимом у пологовому будинку. Постнатальна профілактика – чистота і
стерильність у догляді за новонародженим. Особливу увагу приділяти обробці
пуповини і шкіри. Обов’язкова санація бацилоносіїв.
Діти знаходяться під диспансерним наглядом протягом 3-5 років, щоб
можна було впевнитись у цілковитому одужанні. Планові обстеження
включають: загальний аналіз крові (1 раз в 3 місяці), аналіз сечі 1 раз на місяць,
копрологічні дослідження, виявлення дисбактеріозу і посів кала на флору; посів
крові на стерильність при незрозумілих за характером підвищеннях
температури; консультація отоларинголога через 2 місяці після виписування, а
далі за показаннями.
Дози і методи введення антибіотиків дітям при сепсисі
Препарат
Добова доза на 1
Метод введення
кг/маси тіла
Пеніцилін
100.000-200.000 ОД
Внутрішньом’язово 4
(бензилпеніциліну
При тяжких формах
раза на добу.
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калієва чи натрієва сіль)

200.000-500.000 ОД

Ампіциліну натрієва
сіль
Оксациліну натрієва
сіль
Ампіокс
Карбеніцилін (піопен)

100-200 мг

Цефалоридин

50-100 мг

Гентаміцину сульфат

2-4 мг

Лінкоміцину
гідрохлорид
Олеандоміцину фосфат

20.000-30.000 ОД

Морфоциклін

10-15 мг

Глікоциклін

5 мг

Ристроміцину сульфат

20.000-30.000 ОД

Поліміксину сульфат

100.000

Цефтриаксон

-„-„300-400 мг

20-30 мг

50-100мг

Амікацин

15 мг

Ванкоміцин

15 мг

Внутрішньовенно 1-2
рази на добу в
поєднанні з
внутрішньом’язовими
ін’єкціями
Внутрішньом’язово 2-3
рази на добу
-„-„Внутрішньом’язово,
внутрішньовенно 2- 3
рази на добу
Внутрішньом’язово, 3-4
рази на добу.
Внутрішньовенно 2 рази
на добу
Внутрішньом’язово, 2
рази на добу
-„Внутрішньом’язово,
рідше внутрішньовенно
3-4 рази на добу
Лише внутрішньовенно
повільно або краплинно
2 рази на добу
Внутрішньовенно
краплинно 1-2 рази на
добу
Внутрішньовенно
краплинно 1-2 рази на
добу
Всередину 4 рази на
добу
Внутрішньом’язово,
Внутрішньовенно 2рази
на добу
Внутрішньом’язово,
Внутрішньовенно 1раз
на добу
Внутрішньом’язово,
Внутрішньовенно 2рази
на добу
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Еритроміцин

12,5 мг

Азитромицин

10 мг

Внутрішньом’язово,
Внутрішньовенно 34рази на добу
Всередину,
Внутрішньовенно 1раз
на добу

Засоби специфічної терапії
Назва препарату
Метод застосування і дози
Стафілококовий антифагін
Щоденні підшкірні ін’єкції протягом 9
днів: 0,2-0,3-0,4-0,5-0,6-0,7-0,8-0,9-1,0
Стафілококовий бактеріофаг
Місцево: від 5,0 до 20,0 мл у вигляді
зрошень, примочок, тампонування.
Підшкірно або внутрішньом’язово щодня
або через день: 0,5-1,0-1,5-2,0-2,0 мл.
Гіперімунний
Внутрішньом’язово: 5-6 АО/кг на добу
антистафілококовий
гамма- щодня або через день; курс 5-7 ін’єкцій. У
глобулін
тяжких випадках добову дозу збільшують
до 20 АО/кг (тобто 1 мл/кг)
Гіперімунна антистафілококова Внутрішньовенно залежно від показань
плазма
щодня або з інтервалами 103 дні (5-10
мл/кг (не менше 3-5 разів)
Гемотрансфузії
крові Проводять
переважно
прямим
імунізованих донорів
переливанням від донорів до дитини з
інтервалом 3-4 дні, 2-4 мл/кг
6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
6.1. Тестові завдання
1.Розвитку гнійно-септичної інфекції у новонароджених сприяють:
A. Морфо-функціональна зрілість організму дітей
В. Незріла імунобіологічна реактивність організму новонародженої
дитини
С. Фізіологічний мікробіоценоз з нормальною мікрофлорою у новонароджених
D. Сумісне перебування матерів та новонароджених
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2. Пізній неонатальний сепсис, як правило, обумовлений
А. Нозокомеальною інфекцією
В. Повітряно-крапельною інфекцією
С. Внутрішньоамніотичною інфекцією
D.Трансплацентарною інфекцією
3. До генералізованих форм гнійно-септичної інфекції новонароджених
відносяться:
А. Омфаліт
В. Сепсис
С. Гострий гематогенний остеомієліт
D. Пневмонія

4. До провідних збудників нозокомеальної інфекції відносяться:
А. Мікоплазми
В. Хламідії
С. Токсоплазми
D. Стрептококи групи В

5. Ознаки гнійного омфаліта:
А. Позитивний симптом Краснобаєва
В. Грибоподібна пухлина на дні пупкової ранки
С. Набряк і гіперемія нижче від пупкової ранки
D. Набряк, гіперемія пупкового кільця, гнійні виділення із пупкової ранки

6. При лікуванні сепсису у новонароджених використовують наступні види
терапії:
А. Інфузійна, антибактеріальна, імунодепресивна
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В. Інфузійна, антибактеріальна, імунокоригуюча
С. Інфузійна, антибактеріальна, гепатопротекторна
D. Інфузійна, антибактеріальна, гормональна
Е. Інфузійна, антибактеріальна, сорбенти
7. Ознаки септицемії у новонароджених:
А. Наявність гнійних вогнищ, відсутність інфекційного токсикозу
В. Виражений інфекційний токсикоз, одне або декілька гнійних вогнищ
С. Виражений інфекційний токсикоз, відсутність метастатичних гнійних
вогнищ

8. При септикопіємії новонароджених спостерігаються:
А. Гнійні вогнища, відсутність інфекційного токсикозу
В. Виражений інфекційний токсикоз, одне або декілька гнійних вогнищ
С. Виражений інфекційний токсикоз, відсутність метастатичних гнійних
вогнищ

9. Тривалість блискавичного протікання сепсису новонароджених складає:
А. 1 день
В. 3-7 днів
С. 10-14 днів
D. 3 тижні
Е. 1 місяць

10. Які антибіотики найчастіше застосовують для лікування інфекції,
викликаної стрептококами групи В у новонароджених?
А. Комбінацію ампіциліну з аминоглікозидами
В. Цефалоспорини ІІІ покоління
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С. Іміпенеми
D. Макроліди
Відповіді : 1-В, 2-А, 3-В, 4- D, 5- D, 6-В, 7-С, 8-В, 9-В, 10-А.
6.2. СІТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ.
ЗАДАЧА 1
Дитина поступила на 18-й день життя до реанімаційного відділення в дуже
тяжкому стані. Захворіла упродовж одного дня. Захворювання почалося з
підвищення температури тіла до 39 С, відмови від груді. З анамнезу відомо, що
епітелізація пупкової ранки тривала 2 тижні, спостерігалося довготривале
мокнуття. В момент підвищення температури мати помітила червоні виділення
з пупка. При огляді дитина млява, адинамічна, відмовляється від груді. За добу
втратила в масі 200 г. Шкіра бліда з сіруватим відтінком, ціаноз носо-губного
трикутника, внизу живота геморагічний висип. Риси обличчя загострені,
тургор м’яких тканин занижений. Тони серця ослаблені. ЧСС – 170-180 за 1 хв.
Дихання поверхневе. ЧД – 70 за 1 хв. Печінка щільна, нижній край на рівні
пупка. Селезінка на 1 см нижче реберної дуги.
Завдання:
1. Ваш діагноз згідно з класифікацією.
2. Які обстеження треба провести для підтвердження діагнозу?
ЗАДАЧА 2
У дитини 9 діб життя, яка народилася на 34 тижні вагітності з вагою тіла 2170 г,
довжиною 44 см, погіршився стан. Наросли кволість, гіпотонія, втратив у вазі
40г, одноразово була блювота "кавовою гущею". При огляді: шкіра бліда з
сіруватим відтінком, одиничні елементи петехіального висипу, пупкова ранка
волога. Пальпується пупкова вена. Дихання - ритмічне - чергування тахіпноє з
апное. Аускультативно в легенях дихання послаблене, вислуховуються
крепітуючі хрипи. Тони серця приглушені, ритмічні, короткий систолічний
шум в V точці. ЧСС 160 ударів за хвилину, Живіт здутий, печінка +3,0 см,
селезінка + 1,0 см, з-під реберної дуги. Випорожнення зі слизом та зеленню. В
неврологічному статусі: погляд "плаваючий", велико-амплітудний
горизонтальний ністагм. Не їсть, не ковтає. Положення вимушене, тягне голову
назад. Гіпертонус згиначів гомілок і передпліч. Ригідності потиличних м’язів
немає. Велике джерельце 1x1 см, не напружене.
Загальний аналіз крові: Нb – 95 г/л, лейкоцити - 26,3х109/л, мієлоцити - 6%,
метамієлоцити - 6%, п -17%, с - 50%, л - 17%, м - 4%, ШОЕ – З0 мм/год.
Кислотно-лужний стан крові: рО2 - 36,2 мм. рт. ст., рСО2 - 44,6 мм рт. ст. , рН 7,33, ВЕ- 10,2ммоль/л.
Біохімічний аналіз крові: загальний білок - 40,0 г/л, глюкоза - 2,5 ммоль/л, калій
- 4,28 ммоль/л, натрій -132,1 ммоль/л, кальцій-0,73 ммоль/л (іонізований).
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Посів на мікрофлору: із зіву - густий ріст золотистого стафілококу, грибів роду
Candida, в калі - золотистий стафілокок.
Загальний аналіз сечі: реакція - кисла, білок - 0,66%, лейкоцити - всі поля зору,
циліндри - зернисті 3-5 в п/з.
Рентгенограма: в легенях на фоні загального здуття визначаються згущення
легеневого малюнка, справа над діафрагмою і зліва на рівні верхньої долі є
ущільнення. На рівні цих ущільнень визначаються фестончаті кільцеві
тіні(підозра на порожнини). Корені структурні. Серце: контури відзначаються
слабо. Синуси вільні.
Завдання
1. Про яке захворювання йде мова? Ваш діагноз?
2. Які клінічні синдроми Ви можете виділити в перебігу захворювання у даної
дитини?
ЗАДАЧА 3
Хлопчик К., 8 днів, з анамнезу відомо, що дитина від другої вагітності, яка
протікала з токсикозом в першому триместрі, гнійним гайморитом в третьому
триместрі. Пологи в термін, фізіологічні. Маса тіла при народженні 3500 г.,
довжина тіла 52 см. Оцінка по шкалі Апгар 8-9 балів. До грудей прикладений
на першу добу. Пуповина відпала на 4 добу, пупкова ранка скоротилась добре.
На 3 день життя дитина виписана додому в задовільному стані. На 8 день при
патронажі педіатра виявлені пухирі на тулубі, в зв’язку з чим дитина була
госпіталізована.При поступленні стан середньої тяжкості, в’ялий, смокче
неохоче, періодично зригує, температура тіла 37,4-37,6 С. Шкірні покриви
блідо-рожеві з мармуровим малюнком. На шкірі тулуба, стегнах на
інфільтрованому фоні наявні поліморфні, оточені вінчиком, гіперемії, в’ялі
пухирі діаметром до 2 см. з серозно-гнійним вмістом. На місті розкритих
елементів - ерозивні поверхні з залишками епідермісу по краях. Пупкова ранка
чиста. В легенях дихання пуерильне. Тони серця ритмічні, ясні. Живіт м’який,
печінка виступає з-під реберного краю на 1,5см., селезінка не пальпується.
Випорожнення жовті, кашкоподібний.
Загальний аналіз крові: Hb - 110г/л, еритроцити - 2,5×1012/л, К.П. - 0,89, тромб 270×109/л, лейкоцити - 17,2×109/л, метамієлоцити - 3%, п - 13%, с - 57%, л 24%, м - 3%, ШОЕ - 19мм/год.
Загальний аналіз сечі: колір - солом’яно-жовтий, реакція - кисла, питома вага 1004, білок відсутній, епітелій плоский - не багато, лейкоцити - 2-3 в п/з,
еритроцити - нема, циліндри - немає.
Біохімічний аналіз крові: загальний Білок - 42,4 г/л, білірубін: непрямий 51мкмоль/л, прямий - нема, сечовина - 4,2 ммоль/л, холестерин - 3,6 ммоль/л,
калій - 5,1 ммоль/л, натрій - 141 ммоль/л, кальцій -2,2 ммоль/л, фосфор - 1,9
ммоль/л.
Завдання
1. Ваш попередній діагноз?
2. Який етіологічний фактор найчастіше викликає це захворювання?
3. Чи залишаються зміни на шкірі після цього захворювання?
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Еталон відповіді:
Задача 1.
1. Пупковий сепсис новонародженого, септицемія, період розпалу, гострий
перебіг, ДВЗ-синдром.
2. Загальний аналіз крові, СРБ, прокальцитонін, коагулограма, посів крові на
стерильність, посів з пупкової ранки, вуха, кон’юнктиви, сечі, випорожнень на
флору і чутливість до антибіотиків.
Задача 2.
Діагноз основний:Сепсис постнатальний грибковий; гострий тяжкий перебіг,
стадія розпалу, септікопіємія.
Ускладнення основного діагнозу: Кандидозний менінгоенцефаліт, кандидоз
шкіри і слизових оболонок, гіпертензійно- гідроцефальний синдром. Гостра
постнатальна очагова пневмонія, тяжкий перебіг, дихальна недостатність І Іст.
Гострий пієлонефрит, стадія розпалу, тяжкий перебіг. Дісбіоз кішечника,
стафілококової етіології
Супутній діагноз: Анемія І ступеню. Недоношеність І ступеню.
Задача 3.
1.Пухирчатка новонароджених.
2. Стафілокок.
3. Так.
6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА
1.

2.

Етіологічні чинники інфекційних захворювань новонароджених:
Вкажіть, яка різниця існує між визначенням внутрішньоутробного
інфікування і внутрішньоутробною інфекцією.

3.

Класифікація інфекційних захворювань:

4.

Проведіть диференційний діагноз
Везикулопустульоз

Пухирчатка новонароджених
29

5.

Стадії розвитку флегмони
1 стадія
2 стадія
3 стадія

Навести дані загального аналізу крові на 10 день життя у здорового
новонародженого і хворого остеомієлітом
Аналіз крові доношеної дитини в нормі
Аналіз крові доношеної дитини хворої
на остеомієліт
6.

Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

7.

8.

Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

Навести дані люмбальної пункції у здорового новонародженого і при
бактеріальному менінгіті
Показник
Норма
Бактеріальний менінгіт
Тиск
Цитоз
Білок
Глюкоза
Алгоритм лікування судом новонароджених:
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9.

Ланцюги патогенезу сепсису:

10. Стартові комбінації антибіотиків при лікуванні менінгіту
Мазок ліквору
Грам «+» або «-» коки
Грам «-» коки
Не виявлені бактерії
В лікворі не виді виділенілені,
в крові бактерії

Комбінація антибіотиків

7. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).
Основний етап

Розподіл
часу
15%

65%

3.
Заключний етап
3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.

20%

Види
контролю

Засоби навчання

письмове
тестування,

набір
тестових
завдань

усне
опитування за
стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініколабараторних та
інструментальних
методів
дослідження,

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач
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3.3

Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

8. Методика організації навчального процесу на практичному
(семінарському) занятті.
8.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
8.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на
занятті, дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.
3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного
випадку із студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної
діяльності студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
8.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами
ситуаційних задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у
відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє
їх своїм підписом.
5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо підготовки до нього.
Література
Основна:
1. Неонатологія: Національний підручник./ Є.Є.Шунько.-К., 2014.-960с.
2. Неонатологія / Під ред. Знаменської Т.К. – Навчальний посібник.-К.,2012.877с.
3.Неонатологія / Під ред.Шунько Є.Є.- Навчальний посібник для студентів
вищих медичних навчальних закладів.-К.,2011.-344с.
4.Наказ МОЗ України №149 від20.03.2008 «Про затвердження Клінічного
протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років».
5.Наказ МОЗ України №90 від 13.02.2009. «Про внесення змін до наказу МОЗ
від 20.03.2008 № 149».
6. Наказ МОЗ України №438 від 12.05.2016 «Уніфікований клінічний протокол
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первинної медичної допомоги Інтегроване ведення хвороб дитячого віку».
7. Збірник нормативних документів з питань реформування перинатальної
допомоги в Україні, - Київ, 2012.-454с.
Додаткова:
1.Джон П. Клоерті. Посібник з неонатології/ Переклад Кончаковська Т.В.К.,2010.-639с.
2.Реанімація новонароджених: підручник за ред.Дж. Катвінкела/ Перекл. З
англ.- Львів: Галицьке видавнича спілка, 2004.-264с.
3.Неонатологія: Навч. Посіб./ П.С.Мощича, О.Г.Суліма, Ю.Г.Антипкін та ін.; За
ред. П.С.Мощича, О.Г. Суліма.-К.: Вища шк., 2004.-407с.
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ
МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені О.О.БОГОМОЛЬЦЯ
“Затверджено”
на методичній нараді кафедри педіатрії №4
завідувач кафедри академік НАМН України,
професор_____________Майданник В.Г.
(ПІП, підпис)
“______” _____________ 2020__ р.
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
ПРИ ПІДГОТОВЦІ ДО ПРАКТИЧНОГО (СЕМІНАРСЬКОГО) ЗАНЯТТЯ

Навчальна дисципліна Педіатрія з дитячою інфекцією та фтізіатрією
Диференційна
діагностика
захворювань
Модуль №2
новонароджених дітей, курація дітей в умовах
поліклініки
діагностика
захворювань
Змістовий
модуль Диференційна
новонароджених. Допомога при невідкладних
№7
станах
Тема №5

Курс
Факультет

Диференційна
діагностика
новонароджених дітей.
6
Медичний №3

Київ 2020

жовтяниць

у

РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національним медичним університетом імені О.О.
Богомольця

РОЗРОБНИКИ методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії №4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
завідувач кафедри педіатрії №4 –академік НАМН України, доктор медичних наук,
професор Майданник В.Г.; доктор медичних наук, професор Бурлай В.Г., доктор
медичних наук, професор Чуриліна А.В. ; кандидат медичних наук, доцент
Глебова Л.П., кандидат медичних наук, доцент Гнилоскуренко Г.В., кандидат
медичних наук, доцент, Качалова О.С.; кандидат медичних наук, доцент
Романенко С.Ю.,кандидат медичних наук, доцент Салтикова Г.В.; кандидат
медичних наук, доцент Терлецький Р.В. ; асистент Т.А. Шевченко.

1.Актуальність теми.
Неонатальна жовтяниця (жовтяниця новонароджених) розвивається у 60% у
доношених новонароджених і у 80% у недоношених дітей. Практично в усіх
новонароджених після народження спостерігається тимчасове підвищення рівня
білірубіну в сироватці крові, але лише половина з них реалізує видиму жовтяницю.
В більшості випадків жовтяниця проявляється в перші 3 доби життя дитини,
протікає сприятливо і розцінюється як „фізіологічний стан”, оскільки найчастіше
вона зумовлена особливостями розвитку та метаболізму дитини в цей період життя.
Однак, з огляду на потенційну токсичність непрямого білірубіну та у зв’язку із тим,
що жовтяниця новонароджених може бути симптомом інших захворювань, слід
вміти діагностувати цей стан, проводити своечасне лікування для запобігання
ускладнень.
Мета заняття:
Ознайомитись з факторами ризику, етіологією, патогенезом, клінічними проявами
жовтяниць в неонатальному періоді, навчитись принципам лікування неонатальних
жовтяниць.
2. Конкретні цілі:
1.Визначити провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці
в періоді новонародженості.
2.Знати та оцінювати результати лабораторних та інструментальнихі досліджень при
діагностиці гемолітичних, конюгаційних та механічних
жовтяниць у
новонароджених.
3.Діагностувати
ускладнення
перебігу
жовтяниць
новонароджених
на
поліклінічному етапі спостереження.
4.Проводити диференційну діагностику жовтяниць новонароджених на
поліклінічному етапі спостереження
5.Визначати тактику ведення новонароджених з проявами жовтяниці в умовах
поліклініки.
6.Засвоїти провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з ушкодженням
нервової системи.
7.Знати та застосовувати алгоритм діагностики жовтяниць новонароджених.
8.Знати та оцінювати дані лабораторних та інструментальних досліджень при різних
видах жовтяниць новонароджених.
9.Засвоїти тактику проведення обмінного переливання крові при тяжких формах
жовтяниць.
10.Знати
показання,
протипоказання,
техніку
проведення
фототерапії
новонародженим з проявами жовтяниці.
3. Компетентності та результати навчання :
Інтегральна компетентність:
-здатність аналізувати фізіологічні особливості системи крові, ШКТ,ЦНС , обміну
білірубіну у доношених і недоношених дітей,

-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак жовтяниці,
-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з проявами жовтяниць,
-проводити диференційну діагностику жовтяниць,
-визначати тактику ведення новонароджених з проявами жовтяниці в умовах
поліклініки,
-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів жовтяниць
новонароджених та застосовувати ці знання у процесі подальшого навчання, у
професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. -здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність
спілкуватися іноземною мовою
-використання навичок інформаційних і комунікаційних технологій
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
-здатність бути критичним і самокритичним
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації,здатність генерувати нові ідеї
(креативність)
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення
-здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:

- знати визначення понять жовтяниць різного генезу
- знати фізіологічні особливості ЦНС, системи крові, обміну речовин у доношених
і недоношених дітей
- демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з ознаками жовтяниці
- проводити лікування жовтяниць і профілактику енцефалопатій метаболічного
генезу
- інтерпретувати основні показники лабораторного і інструментального обстеження
новонародженої дитини з ознаками жовтяниці
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у відділенні неонатології

4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви
дисциплін

попередніх

необхідні

для

вивчення

теми

Отримані навики

Знати будову печінки, головного та спинного мозку
новонародженого.
1. Біохімія
Знати реакції кон’югації білірубіну.
Знати
перетворення
білірубіну
в
печінці
2. Нормальна фізіологія
новонародженого.
3. Патологічна фізіологія Знати патогенетичні особливості жовтяниць.
Знати засоби етіологічної, патогенетичної та
симптоматичної терапії, оформлення рецептів,
4. Фармакологія
особливості застосування лікарських препаратів в
ранньому неонатальному віці.
Особливості періоду новонародженості,загального та
6.Пропедевтика педіатрії
біохімічного аналізу крові у новонароджених.
Знати вплив перебігу вагітності (ізоімунний
7. Акушерство
конфлікт) на стан здоров’я новонародженої дитини.
Роль перинатальної патології у формуванні
8. Факультетська педіатрія
патологічних станів та синдромів у ранньому
дитячому віці.
1. Нормальна анатомія

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття

Термін
Неонатальна жовтяниця
(жовтяниця новонароджених)

Фізіологічна жовтяниця

Визначення
Поява видимого жовтого забарвлення шкіри, склер
та / або слизових оболонок дитини внаслідок
підвищення рівня білірубіну в крові
новонародженого
Жовтяниця, яка проявляється після 36 годин життя
дитини та характеризується підвищенням рівня
загального білірубіну сироватки крові не вище 205
мкмоль/л.

Рання жовтяниця

Жовтяниця, яка з’являється до 36 годин життя
дитини

Пролонгована (затяжна) жовтяниця

Жовтяниця, що визначається після 14 дня життя у
доношеного новонародженого та після 21 дня
життя у недоношеної дитини.

Пізня жовтяниця

Жовтяниця, яка з’являється після 7 дня життя
новонародженого

Білірубінова енцефалопатія (ядерна
жовтяниця)

Тяжке ураження підкіркових ядер головного мозку
в результаті токсичного впливу «непрямого»
білірубіну

Перинатальне ураження
нервової системи у новонароджених

Ряд патологічних станів та захворювань головного,
спинного мозку і периферичних нервів, об'єднаних
в загальну групу залежно від часу впливу
пошкоджуючих факторів (з 24 тижнів
внутрішньоутробного розвитку до 7 діб життя)

Енцефалопатія

Ушкодження головного мозку (оборотне чи
необоротне, органічне чи динамічне), яке виникає в
пре- і/або постнатальному періодах та проявляється
рядом патологічних синдромів

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1. Дати визначення поняттям: неонатальна, фізіологічна, рання, пролонгована
жовтяниця.
2. Патогенетична класифікація жовтяниць.
3. Провідні клінічні симптоми та синдроми у дітей з проявами жовтяниці в
періоді новонародженості.
4. Ускладнення жовтяниці новонароджених.
5. Дані лабораторних досліджень при діагностиці гемолітичних, кон’югаційних
та механічних жовтяниць у новонароджених.

6. Дані інструментальних досліджень при діагностиці гемолітичних,
кон’югаційних та механічних жовтяниць у новонароджених.
7. Диференційна діагностика жовтяниць у новонароджених дітей.
8. Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці в умовах поліклініки.
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика(алгоритм) обстеження ШКТ, нервової системи новонародженого, та
особливості їх функціонування після народження.
2. Методика (алгоритм) оцінки стану новонародженої дитини з ознаками жовтяниці
відразу після народження і ознаки подальшого перебігу її при систематичному
лікарському огляді.
3. Застосування шкали Крамера в клінічному обстеженні новонародженого.
4. Методика (алгоритм) постановки діагнозу жовтяниці.
5. Методика(алгоритм) лікування і профілактики жовтяниць новонароджених.
6. Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень
новонародженої дитини з ознаками жовтяниць.
7.Провести підрахунок погодинного приросту білірубуіну.
8. Визначення тактики ведення новонародженного з жовтяницею ( шкала показання
для застосування фототерапиї, шкала Полячека).
9.Розв'язання тестів і ситуаційних задач.

5.4.Зміст теми.
Жовтяниці новонароджених
Неонатальна жовтяниця (жовтяниця новонароджених) – поява видимого
жовтого забарвлення шкіри, склер та/або слизових оболонок дитини внаслідок
підвищення рівня білірубіну в крові новонародженого.
Фізіологічна жовтяниця - жовтяниця, яка проявляється після 36 годин життя
дитини та характеризується підвищенням рівня загального білірубіну сироватки
крові не вище 220-225 мкмоль/л
Патологічні жовтяниці
- З’являються у перші 12 годин або після 2 тижня життя;
- Тривають більше 2 тижнів;
- Мають хвилеподібний перебіг;
- Погодинний приріст білірубіну – більше 5,13 мкмоль\л\ годину;
- Максимальний рівень непрямого білірубіну у сироватці крові більше 225
мкмоль/л, непрямого білірубіну більше 25 мкмоль\л;

Клінічні прояви жовтяниці
1.Зміна кольору шкіри
2.Поширеність жовтяничного забарвлення шкіри

Для оцінки етапності появи жовтяниці та кореляції з рівнем білірубіну в сироватці
крові доцільно використовувати модифіковану шкалу Крамера (рис. 1).
Жовтяниця, яка з’явилася в перші 24 години життя дитини вважається
патологічною. Критерії «небезпечної жовтяниці» наведені в таблиці 1.
Рис. 1. Етапність появи жовтяничного забарвлення шкіри у новонароджених в
залежності від орієнтовного рівня білірубіну (модифікація шкали Крамера)
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Час появи та важкість жовтяниці (Табл. 1)

Табл. 1
Критерії „небезпечної” жовтяниці новонародженого (ВООЗ, 2003)

Вік дитини (годин)

Локалізація жовтяниці

24

Будь-яка

24-48

Кінцівки

> 48

Ступні, п’ясти рук

Висновок
«небезпечна»
жовтяниця

Оцінка клінічного стану новонародженого
- Ступінь адекватності дитини, активність рефлексів
- Адекватність грудного вигодовування, яке повинне відбуватися не рідше 8
разів на добу
- Стан тургору шкіри та вологість слизових оболонок
- Розміри печінки та селезінки
- Частоту сечовипускань та характер сечі
Фактори ризику, що впливають на рівень білірубіну та важкість жовтяниці:
- Недоношеність
- Крововиливи (кефалогематома, геморагії шкіри)
- Недостатнє харчування, часте блювання
- Різке зниження маси тіла дитини
- Наявність генералізованої інфекції
- Несумісність крові матері та дитини за групою та резус фактором
- Спадкова гемолітична анемія або гемолітична хвороба
Ускладнення жовтяниці

1.Білірубінова енцефалопатія (ядерна жовтяниця) - тяжке ураження підкіркових
ядер головного мозку в результаті токсичного впливу «непрямого» білірубіну,
розвивається на 3-5 добу.
Фактори ризику розвитку гострого ураження центральної нервової системи
(білірубінова енцефалопатія):
- Неонатальна асфіксія
- Ацидоз
- Недоношеність
- Гострий гемоліз
- Неадекватна терапія неонатальної жовтяниці або її відсутність
- Гіпоальбумінемія
Фази розвитку білірубінової енцефалопатії:
І фаза – домінують ознаки білірубінової інтоксикації (млявість, зниження
тонусу, апетиту, бідність рухів, монотонний крик, зниження рефлексів, зригування,
блювота, патологічне зівання, приступи ціанозу). У цій фазі патологічні зміни в
мозку оборотні.
ІІ фаза – поява класичних ознак ядерної жовтяниці (спастичність, ригідність
потиличних м’язів, поза опістотонусу, мозковий крик, вибухання тім’ячка, симптом
Грефе, судоми, відсутність смоктального рефлексу, підвищення температури тіла,
брадикардія).
ІІІ фаза – удаваного благополуччя і зникнення спастичності – з 2 тижня життя.
Виникає уявлення, що зворотній розвиток неврологічної симптоматики приведе до
повної реабілітації дитини.
ІV фаза - остаточних порушень.
2.Синдром «згущення жовчі» пов'язаний з ураженням гепатоцитів антитілами,
токсичними продуктами і застійними явищами у печінці, її функціональною
неповноцінністю, супроводжується появою ахолічного калу, інтенсивно забарвленої
сечі, прямого білірубіну в крові.
Диференціальна діагностика «фізіологічної» та патологічної жовтяниць
“Фізіологічна”
Ознака
жовтяниця
Патологічні жовтяниці
Час виникнення

3 – 4 доба

Перші години /доба після
народження або кінець першого
тижня

Час зникнення

10 – 14 доба

Більше 10 – 14 діб

Характер перебігу

На спад

Хвилеподібний

Загальний стан

На порушений

Порушений

Гепатоспленомегалія

Не визначається

Частіше визначається

Рівень пуповинного

До 34

Більше 34

білірубіну (мкмоль/л)
Погодинний приріст
білірубіну
(мкмоль/л/год)

До 5

Більше 5

Рівень білірубіну в
залежності від доби
життя (ммоль/л)

1 доба – 85
2 доба – 106
3 доба – 221

Загальний білірубін вище 225:
непрямий вище 205, прямий вище
25

Диференційна діагностика різних видів патологічних жовтяниць
Види
жовтяниць
Гіперпродукція
білірубіну
(гемолітичні)

Клініко-лабораторні
прояви
1. Гепаспленомегалія
2. Підвищення непрямого білірубіну
3. Анемія та ретикулоцитоз

Знижений
кліренс
білірубіну
гепатоцитами
(кон’югаційні)

1. Відсутня
спленомегалія
2. Не змінений колір
випорожнень (крім
гепатиту)
3. Підвищення прямого
білірубіну
4. Відсутня анемія та
ретикулоцитоз
5. Часто порушені
функціональні проби
печінки

Порушення
евакуації жовчі
у жовчних
шляхах та
кишечнику
(механічні)

1. Забарвлення шкіри із
зеленуватим відтінком
2. Змінений колір
випорожнень
3. Підвищення прямого
білірубіну
4. Відсутня анемія та

Причини розвитку
Спадкові
1. Еритроцитарні мембранопатії: мікросфороцитоз,
еліптоцитоз
2. Еритроцитарні
енцефалоцити пептозофосфатного шунта, обміну
глютатіону
3. Гемоглобінопатії: дефекти
структури (серповидноклітинна, М-гемогло-бінемії,
нестабільні гемоглобіни) і
синтез глобіну (талас-семія)
або гему (порфірин)
1. Низький захват білірубіну
(синдром Жильберта)
2. Відсутність або зниження
кон’югації білрубіну
(синдром Криглера – Найяра
І, ІІ тип, синдром Аріаса –
Люція – Дріскола)
3. Порушення екскреції
білірубіну із гепатоциту
(синдроми Дубіна-Джонса,
Ротора)
4. Симптоматичні при
гіпотеріозі, галактоземії,
тирозиназі
1. Синдромні аномалії у
поєднанні з іншими видами
розвитку (трисомія
по13,18,21 парі )
2. Сімейні холестази
(Байлера, Мак-Елфреша)
3. Муковісцидоз

Набуті

1. ГХН
2. Крововиливи
3. Поліцитемія
4. Медикаментозний
гемоліз (вікасол)
5. Вітамін Е дефіцитна
анемія і неонатальний
пікноцитоз

1. Жовтяниця від
материнського молока
2. Порушення
кон’югації Б при
пілоростенозі, різних
лікарських препаратов
3. Інфекційні гепатити
4. Токсичні і
метаболічні гепатози у
т. ч. при гіпотеріозі,
гіпофізарній
недостатності
1. Синдром згущення
жовчі
2. Обструкція жовчних
шляхів при запаленні
або при вродженому
гепатиті
3. Кіста загального

ретикулоцитоз

Змішаного
генезу

4. Дефіцит альфа - анти
трипсину

жовчного протоку
4. Здавлення жовчних
шляхів
5. Непрохідність
киішківника при
атрезіях, хворобі
Гіршпрунга, ілеусі,
парезах

1. Сепсис
2. Внутрішньоутробні інфекції (лістеріоз, цитомегалія,
краснуха, токсоплазмоз, гепатит В, герпес, сифіліс).

Тактика ведення новонароджених з проявами жовтяниці в умовах поліклініки
Тактика ведення новонародженого з „фізіологічною” жовтяницею
Результати клінічного обстеження
Жовтяниця з’являється з кінця другої доби, не
переходить нижче пупкової лінії (зони 1-2 за
шкалою Крамера)
Дитина
активна,
рефлекси
фізіологічні,
активний смоктальний рефлекс, температура
тіла в нормі
Печінка та селезінка не збільшені
Сеча світла, кількість сечовипускань відповідає
віку дитини, випорожнення забарвлені

Обстеження та лікування
- При можливості провести
транскутанну
білірубінометрію
- Забезпечити
адекватне
грудне вигодовування
- Забезпечити
подальше
спостереження та догляд
за дитиною

Тактика ведення новонародженого з ускладненою жовтяницею
Результати клінічного
обстеження
Обстеження та лікування
Жовтяниця з’являється з кінця
При непорушеному стані дитини:
другої доби та розповсюджується - Визначити
загальний
білірубін
на ділянки нижче пупкової лінії та
сироватки крові
на кінцівки (зони 3-4 за шкалою - Вирішити
питання
про
початок
Крамера)
фототерапії
Стан дитини може порушуватися у - Забезпечити
адекватне
грудне
вигодовування
вигляді
появи
в’ялості,
загальмованості,
порушення - Забезпечити подальше спостереження
та догляд за дитиною
рефлексів (в тому числі і
смоктального рефлексу)
При порушеному стані дитини:
Печінка та селезінка можуть бути - Негайно розпочати фототерапію
- Визначити
загальний
білірубін
збільшені

Результати клінічного
обстеження
Сеча
світла,
кількість
сечовипускань відповідає віку,
випорожнення забарвлені

Обстеження та лікування
сироватки крові
- Забезпечити
адекватне
грудне
вигодовування
- Забезпечити подальше спостереження
та догляд за дитиною
- Забезпечити виявлення та лікування
супутніх захворювань

Тактика ведення новонародженого з пролонгованою (затяжною) та пізньою
жовтяницею
Результати клінічного обстеження
Жовтяниця залишається більше 14 днів у
доношених та більше 21 дня у
недоношених без чіткої тенденції до
зниження
Або
Жовтяниця з’явилася після 7 дня життя
Стан дитини може бути задовільним або
порушеним
Печінка та селезінка можуть бути
збільшені
Можлива зміна забарвлення сечі та
випорожнень

Обстеження та лікування
- Визначити загальний білірубін
сироватки та його фракції
- При
збільшенні
печінки
визначити АЛТ та АСТ
- Провести
контроль
ваги
новонародженого
- Оцінити адекватність грудного
вигодовування
- Забезпечити
подальше
обстеження для виявлення
неонатальної жовтяниці

Показання до госпіталізація новонародженого із жовтяницею:

- Погіршення стану дитини
- Загальний білірубін сироватки більше 200 мкмоль/л
- Фракція прямого білірубіну більше 34 мкмоль/л (більше 20% від рівня ЗБС)
- Збільшення печінки або селезінки
- Наявність темної сечі та / або знебарвленого стільця
Загальна схема лікування:
1.Вибір адекватного вигодовування;
2.Фототерапія проводиться ультрафіолетовим світлом з довжиною хвилі 450 нм. (перетворює
білірубін у ізомер, розчинний у воді). Сеанси по 3-4 години з інтервалом 2 годин, всього 12 -16
годин. Додатково призначають В2 (рибофлавін) 0,001 ( 1 мг) – 3 рази per os. Показання до
фототерапії та замінного переливання крові в залежності від рівня загального білірубіну в
сироватці крові наведені на Рис. 2 та 3:
3.За показаннями: інфузійна терапія, гепатопротектори, кортикостероїди, противірусна терапія,
замінне переливання крові, оперативне лікування в умовах стаціонару.

Рис. 2. Показання для фототерапії та замінного переливання крові у доношеного
новонародженого без ознак гемолітичної хвороби

Рис. 3. Показання до фототерапії та замінного переливання крові у новонародженої дитини з
ознаками гемолітичної хвороби або в недоношеного новонародженого

Оформлення медичної документації
«Фізіологічна» неускладнена жовтяниця новонародженого не є патологічним станом і не
потребує реєстрації.
При розвитку у дитини патологічного стану при оформленні медичної документації слід
використовувати наступні шифри МКБ-10
– Р55 - гемолітична хвороба плоду та новонародженого
– Р57 - ядерна жовтяниця
– Р58 - жовтяниця в новонародженого внаслідок інших видів надмірного гемолізу
– Р59 - жовтяниця в новонародженого за інших неуточнених причин
– Р53.3 - вроджений вірусний гепатит
– Q44 - вроджені аномалії розвитку жовчного міхура, жовчних протоків та печінки
Доцільно в кожному пологовому стаціонарі розробити форму моніторингу за
новонародженими, яким проводиться фототерапія.

Алгоритм діагностики та лікування жовтяниць новонароджених

З метою покращення надання медичної допомоги новонародженим МОЗ України 27.04.2006 р.
затвердило протокол надання неонатологічної допомоги дітям «Жовтяниця новонароджених».
На підставі вимог до клінічних рекомендацій та уніфікованих клінічних протоколів (наказ МОЗ
України №1422 від 29 грудня 2016 року «Про внесення змін до наказу МОЗ України від 28
вересня 2012року №751»), МОЗ України в 2019 році оновив цей протокол, обравши за основу
протокол «Неонатальна жовтяниця» Queensland Clinical Guidelines, запропонований в 2017 р. для
надання допомоги новонародженим . Цей протокол був підготовлений з використанням
міждисциплінарного підходу з посиланням на найкращу інформацію та докази, наявні на момент
підготовки цього документу.В той же час МОЗ України дозволяє користуватися протоколами
інших країн. Так, протокол NACE ?

Спираючись на наведені вище протоколи і настанови, враховуючи досвід клінічної та
педагогічної роботи, ми пропануємо алгоритм діагностики і лікування неонатальних жовтяниць.
Даний алгоритм, для зручності, розділений 5 кроків.
1 крок Оцінити фактори ризику розвитку жовтяниці
2крок Відрізнити фізіологічну жовтяницю від патологічної
3 крок Визначити патогенетичні причини патологічної жовтяниці
4 крок Визначити клінічну форму патологічної жовтяниці і призначити
лабораторні і інструментальні обстеження
5 крок Розглянути особливості догляду та лікування жовтяниць новонароджених.
1 крок Оцінити фактори ризику розвитку жовтяниці
Оцінка факторів ризику
З боку дитини
З боку матері
Вигодовування( ГМ ) :
Група крові
-Недостатність b-глюкуронідази
-Група крові О(1) Rh фактор(-)
(порушення зв’язування білірубіну з
негативний
глюкуроновою кислотою)
-Антиеритроцітарні антітіла D,Cc, Ee, K та
-Наявність ліпопротеїнової ліпази та
інші.
неестерефікованих жирних
кіслот(інгібіруют обмін білірубіну)
Фактори, що затримують фізіологічну
колонізацію кишечника
Гематологічні
-Фактори, що викликають гемоліз (імунні
чи неімунні)
-Поліцитемія
-Гематоми, синці,
Гастроінтестинальні
-Непрхідність кишечника

Жовтяниця у попередніх дітей

Інші
-Інфекції
-Передчасне народження
-Чоловіча стать

Генетичні
-Середземномор’я
-Ускладнений спадковий анамнез щодо
гемолітичних розладів(дефіцит G6PD,
спадковий сфероцитоз)

Діабет (висока еритроцитарна маса у
дитини при неконтрольованому діабеті у
матері)

2крок Відрізнити фізіологічну жовтяницю від патологічної .
ОЗНАКИ
1.Час появлення
2. Загальгний стан
З. Час зникнення
Доношені
Недоношені
4. Візуальні ознаки
жовтяниці
(шкала Крамера)
5.Пуповинний білірубін

ФІЗІОЛОГІЧНА
після 36 год, на 3-4 добу
не порушений

ПАТОЛОГІЧНА
на 1 або на 6-7 добу
порушений

10-14 доба
21 доба

довше 10-14 доби
довше 21 доби

1-3 зона
34 мкмоль/л

4-5 зона
більше 51мкмоль/л

6. Білірубін крові
1доба
2доба
3 доба
7. Приріст білірубіну
8. Гемоглобін

85 мкмоль/л
106 мкмоль/л
220-225мкмоль/л
2,6 мкмоль/л/год
150 г/л і більше

більше 85 мкмол/л
більше 106 мкмоль/л
більще 225мкмоль/л
більше 5 мкмоль/л/год
менше 150 г/л

3 крок Визначити патогенетичні причини патологічної жовтяниці
Патогенетичні причини патологічної жовтяниці (менш поширені виділені зірочкою) поділяються
на 3 групи:
1.Некон’югована гіпербілірубінемія- жовтяниці, що викликані підвищеним утворенням білірубіну.
Синоним - надпечінкова жовтяниця
Загальні риси – гіпербілірубінемія за рахунок непрямого білірубіну (прямий не більше
25 мкмоль/л), анемія, ретикулоцитоз, збільшення печінки, селезінки, “цвітіння “
жовтяниці.
Вроджені
Набуті
1.Еритроцітарні мембранопатії
(мікросфероцітоз, еліптоцітоз)
*2. Еритроцітарні ензимодефіціти
(G6PD,піруваткіназа)
*3.Гемоглобінопатії – дефекти
структури(серповіднокліточна
анемія), синтезу гемоглобіну
(талассемії), гему (еритропорфірії)

А.Гемолітичні чинники
1.ГБН
2.Гемоліз, викликаний
медикаменами (вітамін К,
сульфаніламіди, нестероїдні
протизапальні)
3. Іммунопатологічні хвороби
матері (аутоімунна гемолітична
анемія,червоний вовчак)
В. Негемолітичні чинники
1. Крововиливи
2. Поліцитемія
3. Синдром проковтнутої крові
4. Посилена ентерогепатична
циркуляція білірубіну ( атрезія
тонкої кишки, пілоростеноз,
хвороба Гіршпрунга)
5. Вітамін Е-дефіцітна анемія

2.Переважно некон’югована гіпербілірубінемія -жовтяниці, що викликані зниженою кон’югацією
білірубіну. Синоними –паренхіматозна, кон’югаційна, печінкова.
Загальні риси- гіпербілірубінемія за рахунок непрямого білірубіну, але з підвищенням
прямого білірубіну вище 25мкмоль/л, анемія відсутня, ретикулоцитоз відсутній,
паренхіматозні органи не збільшені, жовтяниця не міняє лимонного кольору.
Вроджені
Набуті
*1.Синдром Жильбера
1. Жовтяниця новонароджених, що
*2. Хвороба Криглера-Наджара І,ІІ типу,
знаходяться на грудному вигодовуванні
синдром Аріаса-Люцей- Дрисколла
2. Прийом медикаментів (окситацин
*3.Синдроми Дубіна-Джонсона,
Ротора матері, антибіотики, гормони)
4.Симптоматичні при гіпотіреоїдізмі,
3. Дефіцит гормонів (гіпотіреоїдізм,
галактоземії, фруктоземії,
гіпопітуатаризм) або їх надлишок
гіперметіонинемії, гіперамонінемії
(окситацин, пролактин)

4. Інфекційні гепатити
*5.Токсичні гепатити
*6. Повне парентеральне вигодовування
3.Кон’югована гіпербілірубінемія -жовтяниці, що викликані зниженою екскрецією білірубіну.
Синоніми- обструктивна, механічна, підпечінкова жовтяниця.
Загальні риси- пряма гіпербілірубінемія, збільшеня печінки, знебарвлені
випорожнення, темна сеча, колір жовтяниці – зеленкуванто-жовтий (оливковий) і не
міняє кольору.
Вроджені
*1.Синдромальні аномалії жовчних шляхів
(синдром Алажилля, трисомії по 13,18,21
парам аутосом)
2. Сімейні несиндромальні холестази
(Байлера, Мак-Елфреша)
3. Симптоматичні холестази при
муковісцидозі,дефіциті а1антитрипсину,хворобі НіманаПіка,гликогенної хворобі
*4.Холестази з розширенням
внутрипечінкових жовчних шляхів
(хвороба Кароли,поліцистная хвороба,
вроджений фіброз печінки)
*.Вроджені анатомічні дефекти (атрезії,
гіпоплазії жовчних шляхів)

Набуті
1.Синдром згущення жовчі
2. Стеноз загального жовчного протоку
3.Кіста жовчного протоку
*4 Холедохолітіаз
5. Пухлини
6. Транзиторний холестаз (сепсис,
токсичний гепатит, антибактеріальна
терапія, переливання препаратів крові)

4 крок Визначити клінічну форму і призначити лабораторні
і інструментальні
обстеження
Для визначення клінічної форми жовтяниці потрібно:
Оцінити фактори ризику, час появлення жовтяниці- клінічний стан(рефлекси, характер
вигодовування, динаміка ваги, прояви гіпогідратації дитини, збільшення печінки,
селезінки, набряки, частоту та колір сечі, колір випорожнень, вроджені порушення
метаболізму).
В результаті проведення такого оцінювання можна розділити жовтяниці на:
1.Ранні жовтяниці –з’являються до 36 годин життя дитини. ( Високий ризик білірубунової
енцефалопатії).
2.Пізні жовтяниці - з’являються після з 2 по7 добу життя новонародженого.( Знебарвлений
стілець та жовтяниця є ключовими ознаками хвороби печінки. Потенційний ризик небезпечної
жовтяниці).
3.Пролонговані (затяжні) жовтяниці - зберігаються після 14 доби у доношеного новонародженого
та після 21 доби у недоношеної дитини
4. Небезпечні жовтяниці- з’являються в перші 24 години, або поширюються на долоні і стопи не
зважаючи на добу появи.
Для уточнення нозології жовтяниці пропонується провести лабораторні аналізи і
інструментальні обстеження:
Рівень загального білірубіну та його фракції
Погодинний приріст білірубіну
Гематологічні дослідження
Загальний аналіз крові(ретикулоцити)
Прямий антіглобуліновий тест (DAT)

Інші

рН крові, ВЕ, рО2,рСО2
Альбумін
Глюкоза
С-реактивний протеїн
Скринінг на ТORCH-інфекції
Проби на функцію печінки(LFT)
Антикоагулянтний тест крові (INR)
Рівень G6PD
Скинінг на вроджені порушення метаболізму
Загальний аналіз сечі
Копрограмма
Посів на флору кишечника
УЗД пілоруса
УЗД органів черевної порожнини

5 крок Особливості догляду та лікування жовтяниць новонароджених
Складається з призначення режиму харчування, фототерапії, інфузійної терапії, ЗПК,
інших лікарських засобів.
Фізіологічна жовтяниця
Забезпечити адекватне грудне вигодовування.
Не рекомендується призначати воду або
глюкозу.
Забезпечити подальше спостереження за
дитиною- транскутанна білірубінометрія (всім
дітям віком>35тиж та постнатальним
віком>24год. Якщо ТсБ>250 мкмоль/л
необхідно провести ЗБС)
Патологічні жовтяниці
Харчування

Фототерапія
Спектр випромінювання
400-500 нм
стандарт 25-30 мкВт/см2
інтенсив 30-45 мкВт/см2
Клінічний ефект при освітленністі 80%
поверхні тіла протягом 4-6 год.
Розрахункове зменшення ЗБС складає
34 мкмоль/л

Забезпечити адекватне грудне вигодовування.
Клінічні рекомендації щодо грудного
вигодовування.
Показання: Рівень ЗБС
Гестаційний вік
Індивідуальні фактори
ризику нейротоксичності
Протипоказання:
Вроджена еритропоетична
порфірія.
Холестатична жовтяниця,
кон’югаційна гіпербілірубінемія ( якщо рівень
кон’югованого білірубіну в межах від 1/3 до1/2
загального білірубіну)
Побічні ефекти:
Синдром «бронзової» дитини
Збільшення шкірного кровотоку і
збільшення втрат води через шкіру
Танзиторні висипки
Розвиток пошкодження сітківки при
опроміненні очей

Розжиження стільця

Моніторинг дінаміки білірубіну ЗБС
проводять кожні 4-6 год, до того часу, коли
буде досягнуто контроль над його рівнем (див.
номограми), після чого вимір проводиться
через 12-24 год. (вимірювання ТсБ не
рекомендується при проведенні фототерапії).
Критерії припинення: Стійке зниження
білірубіну ( приблизно на 30% попереднього
кожної доби), згідно номограм, і в залежності
від строку гестації.

Інфузійна терапія
Загальна добова потреба в рідині
доношених новонароджених
(вигодовування та/або
внутрішньовенне введення)(ВООЗ,
2003 ISBN 92 4 154622 0)
Якщо під час фототерапії дитина
отримує інфузійну терапію або
годується зціженим грудним молоком
доцільно підвищити обсяг рідини, що
вводиться та /або молока на 10% від
обсягу добової потреби.
Замінне переливання крові

ЗПК проводиться об’ємом 2х ОЦК
дитини (доношеним 160 мл/кг,
недоношеним 180-190 мл/кг).
Використовують еритроцитарну масу
О(1)Rh(-)негативну в плазмі АВ (1У)
групи

Відповідно до клінічного стану дитини:
Оцінка стану гідратації
Дефіцит маси тіла > 10%
Недостатне вигодовування
Приріст ЗБС від 5мкмоль/л до7 мкмль/л
Використовується 5% розчин глюкози.

Показання:
Рівень загального білірубіну пуповинної крові
> 80 мкмоль/л
Погодинний приріст білірубіну крові( при
умові фототерапії,що проводиться > 7
мкмоль/л
Рівень білірубіну відповідно діаграм –
перевищує межу
Анемія на 1-3 добу -Hb<100г/л Ht<35%
Співвідношення рівнів загального білірубіну
(ммоль/л) до альбуміну (г/л) в залежності від
ваги дитини від 6,8 – до 12,2.
Негайна госпіталізація новонародженого в
таких випадках:
Погіршення стану дитини
Загальний білірубін сироватки >250 мкмоль/л
Фракція прямого білірубіну >15% від рівня
ЗБС
Збільшення печінки або селезінки
Наявність темної сечі та / або знебарвлених

випорожнень(відсутність випорожнень)
Доповнення до лікування

Інші методи лікування
( мають малу доказову базу досліджень)

Фолієва кіслота рекомендована для
використання у дітей з гемолітичною анемією
(доза 50-100 мкг/кг/добу, починаючи з 7 дня)
Сульфат заліза, при його дефіциті (доза 30
мг/кг/добу).
Урсодіол ( урсохол).
Вітамін Д3
Послабляючи засоби для проходження меконію.
Сорбенти.
Перорально цинк для зменшення
гіпербілірубінемії або необхідності для
фототерапії.
Рибофлавін.
Холестірамін.
Фенобарбітал.
Інфузія альбуміну.
Відфільтроване сонячне світло.
Акупунктура.
Гомеопатія.

6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Інструктивні матеріали для відпрацювання професійних навиків і умінь
6.1. Тестові завдання
1.

Позитивна непряма проба Кумбса свідчить про
A.
B.
C.
D.
E.

2.

Наявність антитіл до еритроцитів плода у крові матері
Наявність антитіл до фетальних еритроцитів у крові плода
Наявність комплексів антитіло-еритроцит у плідній циркуляції
Наявність комплексів антитіло-еритроцит у материнській циркуляції
Наявність Rh-антигену у крові плода

Що НЕ є характерною ознакою гемолітичного процесу ?
A. Швидке зростання рівня непрямого білірубіну в крові
B. Розвиток анемії
C. Жовтяниця
D. Зменшення кількості ретикулоцитів
E. Збільшення селезінки

3.

Яка величина погодинного приросту білірубіну свідчить про важкий перебіг
гемолітичної хвороби за Rh-антигеном та є показанням до проведення замінного
переливання крові ?
А. ≥ 3 мкмоль/л

В. ≥ 4 мкмоль/л
C. ≥ 5 мкмоль/л
D. ≥ 6 мкмоль/л
E. ≥ 7 мкмоль/л

4.

Назвіть рівень непрямого білірубіну пуповинної крові, що визначає необхідність
проведення замінної трансфузії
A.
B.
C.
D.
E.

5.

З метою профілактики гемолітичної хвороби новонароджених використовують
анти D-імуноглобулін, який вводять внутрішньом’язово у дозі 200-250 мкг
A.
B.
C.
D.
E.

6.

Новонародженому протягом першої доби життя
Вагітній на 37-38 тиж вагітності
Породіллі в першу добу після пологів
Жінці перед початком вагітності
Препарат призначають в іншій дозі

Одним з механізмів дії фототерапії є:
A.
B.
C.
D.
E.

7.

30 мкмоль/л
50 мкмоль/л
80 мкмоль/л
100 мкмоль/л
120 мкмоль/л

Конфігураційна ізомеризація непрямого білірубіну
Зменшення зворотного захоплення білірубіну в кишечнику
Активація глюкорунілтрасферазної системи
УФО сприяє утворенню в шкірі жиророзчинного вітаміну Д
Стабілізуючий вплив на еритроцитарні мембрани

У новонародженого помітна жовтяниця в області обличчя, верхньої частини
тулуба, з’явилась на 12 годину життя. Дитина з матір’ю, грудне вигодовування.
Охарактеризуйте жовтяницю:
А. Фізіологічна, оскільки стан дитини не порушений
В. Патологічна, спочатку жовтіють кінцівки та склери

С. Фізіологічна, бо кінцівки не іктеричні
D. Патологічна, бо виникла в першу добу
Е. Фізіологічна, за шкалою Крамера 2 ступінь.
8. У новонародженої дитини іктеричне забарвлення тулубу і кінцівок, крім стоп та
кістей. Ви розціните жовтяницю за шкалою Крамера, як
А. Першого ступеню
В. Другого ступеню
С. Третього ступеню
D. Четвертого ступеню
Е. П’ятого ступеню
9. При ознаках патологічної жовтяниці новонародженому слід:
А. Розпочати інфузійну терапію з форсованим діурезом
В. Припинити ентеральне годування, перевести на парентеральне
С. Розпочати фототерапію під лабораторним контролем рівнів білірубіну
D.Призначити
перорально
фенобарбіталдля
індукції
ферменту
урідіндифосфоглюкуронілтрансферази, який перетворює некон’югований білірубін
в кон’югований
10.При проведенні новонародженому фототерапії:
А. Проведення інфузійної терапії є обов’язковим, бо при фототерапії втрачається
більше вологи
В. Проведення інфузійної терапії не є обов’язкове, якщо дитина засвоює ентеральне
харчування в повному обсязі
С. Дитині необхідно додатково 100 мл/кг рідини на добу
D. Грудне вигодовування припиняють, щоб забезпечити 24-годинну фототерапію
Е. Додатково до грудного вигодовування слід призначити 30 мл молочної суміші на
кожне годування
Відповіді: 1-А; 2-D; 3-E; 4-C; 5-C; 6-A; 7- D; 8- D; 9-С; 10-В.

5.3.1. Ситуаційні завдання
Задача 1

Дитина народилась від другої фізіологічної вагітності, других термінових пологів, масою 3300 г,
довжиною 51 см. У матері – група крові 0(I) Rh(+), у дитини – група крові B(III) Rh(+). У крові з
пуповини рівень білірубіну складав 32,3 мкмоль/л. Через 20 год. після народження з'явилась

жовтяниця шкіри та слизових, збільшились печінка і селезінка. У загальному аналізі крові: ер. 5,3 * 109 /л, Hb – 170 г/л, в біохімічному аналізі крові – загальний білірубін – 160 мкмоль/л.
1. Ваш попередній діагноз ?
2. Призначте план лікування.
Задача 2

Дитина від другої вагітності, других термінових пологів, маса при народженні 2900 г, довжина
49 см. Група крові матері – А(II) Rh(-), дитини - A(II) Rh(+). На другий день життя з’явилась
жовтяничність шкіри та склер. Білірубін в пуповинній крові – 65 мкмоль/л. В загальному аналізі
крові – ер. - 4,4 10 /л, Hb - 150 г/л, Le - 9,0 х 109/л.
1. Які додаткові обстеження треба провести ?
2. Ваш попередній діагноз ?
3. Ваша лікувальна тактика?
5.4.1. Ситуаційні

завдання

Задача 1

Гемолітична хвороба новонароджених за AB0-системою, жовтянична форма.
2. Лікування консервативне: адекватне грудне годування, фототерапія, сорбенти.
1.

Задача 2

Погодинний приріст білірубіну, рівень білірубіну, проба Кумбса.
2. Гемолітична хвороба новонароджених за Rh-системою, жовтянична форма.
3. Адекватне грудне годування, фототерапія, сорбенти.
1.

6.2. СІТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ.
Задача №1
Хлопчик О., 5 днів. Дитина від першої вагітності, що проходила з токсикозом у
першій половині. Пологи вчасні. Маса тіла при народженні 3100г, довжина 51 см.
Оцінка за шкалою Апгар 8 - 9 балів. Закричала відразу, до груді прикладена через 2
години після народження, смоктала добре . На 3 добу з’явилась іктеричність шкіри.
При огляді на 3 день життя стан задовільний, крик голосний. Шкіра чиста, помірно
іктерична, пупкова ранка чиста. Печінка виступає з-під краю реберної дуги на 1 см,
селезінка не пальпується. Випорожнення жовтого кольору. Фізіологічні рефлекси
викликаються, м’язовий тонус задовільний.
Група крові матері А (ІІ) Rh (+). Група крові дитини О (І) Rh (+).
Загальний аналіз крові: Hb- 196 г/л, еритроцити – 5,9* 1012 /л , ретикулоцити –
1,5%,К.П. – 0,94, лейкоцити 9,0*109/л п.-5%, с – 42%, е- 1%, л-47%, м- 5%, ШОЕ –
2мм\год
Загальний аналіз сечі: колір – солом’яно-жовтий , реакція – кисла, питома вага –
1,004, білок відсутній, епітелій плоскій небагато, лейкоцити 2- 3 в п/з, еритроцити –
немає, циліндри - немає.
Біохімічний аналіз крові: на 4 день життя: загальний білок - 52.4 г/л, білірубін:
непрямий – 140 мкмоль/л прямий – немає, сечовина – 4,2 ммоль/л,

холестерин3,6ммоль/л, калій – 5,1 ммоль/л, натрій – 141 ммоль/л, АЛТ – 25 ммоль/л,
Аст – 18 моль/л.
Завдання:
1. Поставте діагноз.
2. Оцініть результати лабораторних аналізів.
3. Перерахувати показання до госпіталізації для новонароджених із жовтяницею.
4. Тактика лікаря педіатра стосовно даної дитини.
Задача №2
Дитина від другої вагітності, других термінових пологів, маса при народженні
2900 г, довжина 49 см. Група крові матері – А(II) Rh(-), дитини - A(II) Rh(+). На
другий день життя з’явилась жовтяничність шкіри та склер. Білірубін в
пуповинній крові – 65 мкмоль/л. В загальному аналізі крові – ер. - 4,4 10 /л, Hb 150 г/л, Le - 9,0 х 109/л.
Завдання:
1.Поставте діагноз.
2.Які додаткові обстеження треба провести ?
3. Тактика лікаря педіатра стосовно даної дитини
Задача №3
До лікаря педіатра-дільничного звернулась мати з дитиною 4 тижні зі скаргами на
в’ялість, сонливість дитини, відмову від груді, жовтушність шкіри. З анамнезу
відомо, що дитина від першої вагітності, що проходила з токсикозом у першій
половині, оперативне втручання на 4 місяці з приводу гостро апендициту. Пологи
вчасні. Маса тіла при народженні 3100 г, довжина 51 см. Оцінка за шкалою Апгар 8
- 9 балів. Закричала відразу, до груді прикладена через 2 години після народження,
смоктала добре . На 4 добу з’явилась іктеричність шкіри, яка пройшла до 14 доби
без лікування.
При огляді стан дитини середньої важкості: дитина сонлива, в’яла. Шкіра та слизові
оболонки чисті, іктеричні, пупкова ранка чиста. Печінка при пальпації виступає зпід краю реберної дуги на 2 см, край щільний. Селезінка не пальпується.
Випорожнення світло жовтого кольору, сеча темна. Фізіологічні рефлекси
викликаються, м’язовий тонус знижений.
Група крові матері А (ІІ) Rh (+). Група крові дитини О (ІІ) Rh (+).
Загальний аналіз крові: Hb - 155 г/л, еритроцити – 5,5* 1012 /л , ретикулоцити –
0,5%,К.П. – 0,94, лейкоцити 9,0*109/л п.-5%, с – 25%, е- 1%, л-63%, м- 5%, ШОЕ –
2мм\год
Загальний аналіз сечі: колір – темно – жовтий, реакція – кисла, питома вага – 1,004,
білок відсутній, епітелій плоскій небагато, лейкоцити 2 - 3 в п/з, еритроцити – немає,
циліндри – немає, жовчні пігменти «+».
Біохімічний аналіз крові: загальний білок – 52,4г/л, білірубін 120 мкмоль/л:
непрямий – 45 мкмоль/л, прямий – 75 мкмоль/л, сечовина – 4,2 ммоль/л, холестерин
– 3,6 ммоль/л, калій – 6,1 ммоль/л, натрій – 141 ммоль/л, АЛТ – 158 ммоль/л, Аст –
126 ммоль/л.

Завдання:
1.Поставте діагноз.
2.Оцініть результати лабораторних аналізів.
3.Скласти план обстеження.
4.Тактика лікарі педіатра стосовно даної дитини.
Відповіді на завдання:
1. Фізіологічна жовтяниця новонароджених.
2. Гемолітична хвороба новонароджених за Rh-системою, жовтянична форма.
Адекватне грудне годування, фототерапія, сорбенти. Погодинний приріст
білірубіну, рівень білірубіну, проба Кумбса.
3. Вірусний гепатит В. Середньо-тяжкий перебіг.
.
6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА
Заповнити таблиці «клінічні прояви жовтяниці новонародженого»:
Табл. №1: Етапність появи жовтяничного забарвлення шкіри у новонароджених в
залежності від орієнтовного рівня білірубіну (модифікація шкали Крамера)
Зона

1

2

3

4

5

ЗБС
(мкмоль/л)

Табл. №2: Критерії „небезпечної” жовтяниці новонародженого (ВООЗ, 2003)
Вік дитини (годин)

Локалізація жовтяниці

Висновок
«небезпечна»
жовтяниця

2) Перерахувати показники, які визначаються для оцінки клінічного стану
новонародженого:
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________
 _________________________________________________

 _________________________________________________
3) Перерахувати фази розвитку та провідні клінічні симптоми та синдроми
білірубінової енцефалопатії:
I. Фаза – «___________________________________________________________»
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
II. Фаза – «___________________________________________________________»
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
III. Фаза – «___________________________________________________________»
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
IV. Фаза – «___________________________________________________________»
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
 ___________________________________________________________
4) Заповнити таблицю «диференціальна діагностика «фізіологічної» та
патологічної жовтяниць»
Ознака
“Фізіологічна”
Патологічні жовтяниці
жовтяниця
гемолітична механічна кон’югаційна
Час виникнення
Час зникнення
Дані клінічного обстеження
Характер перебігу
Загальний стан
Характер жовтяниці
Гепатоспленомегалія
Колір випорожнень
Дані лабораторного обстеження
Рівень еритроцитів,
Нb та ретикулоцитів
Рівень білірубіну
(мкмоль/л) та за
рахунок якої фракції
Рівень білірубіну в
залежності від доби

життя (ммоль/л)
5) Заповнити:
Аналіз крові здорової
новонародженої
дитини
Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити
_____109/л
Лейкоцити ______109/л
п___________%
с___________%
б __________%
е___________%
л___________%
м___________%
ШОЕ________%мм/год
.

Аналіз крові
новонародженої
дитини з ГХН
Еритроцити
_____1012/л
Гемоглобін
________г/л
К. показник
__________
Ретикулоцити
________
Тромбоцити
_____109/л
Лейкоцити
______109/л
п_______ %
с________%
б _______%
е________%
л________%
м________%
ШОЕ__мм/год.

Аналіз крові
новонародженої
дитини з
кон’югаційною
жовтяницею
Еритроцити
_____1012/л
Гемоглобін
________г/л
К. показник
__________
Ретикулоцити
________
Тромбоцити
_____109/л
Лейкоцити
______109/л
п______%
с______%
б _____%
е_______%
л___
%
м_______%
ШОЕ__ мм/год.

Аналіз крові
новонародженої
дитини з
механічною
жовтяницею
Еритроцити
_____1012/л
Гемоглобін
________г/л
К. показник
__________
Ретикулоцити
________
Тромбоцити
_____109/л
Лейкоцити
______109/л
п___%
с____%
б ___%
е_____%
л_____%
м_____%
ШОЕ__ мм/год.

6) Визначити тактику ведення новонародженої дитини залежно від перебігу
жовтяниці:
Тактика ведення
новонародженого з
„фізіологічною”
жовтяницею

Тактика ведення
новонародженого з
ускладненою
„фізіологічною”
жовтяницею

Тактика ведення
новонародженого з
пролонгованою та
пізньою жовтяницею

7.
План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).
Основний етап

Розподіл
часу
15%

65%

3.

Заключний етап

20%

Види
контролю

Засоби навчання

письмове
тестування,

набір
тестових
завдань

усне
опитування за
стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініколабараторних та
інструментальних
методів
дослідження,

3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
3.3 Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач

8. Методика організації навчального процесу на практичному (семінарському)
занятті.
8.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
8.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на занятті,
дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.
3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного випадку із
студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної діяльності
студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
8.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами ситуаційних
задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у
відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє їх
своїм підписом.
5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні прийоми
щодо підготовки до нього.
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1.Актуальність теми.
Пологова травма-це порушення цілісності структури тканин або органів
плода під час пологів, яке розвивається внаслідок несприятливого впливу, що
відбувається під час народження. Частота пологової травми коливається від 2
до 7 на 1000 народжених живими. Пологовий травматизм має важливе медикосоціальне значення, оскільки пологова травма суттєво впливає на рівень
перинатальної смертності і дитячої інвалідності. Своєчасна постановка діагнозу
і проведення лікування суттєво покращує в подальшому якість життя дітей.
Мета заняття:
Навчитись діагностувати пологові травми, запобігати пологовому
травматизму, призначати адекватну терапію та визначати прогноз
захворювання.
2. Конкретні цілі:
1.Визначати етіологічні фактори розвитку пологових травм.
2.Визначати патогенетичні механізми розвитку пологових ушкоджень.
3.Класифікувати і аналізувати типову клінічну картину пологових травм.
4.Вміти поставити попередній діагноз при кефалогематомі, переломі ключиці,
пошкоджені груднинно-дужко-соскоподібного м’язу, крововиливі в головний
мозок, ушкодженнях спинного мозку.
5.Визначати особливості перебігу внутрішньочерепних крововиливів.
6. Проводити диференційну діагностику при спинальних пологових травм.
7.Складати план обстеження та аналізувати дані лабораторних та
інструментальних обстежень при типовому перебігу найбільш поширених
пологових травм.
8.Демонструвати володіння принципами лікування, реабілітації і профілактики
пологових травм.
9.Діагностувати і надавати екстрену допомогу при основних невідкладних
станах у новонароджених з проявами перинатальних ушкоджень травматичного
генезу.
10.Здійснювати прогноз життя при пологових травмах (травми м’яких тканин,
пологові травми кісток, пологові пошкодження м’язів, пологова травма
головного і спинного мозку).
11.Демонструвати володіння морально – деонтологічними принципами
медичного фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.

3. Компетентності та результати навчання :
Інтегральна компетентність:
-здатність
аналізувати
недоношених дітей,

фізіологічні особливості ЦНС доношених і

-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак пологових ушкоджень,
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-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з проявами пологових травм та / або іншими перинатальними
ушкодженнями травматичного генезу,
-проводити диференційну діагностику пологових ушкоджень з іншими
станами,
-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів пологових травм
та застосовувати ці знання у процесі подальшого навчання, у професійній
діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності:
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. -здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово, здатність
спілкуватися іноземною мовою
-використання навичок інформаційних і комунікаційних технологій
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел
-здатність бути критичним і самокритичним
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації,здатність генерувати нові ідеї
(креативність)
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення
-здатність працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.
Спеціальні (фахові) компетентності:
- знати визначення понять пологових ушкоджень
- знати фізіологічні особливості ЦНС, системи крові, гемостазу доношених і
недоношених дітей
- демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з ознаками пологових ушкоджень
- проводити лікування пологових травм і профілактику енцефалопатій
травматичного генезу
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- інтерпретувати основні показники лабораторного і інструментального
обстеження новонародженої дитини з ознаками пологових травм
- демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації у відділенні неонатології

4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)

Назви попередніх дисциплін
1. Нормальна анатомія

необхідні

для

вивчення

теми

Отримані навики
Описувати будову органів ЦНС та систем
організму новонароджених.

2. Гістологія та ембріологія Знати та визначати особливості будови ЦНС,
спинного
мозку
та
інших
органів
людини
новонароджених.
3. Нормальна фізіологія

Визначити особливості функціонування ЦНС
та інших органів та систем новонародженого.

4. Пропедевтика педіатрії

Знати особливості функціонування ЦНС,
фізіологічні рефлекси новонародженого.

5. Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття

Пологова травма

Термін

Визначення
Об’єднує порушення цілісності тканин та
органів дитини, що виникли під час пологів.

Пологова пухлина

Набряк м’яких тканин провідної ділянки при
народженні голови

Кефалогематома

Крововилив під окістя будь-якої кістки
черепа
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Верхній проксимальний параліч
Дюшена-Ерба

Ураження верхнього пучка плечового
сплетення (С5-С6)

Нижній дистальний параліч
Дежерін-Клюмпке

Ураження середнього та нижнього пучків
плечового сплетіння (С7-Т1),

Тотальний параліч верхньої кінцівки
(параліч Керера)

Тотальний параліч верхньої кінцівки (С5-Т1)

Пологова травма головного мозку (ПТГМ)

ПТГМ – ураження головного мозку плода в
пологах в наслідок механічної травми, що
визиває здавлювання, роздавлювання,
розрив, крововилив.

Епідуральний крововилив

Крововилив між внутрішньою поверхньою
кісток черепа та твердою оболонкою, не
розповсюджуються за межи швів

Субдуральний крововилив

Локалізується між твердою і м’якою
мозковими оболонками при травмуванні
судин верхнього сагітального та поперечного
синусів, судин намету мозочка.

Субарахноїдальний крововилив

Результат порушення цілісністі
менінгіальних судин , внаслідок чого кров
осідає на оболонках мозку, викликає їх
асептичне запалення.

Крововилив в шлуночки мозку (ВШК)

Розвивається внаслідок розриву судин
хоріоідального сплетення і супроводжується
значним набряком мозку.

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1.Причини, що призводять до розвитку пологових травм.
2.Класифікація пологових травм.
3.Класифікація внутрішньочерепних крововиливів (ВЧК).
4.Клінічні прояви ВЧК.
5.Лікування пологових уражень головного мозку.
6.Особливості пологових травм головного мозку у недоношених
новонароджених.
7.Причини пологових травм спинного мозку.
8.Верхній параліч плечового сплетіння. Рівень ураження. Клінічна картина,
діагностика, лікування.
9.Нижній параліч плечового сплетіння. Рівень ураження. Клінічна картина,
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діагностика, лікування.
10.Тотальний параліч верхньої кінцівки. Рівень ураження. Клінічна картина,
діагностика, лікування.
11.Клінічна картина, діагностика, Лікувальна тактика при кефалогематомі.
12.Клінічна картина, діагностика та лікувальна тактика при переломі ключиці.
13.Критерії постановки діагнозу «кривошия».
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика(алгоритм) обстеження нервової системи новонародженого, та
особливості її функціонування після народження.
2. Методика (алгоритм) оцінки стану новонародженої дитини з ознаками
пологової травми відразу після народження і ознаки подальшого перебігу травм
(енцефалопатії) при систематичному лікарському огляді.
3. Методика(алгоритм) лікування і профілактики пологових травм.
4. Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень
новонародженої дитини з ознаками пологових травм.
5. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
6.Розв'язання тестів і ситуаційних задач.
5.4.Зміст теми.
Пологова травма – об’єднує порушення цілісності тканин та органів дитини, що
виникли під час пологів.
Частота пологових травм складає 2-7 на 1000 новонароджених . Пологова
травма у 0,4% являється безпосередньою причиною смерті немовлят.
Причини розвитку пологових травм:
-аномалія положення плода в пологах;
-велика вага;
-невідповідність розмірів тазу матері і розмірів плода;
-ригідність пологових шляхів;
-стрімкі чи затяжні пологи;
-швидке витягання при кесаревому розтині;
Сприяючі чинники:
-гіпоксія плода, будь-якої етіології;
-недоношеність, переношеність.
Класифікація пологових травм:
1.Травми м’яких тканин;
2.Пологові травми кісток:
-кефалогематома;
-перелом ключиці;
-перелом трубчастих кісток;
3.Пологові пошкодження м’язів:
-грудинно- дужко-соскоподібного м’яза
4.Пологова травма головного мозку:
-епідуральний крововилив;
-субдуральний крововилив;
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-ВШК;
-субарахноїдальний крововилив;
-внутрішньомозковий крововилив;
-змішаний крововилив;
5.Пологова травма спинного мозку.
Травми м’яких тканин
Петехії, екхімози, садна – найбільш часті прояви пологового травматизму.
Диференційний діагноз: інфекція, коагулопатія, васкуліт. Обстеження:
гемоглобін, гематокрит, час згортання крові. Лікувальна тактика – обробка
антисептичними розчинами.
Підшкірножирові некрози (адипонекроз)- чітко обмежені, неправильної
форми підшкурножирові ущільнення розміром 1-5 см в діаметрі. Зустрічається
частіше в області сідниць, спини, плечей, кінцівок. Сприяють виникненню
адипонекрозу внутрішньоутробна гіпоксія або переохолодження, стискання
ділянки внутрішньоутробно або рукою акушерки під час пологів. Загальний
стан дитини не порушений. Шкіра над утворенням може бути незмінена або
незначно ціанотична, пізніше стає блідою. Дуже часто в центрі адипонекрозу
розвивається розм’якшення з подальшим проривом і виділенням невеликої
кількості білої крихтоподібної маси. Диференціювати потрібно з склеремою і
склередемою, для них характерно дифузне ущільнення шкіри, та з
бактеріальними абсцесами, при яких порушений загальний стан дитини,
можлива гарячка, ознаки інтоксикації, шкіра над вогнищем ураження на дотик
гаряча, гіперемійована, можлива флуктуація. Зазвичай лікування не потребує.
Ушкодження кісток.
Кефалогематома - крововилив під окістя будь-якої кістки черепа (в ділянці
1 чи обох тім’яних кісток, рідше – потиличної). Спостерігається в 0,2-0,3%
новонароджених. Причина – відшарування окістя при рухах голови по
пологовим шляхам, рідше – тріщини черепа. Характеризується пружною
консистенцією, не переходить на сусідню кістку, не пульсує, безболісна, при
пальпації відчувається флуктуація. Поверхня шкіри над нею не змінена. В
перші дні може збільшуватися. Посилюється жовтяниця із-за підвищення поза
судинного білірубіна. Через 1-1,5 міс може кальціфікуватися та нагноюватися.
Проводять диференційну діагностику з пологовою пухлиною. Пологова
пухлина – припухлість м’яких тканин передлежачої частини, м’якої
консистенції, переходить за межі черепних швів на сусідню кістку, часто
синюшна з чисельними петехіями та екхімозами, зменшується через 1-2 доби.
В плані обстеження: рентген черепа у двох проекціях, загальний аналіз крові
(тромбоцити), згортання крові.
Лікувальна тактика: спокій, прикладання холоду до голови, вітамін К або
дицинон (вікасол), при розмірах до 6 см в діаметрі може самостійно
розсмоктатися, а при більших розмірах – необхідна аспірація на 14 -21 день
життя в хірургічному стаціонарі для новонароджених чи в дитячому відділені
нейрохірургії.
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Перелом ключиці - є поширеною пологовою травмою, частіше виявляється у
дітей з великою масою тіла, при тазовому передлежанні. Перелом буває
неповним (субперіостальним, за типом «зеленої гілки») та повним. Клінічні
ознаки: припухлість та болючість при пальпації ключиці, обмеження активних
рухів руки, болючість та плач при пасивних рухах, крепітація або зміщення
відламків, негативний рефлекс Моро, знижені хапальний та рефлекс Бабкіна на
стороні ураження. На 5-7 й день формується кісткова мозоль.
Диференційний діагноз: пошкодження плечового сплетення, перелом плеча.
Діагностика: рентгенографія плеча, неврологічне обстеження.
Лікувальна тактика: імобілізація руки в позі « людини, що голосує». При
утворенні кісткової мозолі пов’язку можна знімати.
Перелом трубчастої кістки (стегнової, плечової) - розвивається при
утрудненні виведення кінцівок. Клінічні ознаки: деформація, припухлість,
відсутність активних рухів ураженої кінцівки, біль при пасивних рухах.
Перелом найчастіше за типом «зеленої гілочки».
Диференційний діагноз: травматичний епіфізіоліз, остеомієліт, ушкодження
периферичних нервів.
Діагностика: рентгенографія кінцівки, консультація ортопеда.
Лікувальна тактика: іммобілізація ураженої кінцівки, знеболення, при
необхідності - лейкопластирне витягнення на 2 тижня.
Ураження та крововилив в грудинно- дужко-соскоподібний м’яз-частіше
виникають при накладанні щипців, ручних засобах, особливо типово під час
пологів у сідничному передлежанні. Розрив виникає, як правило, в нижній
третині. В ділянці ураження та гематоми пальпується невелика, помірно щільна
чи тістуватої консистенції пухлина. Іноді її діагностують в кінці першого
тижня, коли розвивається травматична кривошия – голова дитини нахилена в
сторону ураженого м’яза, а підборіддя повернуте до протилежної сторони.
Диференційний діагноз: з вродженою кривошиєю.
Діагностика: характерне положення голови, консультація ортопеда.
Лікувальна тактика: корегуюче положення голови (валіки, що допомагають
ліквідувати патологічний нахил голови та поворот обличчя), використання
сухого тепла, з 3-4 тижня життя додається фізіотерапія (електрофорез з
йодистим калієм) та масаж. При неефективності лікування – хірургічна
корекція, яку проводять в перші півроку життя.
Травми органів черевної порожнини - найбільш часто крововиливи
відбуваються в печінку, селезінку, наднирники. Спочатку відмічається «світлий
проміжок». Потім картина больового та геморагічного шоку. Відмічається
блювання, гіпотонія і атонія, зниження та пригнічення фізіологічних рефлексів,
зниження АТ, збільшення печінки, селезінки, жовтуха, визначається вільна
рідина в черевній порожнині.
Діагноз: УЗД органів черевної порожнини, загальний аналіз крові,
коагулограма, рентгенографія в вертикальному положенні, консультація
хірурга.
Лікувальна тактика: протишокові заходи, підтримка гемодінаміки, дихання,
гемостатичні препарати, хірургічне лікування.
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Пологова травма головного мозку (ПТГМ). Внутрішньочерепні
крововиливи (ВЧК).
ПТГМ – ураження головного мозку плода в пологах в наслідок механічної
травми, яка призводить до здавлювання, роздавлювання, розриву, крововиливу.
ВЧК типові для глибоко недоношених дітей. Наприкінці 20 століття їх частота
складала 50%, а у дітей, що народилися з масою тіла менше 1000г – 65-70%.
Сьогодні, у дітей, що народилися з масою менше 1500г, частота ВШК складає
25-30%. В той же час не менше 1/3-1/2 померлих новонароджених на секції
виявляють ВЧК, вони займають провідне місце в неонатальній смертності.
Етіологія ВЧК
1.Пологовий травматизм (акушерський, і не завжди акушерський);
невідповідність розмірів тазу матері та плода, стрімкі чи затяжні пологи,
неправильне виконання акушерських пособій, тракції за голову, швидке
вилучення при кесаревому розтині.
2.Перинатальна гіпоксія з гемодинамічними (артеріальна гіпотензія),
метаболічними (патологічний ацидоз, активація перекісного окислення ліпідів)
порушеннями.
3.Перинатальні порушення коагуляційного (дефіцит К-залежних факторів) і
тромбоцитарного (тромбоцитопатії) гемостазу.
4.Відсутність здатності до ауторегуляції мозкового кровотоку у дітей з малим
гестаційним віком.
5.Внутрішньоутробні вірусні та мікоплазмені інфекції, які призводять до
ураження судинної стінки, печінки, мозку.
6.Нераціональний догляд та ятрогенні втручання (ШВЛ з жорсткими
параметрами, швидкі внутрішньовенні втручання, особливо гіперосмолярних
розчинів, гідрокарбонату натрія, відсутність знеболювання при проведенні
болісних процедур, медикаментозна поліпрогмазія з використанням багатьох
тромбоцитарних інгібіторів).
Патогенез:
1.Артеріальне гіпертензія і збільшення мозкового кровотоку – розрив капілярів;
2.Артеріальна гіпотензія і зниження мозкового кровотоку – ішемічні ураження
капілярів;
3.Підвищений церебральний венозний тиск – венозний стаз, тромбози; зміни
системи гемостазу.
Класифікація ВЧК:
- Епідуральні;
- Субдуральні;
- ВШК 1,2,3,4 ступінь
- Субарахноїдальні;
- Внутрішньомозкові;
- Змішані;
При цьому епідуральні, субдуральні і внутрішньомозкові крововиливи мають
як правило травматичний генез і більш притаманні доношеним
новонародженим, а ВШК, субарахноїдальні і дрібні крововиливи в речовину
мозку частіше – гіпоксичний і частіше зустрічаються у недоношених
новонароджених.
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Загальні клінічні прояви ВЧК:
1.Синдром вегето-вісцеральних порушень (порушення терморегуляції,
брадіпное, брадікардія, зригування, патологічне зменшення маси, метеоризм,
нестійкий стілець);
2.Судомний синдром;
3.Синдром м’язової дистонії;
4.Гіпертензійний, гіпертензійно-гідроцефальний синдром;
5.Менінгіальний симптомокомплекс;
6.Синдром рухових порушень;
7.Вогнищеві симптоми;
8.Очні симптоми;
9.Постгеморагічна анемія;
10.Метаболічні порушення (ацидоз, гіпоглікемія, гіпербілірубінемія);
11.Приєднання соматичних захворювань.
Особливості клінічних проявів ВЧК в залежності від виду крововиливу.
Епідуральний крововилив – між внутрішньою поверхньою кісток черепа та
твердою оболонкою, не розповсюджуються за межи швів. Утворюються при
тріщинах та переломах кісток склепіння черепу з розривом судин епідуральної
порожнини. Часто поєднуються з кефалогематомою. В клінічній картині
характерна послідовність симптомів: після світлого проміжку (2-6год)
наростають симптоми «здавлення» мозку (6-12год), неспокій, що змінюється
в’ялістю, а потім через 24-36год стан дитини погіршується до коми: фокальні
чи дифузні клоніко-тонічні судоми, мідріаз на стороні ураження, геміпарез на
протилежній стороні, приступи асфіксії, брадикардія, зниження АТ.
Лікування – нейрохірургічне.
Субдуральний крововилив – при деформації черепу зі зміщенням пластин.
Частіше при тазовому передлежанні. Джерело – вени, що впадають у верхній
сагітальний, поперечний синуси і судини мозочкового намету. Як правило,
поєднуються з субарахноїдальним крововиливом. Поділяються за місцем
крововиливу на супра- та субтенторіальні, за перебігом на гостру (1-7 днів),
підгостру (симптоми через 7-14 днів) і хронічну (3 тижня) форми.
Супратенторіальна субдуральна гематома – «світлий проміжок» протягом
2-4днів. Потім наростають гіпертензійно-гідроцефальні і дислокаційні
симптоми: неспокій, напруження та вибухання тім’ячків, запрокидування
голови, ригідність потиличних м’язів, розходження черепних швів, симптом
Грефе, розширення зіниць на стороні гематоми, повернення очних яблук на
вогнище з контрлатеральним геміпарезом, судоми. По мірі наростання
гематоми – вторинна асфіксія, брадикардія, порушення температури. Діагноз
встановлюється за результатами НСГ, КТ.
Лікування – нейрохірургічне.При невірній постановці діагнозу невелика
субдуральна гематома інкапсулюється, потім виникає атрофія мозкової
тканини, внаслідок здавлення і ішемії, що і визначає прогноз.
Субтенторіальна субдуральна гематома – розрив намету мозочка і
крововилив в ЗЧЯ. Стан дитини відразу тяжкий: симптоми здавлення стовбуру
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мозку – порушення дихання, брадикардія, ригідність потиличних м’язів,
порушення ссання і ковтання, анізокорія, відведення очей в сторону, що не
зникає після повороту голови, грубий вертикальний чи ротаційний ністагм
(швидкий компонент ністагму, що направлений до вогнища), «плаваючі» очні
яблука. Тонічні судоми, симптом «закритих» повік (повіки не вдається відкрити
для огляду очей – подразнення рецепторів V пари в наметі мозочка).
Перебіг залежить від своєчасної діагностики та лікування. При ранньому
видалені гематоми у 50-80% дітей прогноз – сприятливий, у інших –
неврологічні порушення різного ступеня – гемісиндром, гідроцефалія,
мінімальна мозкова дісфункція. При розриві намету мозочку – смерть в
ранньому неонатальному періоді, при травмі без розриву намету можливий
сприятливий результат, але з послідуючим розвитком гідроцефалії, внаслідок
обструкції лікворних шляхів.
Внутрішньошлунучковий крововилив (ВШК). Частіше у недоношених,
може бути одно- чи двохсторонні. У 60-75% ВШК діагностують на 1-2 день
життя, після 3 доби – у 10% дітей.
По даним НСГ розрізняють 4 ступеня ВШК (L.A.Papile)
1.Крововилив в стінку шлуночка (з мінімальним чи повністю відсутнім ВШК) –
субєпіндемальний крововилив (СЄК)
2.ВШК з нормальними розмірами шлуночків
3.ВШК з гострою ділятацією хоча б одного шлуночу
4.ВШК з наявністю паренхіматозного крововиливу - перівентрикулярний
крововилив (ПВК).
Клінічна картина:
Гострий перебіг ВШК
Підгострий перебіг ВШК
- зниження гематокриту і розвиток
- періодичне
підвищення
анемії без видимої причини
нервово- вибухання великого тім‘ячка
рефлекторної збудливості, що
- зміни м‘язевого тонусу (синдром дезмінюється апатією
- повторні приступи апное
марша)
- напруження тім'ячка
гіподинамія,
зникнення
- порушення м'язового тонусу
смоктального
та
ковтального
- вогнищева
симптоматика
рефлексів (якщо вони були раніше)
(девіація
очних
яблук,
- поява апное
ністагм,
псевдобульбарні
- очна симптоматика (парез погляду,
порушення, косоокість)
ністагм, відсутність реакції зіниць на
- симптом Грефе
світло)
- метаболічні
порушення
- зниження АТ, тахікардія
(ацидоз,
гіпернатріємія,
- рідше – судоми, брадикардія,
гіпоксія,
гіперкапнія,
гіпертермія,
закидування
голови
гіпоглікемія)
назад, тонічні пози
- судомний синдром (рідше)
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Внутрішньошлуночковий крововилив І ступеню:
Клініка:
- перебіг безсимптомний
- відсутність специфічних неврологічних порушень
Діагностика:
Лабораторні дослідження
- Транзиторні метаболічні порушення.
Інструментальні дослідження
- НСГ - гіперехогенні ділянки, одно- або двосторонньої локалізації в
таламо-каудальної вирізці або в області голівки хвостатого ядра.
Терміни трансформації субепендімальной гематоми в псевдокісту - 1014 днів і більше.
- КТ, МРТ - не інформативні
Внутрішньошлуночковий крововилив ІІ ступеню:
Клініка:
Катастрофічний перебіг: короткочасне рухове порушення раптово змінюється
прогресуючим пригніченням церебральної активності з переходом в кому.
Глибоке апное, наростаючий ціаноз з блідістю і «мармуровість» шкірних
покривів. Тонічні судоми, поза «опістотонус», грубі окорухових розлади,
брадіарітмія, падіння системного АТ, порушення терморегуляції.
Поступовий перебіг (хвилеподібний): періодична зміна фаз церебральної
активності, напади повторних апное, м'язова гіпотонія, атипові судомні напади.
Діагностика:
Лабораторні дослідження
- Швидке (протягом 10-12 год) падіння показників гематокриту і
зниження рівня гемоглобіну.
- Порушення
метаболізму:
гіпоксемія,
гіперкарбія,
ацидоз,
гіпокальциємія. коливання рівня глюкози в сироватці крові.
Інструментальні дослідження:
- Спинномозкова рідина - підвищений тиск, еритроцити, реактивний
плеоцитоз, підвищення
рівня білка, зниження глюкози.
- НСГ - на початкових стадіях визначаються гіперехогенні зони в
області
гермінативного
матриксу,
потім
розвивається
вентрикуломегалія, в подальшому візуалізуються ехопозітивні
утворення (тромби в просвітах шлуночків). В окремих випадках
можлива блокада лікворних шляхів з розвитком гострої гідроцефалії.
- КТ, МРТ, позитронно-емісійна томографія - не мають діагностичних
переваг в періоді новонародженості перед НСГ.
- ДГ - флуктуація кровотоку в головних артеріях мозку до розвитку
інтравентрікулярної кровотечі,
стабілізація кровотоку після
крововиливу, при прогресуванні вентрикуломегалії - наростаюча
гіпоперфузія.
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Внутрішньошлуночковий крововилив ІІІ і ІV ступеню:
Клініка:
- Найбільш часто спостерігається у недоношених дітей з низькою та
екстремально низькою масою тіла.
- Швидка втрата церебральної активності з розвитком коми, що
прогресує розлад вітальних функцій (брадикардія, аритмія, апное,
патологія ритму дихання).
- Тонічні судоми, окорухових розлади виникають внаслідок дислокації
стовбура головного мозку.
- Прогресуюче падіння системного АТ і порушення серцевого ритму.
- Висока частота летальних результатів в перші дні життя.
Діагностика:
Лабораторні дослідження
- Критичне падіння гематокриту та рівня гемоглобіну.
- Важкі порушення корекції порушення метаболізму (гіпоксемія,
гіперкарбія, ацидоз, електролітні порушення)
- ДВС-синдром
Інструментальні дослідження
- Спинномозкова рідина - підвищений тиск спинномозкової рідини,
еритроцити, реактивний плеоцітоз, підвищення рівня білка.
- НСГ -моніторинг (вентрикулометрія бічних і 3 шлуночка), оцінка
прохідності лікворних шляхів, наявність рідини в щілині, що
знаходиться між півкулями головного мозку. Для ВШК ІV ступеню
характерна велика гіперехогенная область перивентрикулярна
локалізації (геморагічний інфаркт частіше однобічний в лобно-тім'яної
області), боковий шлуночок на стороні крововиливу практично не
візуалізується, пізніше виявляється вентрікуломегалія і деформація
бічного шлуночка за рахунок формування постгеморагічної кістозної
порожнини. Часто в просвіті шлуночків візуалізуються тромби в
комбінації з вираженою дилатацією шлуночкової системи.
- КТ, МРТ, позитронно-емісійна томографія - не мають діагностичних
переваг в періоді новонародженості перед НСГ.
- ДГ - на початкових стадіях спостерігаються зниження
сістолодіастолічної швидкості кровотоку і збільшення індексу
резистентності. Зниження діастолічної швидкості кровотоку та індексу
резистентності.
Лікування:
Лікування в умовах дитячого неврологічного стаціонару та поліклініки.
1. Медикаментозна терапія
- нейровітан
- вітаміни групи В
- сірнокисла магнезії
- сомазина
- гліцин (гліцисєд)
- фінлепсину
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- депакіну
- розсмоктуюча терапія
2. Хірургічне лікування
- Вентрикуло-субгалеальне дренування (при розвитку оклюзивної
гідроцефалії), подальшому постановка вентрикуло-перитонеального
шунта
Перебіг ВШК.
Виділяють гострий і підгострий перебіг ВШК.
Гострий перебіг:
-Зниження гематокриту і розвиток анемії без видимої причини
-Вибухання великого тім’ячка
-Зміни м’язового тонусу (синдром де-марша –чергування гіпертонусу і
гіпотонусу)
-Гіподинамія, зникнення смоктального та ковтального рефлексів (якщо вони
були раніше)
-Поява апное
-Очна симптоматика (парез погляду, ністагм, відсутність реакції зіниць на
світло)
-Зниження АТ, тахікардія
-Судоми (метаболічного генезу – гіпоглікемія, гіпокальціємія, гіпомагніємія,
гіпернатріємія).
Пігострий перебіг, характеризується:
-Періодами підвищенної нервово-рефлекторної збудливості, що змінюється
апатією
-Повторні приступи апное
-Пульсація та вибухання тім’ячка
-Порушення м’язового тонусу
-Вогнищеві симптоми (девіація очних яблук, ністагм, псевдобульбарні
порушення, косоокість)
-Симптом Грефе, («сонця, що заходить»)
-Метаболічні порушення (ацидоз, гіпернатріємія, гіпоксія, гіперкапнія,
гіпоглікемія)
-Судомний синдром
Перебіг і прогноз ВШК залежать від гестаційного віку, супутніх
захворювань. Важається, що ВШК 1 і 2 ст. проходять буз ускладнень, хоча на
певному періоді можуть бути субепіндімальні кісти. У дітей, що вижили –
гідроцефалія, спастична диплегія, та ін.
Субарахноїдальний крововилив – результат порушення цілістності
менінгіальних судин в тім’яно-скроневій ділянці великого мозку. Кров
осідаючи на оболонках мозку, викликає асептичне запалення, що призводить
до рубцових змін у мозку, його оболонках, порушення ліквородинаміки.
Клінічно
проявляється
менінгіальним,
судомним,
гіпертензійногідроцефальним синдромом і симптомами випадіння в залежності від
локалізації. Помірний субарахноїдальний крововилив може протікати
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малосимптомно: на 2-3 добу з’являються ознаки загального збудження,
мозковий крик, судоми, інверсія сну, позитивний симптом «підвішування»
Лесажа. Діти тривалий час лежать з відкритими очима, вираз обличчя бентежне, уважне. Прояви гіпертензійно-гідроцефального
синдрому:
закидування голови, судоми чи їх еквіваленти, випадіння функції ЧМН,
ністагм, згладженість носогубних складок, симптом Грефе, псевдобульбарні
порушення, вибухання тім’ячків, розходження швів, збільшення розмірів
голови. Ригідність м’язів у 1/3 новонароджених від ледве помітної до судом
проявляються через декілька годин або на 2-3 день життя. В соматичному
статусі – жовтуха, анемія, зниження маси тіла.
Лікувальна тактика. В лікворі – еритроцити, а в подальшому його ксантохромія,
підвищення рівня білка, лімфоцитарний чи макрофагальний цитоз. Прогноз при
ізольованих крововиливах як правило сприятливий.
Внутрішньомозковий крововилив виникає при уражені кінцевих гілок
передніх та задніх мозкових артерій. При дрібних геморагіях клінічна картина
мало виражена і нетипова ( в’ялість, зригування, порушення м’язового тонусу,
нестійкі вогнищеві симптоми, анізокарія, страбізм, фокальні судоми, симптом
Грефе). При утворені гематом клінічна картина більш типова: стан тяжкий,
симптом «відкритих» очей, гіпотонія, гіпо- і арефлексія, вогнищеві симптоми
(розширення зіниць на стороні ураження, косоокість, ністагм, порушення
ссання та ковтання). Сухожильні рефлекси знижені, але через деякий час на
стороні, протилежній крововиливу – підвищуються. Типові рухові порушення,
судоми (монотонні скорочення на обличчі чи на верхній кінцівки). Погіршення
стану обумовлено наростанням набряку мозку.
Клініка набряку мозку –стан тяжкий, стогне, м’язова гіпотонія, відсутність
ковтання і ссання, збережено тільки хватальний рефлекс (може бути посилений
на стороні ураження). На біль реагує слабким беззвучним плачем, ністагм,
розбіжна косоокість, анізокарія, судоми (клонічні, потім тонічні), судинні
плями на обличчі, грудині, апное, дрібнокрапкові крововиливи на очному дні. В
цереброспінальній рідині патологічних змін як правило не має, але тиск її
підвищений.
Особливості пологової травми головного мозку у недоношених
1.Генез травм - гіпоксичний
2.Найбільш часті форми – ВШК і субарахноїдальний крововилив
3.Нечіткість, бідність клінічної картини, відмічається синдром загального
пригнічення (гіпотонія, адинамія, зниження рефлексів, слабкий крик,
гіпотермія)
4.Домінує в клінічній картині синдром дихальних розладів
5.Швидке приєднання інфекційних захворювань (менінгіт, пневмонія, сепсис).
Пологова травма спинного мозку (ПТСМ).
Відповідно даним А.Ю.Ратнера ПТСМ розвивається в 2-3 рази частіше, ніж
внутрішньочерепна. У 40-85% новонароджених, що померли при спеціальних
дослідженнях знаходять ПТСМ. Але тільки в 20% випадків її розцінюють як
причину смерті.
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Етіологія. В етіології відіграють роль всі фактори, при яких відбувається
збільшення відстані між плечиками та основою головки – це тракція за голову
при фіксуванні пліч, тракції за плечики при фіксуванні головки, ротації при
лицьовому передлежанні.
В патогенезі мають значення такі фактори:
1. Дефекти хребта: підвивихи в суглобах 1 і 2 шийних хребців, зміщення
їх,
перелом шийних хребців чи їх поперечних відростків
2. Крововиливи в спинний мозок чи оболонки
3. Ішемія в басейні хребтових артерій із-за спазму, стенозу, оклюзії, здавлення
артерії Адамкевича
4. Ураження міжхребцевих дисків
Однак, ведучу роль відіграє порушення кровообігу. Механічні дії акушера
можуть призвести до розтягнення хребтового стовбура на 4-5см, а подовження
спинного мозку відбувається на 0,5-0,6см, тому травма хребта буває рідше, ніж
травма спинного мозку.В клінічній картині провідним є локалізація ураження.
Можна, також, виділити загальні симптоми- больовий (при зміні положення,
взяття на руки, особливо симптом Робінсона) ,- симптом «падаючої голови»,
- кривошия,- рухові порушення.
Ураження верхньошийних сегментів (С1-С4)
Клініка спинального шоку: в’ялість, адинамія, дифузна м’язова гіпотонія (поза
«жабки»), арефлексія. Спастичний тетрапарез, СРП, затримка не нетримання
сечі. Вогнищеві симптоми ураження 3, 6, 7, 9, 10 пар ЧМН. При ураженні на
рівні С3-С4 виникає парез діафрагми (синдром Коферата). При цьому –
кліника синдрому дихальних розладів: задишка, диспное, цианоз, асиметрія
грудної клітки, відставання в акті дихання сторони,що уражена, парадоксальне
дихання (западіння черевної стінки на вдоху і вип’ячування на видиху).
Аускультативно – ослаблене дихання, крепітуючі хрипи. Рентгендослідження –
на стороні ураження купол діафрагми стоїть високо, глубокий ребернодіафрагмальний синус, а на здоровій стороні купол сплощений за рахунок
компенсаторної емфіземи.
Парез і параліч Дюшен-Ерба (С5-С6) верхня частина плечового сплетіння.
Уражена кінцівка приведена до тулуба, розігнута в ліктьовому суглобі,
повернута до середини, ротована в плечовому суглобі, пронована в передплічі,
кисть в долонному згинанні, повернута назад і назовні. М’язовий тонус
знижений в проксимальних відділах. При положенні на долоні вниз головою –
рука звисає. При тяжкому паралічі – рука відділяється від тулуба глибокою
складкою (симптом лялькової ручки Новікова). Пасивні рухи в паретичній
кінцівки безболісні, іноді симптом «клацання» (симптом Фінка), можливий
підвивих чи вивих головки плечової кістки. При тяжкому паралічі відбувається
ураження пірамідних шляхів, що призводить до підвищення колінного та
ахілового рефлексів, підвищення м’язового тонусу привідних м’язів стегна.
Парез і параліч Дежерин-Клюмпке (С7-Т1), середній та нижній пучки
плечового сплетіння.
Грубе порушення функції руки в дистальному відділі: відсутня функція
згиначів кисті і пальців, м’язовий тонус дистальних відділів знижений. Кисть
блідна, ціанотична (симптом ішемічної рукавички), у вигляді лапи тюленя
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(ураження променевого нерву) чи когтистої кисті (ураження ліктьового нерву).
Рефлекс Моро знижений, Бабкіна, хватальний – відсутні. При ураженні
шийного симпатичного вузла на стороні ураження приєднується симптом Клод
Бернара – Горнера ( птоз, міоз, енофтальм).
Параліч Керера (С5-Т1), тотальний параліч верхньої кінцівки.
Частіше односторонній. Характерно поєднання симптомів: м’язова гіпотонія,
відсутність активних рухів, відсутність вроджених і сухожильних рефлексів,
трофічні розлади.
Ураження грудного відділу хребта спинного мозку (Т1-Т12)
Характеризується дихальними розладами. Ураження на рівні Т3-Т4
супроводжується спастичним парапарезом. При ураженні нижньогрудних
сегментів – зниження м’язового
тонусу черевної стінки (симптом
розпластаного живота). Крик слабкий, але при надавлювані на черевну стінку
становиться більш гучний.
Травма поперечно-крижової ділянки
Проявляється нижнім в’ялим парапарезом, рухи в верхніх кінцівках не
порушуються. В нижніх кінцівках м’язовий тонус знижений, активні рухи
відсутні. Нижні кінцівки в позі «жабки». Звисають в горизонтальному
положенні, відсутні рефлекси опори, автоматичної ходи, Бауера, пригнічені
колінний і ахіловий рефлекси.
Частковий чи повний розрив спинного мозку.
Частіше в шийних і верхньогрудних хребців. Характеризуються в’ялими
парезами, паралічами на рівні ураження і спастичними – нижче рівня,
порушення функцій тазових органів з приєднанням інфекції сечовивідних
шляхів.
Постановка діагнозу пологових уражень:
1. перебіг вагітності (гіпоксія плода), її строк
2. характер пологів
3. клінічне обстеження дитини, ОША, наявність симптомів і синдромів
4. анемія
5. ацидоз
6. гіпоглікемія
7. гіпербілірубінемія
8. очне дно (судини)
9. рентген черепа в 2-х проекціях, хребта, грудної клітки
10. ЕЕГ
11. НСГ
12. ЕМГ ( прегангліонарні – денерваційні потенціали і постгангліонарні –
нормальні потенціали при паралічах).
Диференційний діагноз ПТСМ проводять з:
1.переломом ключиці
2.епіфізіолізом
3.остеомієлітом (набряклість, болісність, гіперемія суглобу, болісність при
рухах, інтоксикація, нейтрофільний лейкоцитоз, рентген: розширення
суглобової щілини на 7-10 день, секвестрація кістки на 14 день)
4.вродженої гемігіпоплазії ( присутня щелепно-лицьова асиметрія).
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Лікування пологових уражень головного мозку.
В лікуванні пологових уражень головного мозку використовується
посиндромна терапія:
Набряк головного мозку:
- концентрована суха плазма 5-10 мл/кг в/в 1 раз на добу
- 10% сорбітол (манітол) 0,5-1,0г сухої речовини/кг 1-2 рази на добу
- Лазикс 1% 2мл 1-2-3- мг/кг в/в ( в 2-3 прийому)
- З 2-ї доби можна вводити ноотропні препарати
Геморагічний синдром:
- Плазма (свіжезаморожена,антігемофільна) 10-15 мл/кг
- концентрована кров (не >3доби) 10-15 мл/кг
- кріопреципітат 10мл/кг
- дицинон 1% 0,1мл /кг
- тромбоцитарна маса 5-7 мл/кг
- еритроцитарна маса 5-7 мл/кг
Больовий синдром:
- 50% анальгін 0,1 мл + 0,25% дроперідол 0,1мл/кг в/в
Судомний синдром:
- Люмінал (таб.0,05) 5мг/кг на добу
- 0,2% розчин люміналу 100мл , ½ чл (0,01) * 3 рази
- 0,5% седуксен 0,1мл/кг в/м, в/в ( можна повторно ч/з 30-40хв), разова
доза 1 мг, максимально 10мг
- 20% оксибутират натрія 100-150мл/кг
- 5% сироп оксибутирату натрія ( 0,3-0,4мл/кг) 1 чл х 3 рази
- Реланіум ,сибазон 0,1-0,2 мл/кг
- Суксилеп 100 мг на добу ( в 2-3 прийоми)
- 25% магнезія 0,2-0,5мл/кг ( не > 2мл)
Гіпертензійно-гідроцефальний синдром:
- 2% лазикс 1-2-3 мг/кг
- 25% магнезія 0,2-0,5мл/кг ( не > 2мл)
- Діакарб (таб 0,25) 30-80 мг/кг в 1-2 прийома
Синдром рухових порушень:
- для зниження м’язового тонусу: мідокалм (др. 0,05, 10%-5мл) 5мг/кг
- для підвищення м’язового тонусу: прозерин 0,05%-1мл , доза до6міс
0,01мл,
- дибазол 0,5%, 1%-1мл, доза 0,1мл
Вегетовісцеральний синдром:
- 1% церукал 0,1мл в/м ( 0,5-1 мг/кг)
- 2% но-шпа 0,1 мл в/м
- Пірацетам 50-100 мг/кг
- 5% церебролізин 1мл , доза - 0,3-0,5 мл в/м (0,01 мг/кг)
- Пірідітол (енцефабол) 200,0 сироп , доза- 1мл х2р. на день
Для покращення мієлінізації:
- Вітаміни групи В: в гострому періоді : В1,В2,В15;
- з кінця 2-3 тижня віт.В6
Розсмоктуюча терапія( з 3-4 тижня):
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- лідаза 8-10 Од в/м 2 рази на день
- алое 0,3-0,5 мл в/м
Лікування пологових уражень спинного мозку:
В гострому періоді лікувальна тактика така ж, як і при травмі головного
мозку.
1. спеціальна укладка, іммобілізація шийного відділу хребта (комір Шанца,
«бублик» по О.М.Юхновій, масочні витягнення без вантажа і з вантажем 150300г.)
2. зупинка чи попередження кровотечі
3. зняття больового синдрому
4. нормалізація мозкового кровообігу
В підгострому періоді:
1. нормалізація роботи ЦНС (ноотропіл, енцефабол)
2. підвищення трофіки м’язової тканини (АТФ, В1, В2, з кінця 2 тижня В12
№10-15)
3. відновлення нервово-м’язової провідності (дибазол, галантамін, прозерин,
оксазил, сангвірітрин)
З 3-4 тижня - розсмоктуючи препарати: алое, лідаза, пірогенал, препарати,
що покращують мієлінізацію – проперміл, церебролізин в поєднанні з АТФ и
віт.В12.
Фізіотерапія: з 5-7 дня призначають теплові процедури. Після них –
електростимуляція, а ще пізніше – голкорефлексотерапія. При зменшені
гострих явищ показаний масаж (на початку – загальнозміцнюючий, потім з
елементами крапкового – розслаблюючий чи тонізуючий) З 1міс призначають
гідрокінезотерапію при температурі води – 37-36,5, протягом 10 хв., ванни з
морською сіллю, хвойним екстрактом №10-15.
Для отримання стійкого терапевтичного ефекту при тяжких травмах курс
лікування не менше 2-3 разів на першому році життя.
Обов’язково нагляд невролога, ортопеда, окуліста.

Перинатальна патологія нервової системи у новонароджених
Перинатальне ушкодження нервової системи у новонароджених - ряд
патологічних станів та захворювань головного, спинного мозку і периферичних
нервів, об'єднаних в загальну групу залежно від часу впливу пошкоджуючих
факторів (з 24 тижнів внутрішньоутробного розвитку до 7 доби життя).
Загальні ознаки перинатальної патології нервової системи у
новонароджених:
-зовнішні пошкодження або аномалії черепа, черепних швів, джерельця;
-порушення церебральної активності: гіперзбудливість або пригнічення,
гіперестезія;
-порушення черепно-мозкової іннервації: патологічна реакція зіниць на світло,
відсутність або наявність окульоцефалічних реакцій, анізокорія, асиметрія
обличчя, порушення смоктання, відсутність ковтання і характер крику;
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-аномалії пози, наявність/відсутність спонтанної та індукованої рухової
активності;
-зміни м'язового тонусу в кінцівках і тулубі (симетричне / асиметрична);
-порушення рефлекторної активності (вроджених автоматизмів і сухожильних
рефлексів), характерної для даного гестаційного віку;
-судомні напади або пароксизми, що імітують неонатальні судоми;
-порушення дихання, серцевого ритму, судинних реакцій, терморегуляції тощо.
Енцефалопатія – це ушкодження головного мозку (оборотне чи необоротне,
органічне чи динамічне), яке виникає в пре- або постнатальному або
перинатальному періодах та проявляється рядом патологічних синдромів.
Класифікація:
A. Етіологія B. Тяжкість
• гіпоксія
• легка
• травма
• середньої
• інтоксикація
тяжкості
• порушення
• тяжка
метаболізму
• хромосомні
аберації
• поєднанні

C. Період
D. Рівень ураження:
E. Ведучий синдром у
захворювання
• оболонки мозку,
гострому періоді:
• гострий (7-10 день
лікворопровідні
• підвищена нервовом'язова збудливість
– 1 міс)
шляхи
• ранній відновлю• кора великого мозку • гіпертензійногідроцефальний
вальний (1-4 міс)
• підкіркові структури
• судомний
• пізній відновлю• стовбур мозку
• загального
вальний (4 міс – 1- • мозочок
пригнічення
2 р)
• спинний мозок
• залишкових явищ • периферичні нерви
• коматозний

Клінічні прояви:
Основні клінічні симптоми та синдроми:
-Синдром вегето-вісцеральних порушень
-Судомний синдром
-Синдром м'язової дистонії
-Гіпертензійний, гіпертензійно-гідроцефальний синдром
-Менінгіальний симптомокомплекс
-Синдром рухових порушень
-Вогнищеві симптоми
-Очні симптоми
-Постгеморагічна анемія
-Метаболічні порушення
-Приєднання соматичних захворювань

Гострий період (7-10 день – 1 міс):
Фази перебігу:
1 фаза – збудливість, толерантність до седативної терапії, централізація
кровообігу,
гіпервентиляційний
синдром,
олігурія,
гіпоксемія,
метаболічний сондром
2 фаза – пригнічення ЦНС, гостра ССН, набряково-геморагічний синдром,
синдром персистуючих фетальних шунтів, набряки, склерема
3 фаза –
ураження органів дихання (інтерстиційний набряк,
бронхообструктивний синдром), ССН, кома
4 фаза – підвищення тонусу, поява фізіологічних рефлексів, зменшення
дихальних порушень, ССН, водно-електролітних порушень.
Важкість перебігу гострого періоду
20

1 ступінь – легкий:
- перинатальний період: відносно благоприємний
- оцінка за шкалою Апгар 6-7 балів.
- ССС порушення: акроціаноз, тахікардія
- м'язовий тонус: нормальний чи підвищений
- нервові порушення: синдром підвищеної нервово-рефлекторної
збудливості (неспокій, поверхневий сон, підвищені безумовні
рефлекси, дрібний тремор), косоокість, ністагм, спонтанний рефлекс
Моро)
- очне дно: без патології
Лабораторні дослідження:у крові помірні транзиторні гіпоксемія, гіперкапнія,
ацидоз
ліквор: прозорий, тиск підвищений до 150-160 мм вод. ст., змішаний ацидоз
Інструментальні дослідження:
РЕГ: підвищення тонусу судин мозку
НСГ, КТ, МРТ - без патологічних відхилень.
ДГ - компенсаторне підвищення швидкості кровотоку по магістральних
артерій головного мозку
ЕхоЕГ: наявність додаткових ЕХО-сигналів високої амплітуди до 60%
Прогноз для одужання: благоприємний.
2 ступінь – середньо-важкий:
- перинатальний період: асфіксія середньої тяжкості
- оцінка за шкалою Апгар: 5-6 балів
- ССС: зміна ритму і частоти дихання та серцебиття
- м'язовий тонус: дистонія (підвищення, зниження)
- нервові порушення: синдром загального пригнічення, судомний синдром
(превалює клонічний компонент), гіпертензивно-гідроцефальний
синдром (монотонний крик, збільшені розміри голови, сагітальний шов
відкритий більше ніж на 0,5 см, розходження коронарного шва, велике
тім‘ячко 3,5-3,5 см, пульсує, вибухає над кісками черепа, симптом
Грефе позитивний, симптом «сонця, що заходить», тремор кінцівок,
лапки тюленя, тильна флексія стоп)
Лабораторні дослідження:порушення метаболізму (гіпоксемія у поєднанні з
гіперкарбіей, гіпероксія в поєднанні з гіпокарбіей, змішаний ацидоз)
Інструментальні дослідження:
- НСГ - локальні (окремі) гіперехогенні вогнища в мозкової тканини: у
недоношених частіше в перивентрикулярній області, у доношених субкортикально
- МРТ - вогнищеві пошкодження в паренхімі мозку визначаються у вигляді
зміни характеру магнітно-резонансного сигналу на Т1-2 – зважених
зображеннях
- КТ - локальні вогнища зниженої щільності в мозковій тканині
- ДГ - ознаки гіпоперфузії в середній мозковій у доношених і передньої
мозкової артерії у недоношених новонароджених. Збільшення
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діастолічної складової швидкості кровотоку, зниження індексу
резистентності
ЕЕГ: додаткові Ехо-сигнали до 100%
- очне дно: набряклість сосків зорового нерву, дрібнокрапкові
крововиливи, метаболічний ацидоз
Прогноз для одужання: сумнівний.
3 ступінь – важка:
- перинатальний період: тяжка асфіксія, часто стигми дизембріогенезу
- оцінка за шкалою Апгар: нижче 5 балів
- глибокі порушення дихання та серцебиття
- м'язовий тонус: знижений
- нервові порушення: коматозний стан (атонія, звужені зіниці, в‘яла реакція
на світло, плаваючи очні яблука, смоктальний рефлекс відсутній) прояви
набряку головного мозку, ВШК
Лабораторні дослідження виражені метаболічні порушення (змішаний ацидоз рН 7,1 і менш, підвищення в плазмі крові рівня лактату більше 2 ммоль/л,
гіпокальціємія, гіпоглікемія, гіпо- або гіпернатріємія, гіперкаліємія)
Інструментальні дослідження
- НСГ - дифузне підвищення ехогенності мозкової паренхіми
характерно для доношених новонароджених. Підвищення ехогенності
перивентрикулярна
областей
характерно
для
недоношених
новонароджених. Звуження бічних шлуночків. Утворення кістозної
ПВЛ у недоношених новонародженіних, з'являються ознаки атрофії
великих півкуль головного мозку з пасивним розширенням лікворних
просторів.
- КТ - зниження щільності мозкової паренхіми, звуження лікворних
просторів, мультифокальні кортикальний і субкортікальние вогнища
зниженої щільності, зміна щільності базальних гангліїв і таламуса
переважно у доношених новонароджених, перивентрикулярні кістозні
порожнини у недоношених новонароджених
- МРТ - ураження в паренхімі мозку визначаються у вигляді зміни
магнітно-резонансного сигналу на Т12 – зважених зображеннях
- ДГ - параліч магістральних артерій мозку, з переходом в стійку
церебральну гіпоперфузію, зниження діастолічної швидкості
кровотоку,
зміна
характеру
кривої
(лізинговий
або
«маятнікообразний» характер). Збільшення індексу резистентності.
Прогноз для одужання: неблагоприемний
Період відновлення (ранній, пізній):
Синдроми періоду відновлювання:
- Синдром підвищеної нервово-рефлекторної збудливості: діти швидко
втомлюються, погано концентрують увагу, відмічається затримка
розвитку мови
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- Діенцефальний синдром: діти гіпо- чи паратрофіки, порушення сну,
відсутність голоду, сухість шкіри, розлади терморегуляції, шлунковокишкового тракту
- Синдром рухових порушень: бідність рухів або їх відсутність, або
гіперкінези
- Епілептичний синдром (судомний синдром): судоми або їх еквіваленти
- Гідроцефально-гіпертензивний синдром: розходження швів черепа, об’єм
голови більший за об’єм грудної клітки
- Затримка психомоторного та мовного розвитку.
Період залишкових явищ
Наслідки енцефалопатії:
- Одужання
- Затримка темпів психомоторного розвитку
- Цереброастенічний синдром
- Розсіяна мікросимптоматика або резидуальна церебральна недостатність
ММД (мінімальна мозкова дисфункція)
- Помірна внутрішньочерепна гіпертензія
- ДЦП
- Олігофренія, дебільність, ембіцильність
- Епілепсія
- Вторинна мікроцефалія
- Вроджена гідроцефалія
Диспансерний нагляд за дітьми з перинатальною патологією
Нагляд проводить невролог за індивідуальним планом.
6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Інструктивні матеріали для відпрацювання професійних навиків і умінь
6.1. Тестові завдання
1. При яких розмірах кефалогематоми необхідна аспірація:
А. 7-8см
В. 1-2см
С. 3-4см
D. 5см
2. Рівень білка в спинномозковій рідині при внутрішньочерепних крововиливах
у новонароджених:
А. Збільшується
В. Не змінюється
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С. Зменшується
3. При лікуванні перелому ключиці у новонароджених використовують:
А. фізіотерапевтичні процедури
В. гіпсову пов’язку
С. пов’язку Дезо
D. не проводять іммобілізацію
4. У новонародженого з підозрою на внутрішньочерепну родову травму
проведено люмбальну пункцію. Було отримано кров`янистий ліквор. Який
крововилив має місце у цьому випадку ?
А. Субарахноїдальний
В. Кефалогематома
С. Епідуральний
D. Супратенторіальний
Е. Субтенторіальний
5. У доношеної дитини від 1-ї неускладненої вагітності, обтяжених пологів,
мала місце кефалогематома. На 2 добу з'явилась жовтяниця, на 3-ю - зміни в
неврологічному стані: ністагм, синдром Грефе. Сеча жовта, кал золотистожовтого кольору. Група крові матері А (II) Rh-, дитини - А (II) Rh+. На 3 добу
Hb у дитини 186 г/л, ер – 5,6 х10*12/л, білірубін у крові - 248 мкмоль/л за
рахунок незв'язаної фракції, Ht - 0,57. Чим пояснити жовтяницю у дитини?
А. Фетальним гепатитом
В. Фізіологічною жовтяницею
С. Гемолітичною хворобою новонароджених
D. Атрезією жовчовивідних шляхів
Е. Пологовою травмою
6. У новонародженого, що народився в результаті стрімких пологів,
спостерігається парез м’язів кисті. Хапальний рефлекс відсутній, не вдається
викликати долонно-ротовий рефлекс. Чутливість кисті відсутня. Ваш діагноз?
А. Парез Дежерін-Клюмпке
В. Парез Дюшена-Ерба
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С. Тотальне ураження плечового сплетення
D. Парез діафрагми
Е. Синдром Горнера-Бернара
7. Місце розташування епідурального крововиливу?
А. Між твердою та м’якою мозковими оболонками
В. Між твердою мозковою оболонкою та кісткою черепа
С. Кора мозку
D. Біла речовина мозку
Е. Стовбур мозку
8.Характерна для підапоневротичного крововиливу ознака
А. Проходить самостійно через 1-3 дні
В. Не переходить за межі черепних швів
С. Є причиною розвитку постгеморагічної анемії
D. Можливе звапнення
Е. Вип’ячування речовини мозку через тім’ячко
9.При верхньому паралічі Дюшена-Ерба пошкоджуються нервові волокна, які
йдуть від
А. С1-С2 сегментів
В. С3-С4 сегментів
С. С5-С6 сегментів
D. С7-Т1 сегментів
Е. Т1-Т2 сегментів

10.При нижньому паралічі Дежерін-Клюмпке пошкоджуються нервові волокна,
які йдуть від
А. С1-С2 сегментів
В. С3-С4 сегментів
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С. С5-С6 сегментів
D. С7-Т1 сегментів
Е. Т1-Т2 сегментів
Відповіді: 1-А, 2-А, 3-С, 4-А, 5-Е, 6-А, 7-В, 8-С, 9-С, 10- D.
6.2. СІТУАЦІЙНІ ЗАДАЧІ.
Задача №1
Дитина І., 6 днів, поступила у відділення патології новонароджених. З анамнезу
відомо, що дитина від жінки 25 років, від першої вагітності, що перебігала з
токсикозом в I-му триместрі і анемією (Hb - 98 г/л) в другому триместрі (з
приводу чого отримувала препарати заліза). В 28 тижнів була загроза
переривання, лікувалася стаціонарно. Пологи в строк. Слабкість пологової
діяльності. Почалася гіпоксія плоду, стимуляція окситоцином. Перший період
пологів - 8 годин, другий-25 хв., безводний проміжок - 10 год. 20 хв., води
меконіальні. Маса тіла при народженні 3300 г., довжина тіла - 51 см. Оцінка за
шкалою Апгар 6-8 балів. Закричав після відсмоктування слизу. Після
народження стан середньої тяжкості за рахунок неврологічної симптоматики:
неспокій, тремор рук, підборіддя. З сторони внутрішніх органів патології не
визначалося. На 4-ту добу дитина переведена до стаціонару.
При надходженні стан важкий, шкірні покриви з сіруватим відтінком,
акроціаноз, мармуровість. Пупкова ранка суха. Гіперестезія. Зів блідий. В
легенях дихання пуерильне. Тони серця ритмічні, ЧСС 152/хв. Живіт м’який,
печінка виступає з-за реберного краю на 3 см., селезінка не пальпується.
Випорожнення жовтуваті з не перевареними грудочками. В неврологічному
статусі - крик монотонний, велике тім’ячко 2,0x2,0 см., вибухає відкритий
сагітальний шов. Симптом Грефе, непостійна збіжна косоокість. Безумовні
рефлекси новонародженого знижені, м’язовий тонус з тенденцією до гіпотонії,
сухожилкові рефлекси S=Д, середньої сили. При напруженні з’являється
тремор рук. Судоми не відмічалися.
Загальний аналіз крові: Нb - 102 г/л, еритроцити - 2,8×1012/л, К.П. - 0,88,
лейкоцити - 22,5×109/л, п - 20%, с -56%, е - 1%, б - 1 %, л - 19%, м - 3%, ШОЕ 26 мм/год.
Біохімічний аналіз крові: загальний білок - 42 г/л, білірубін: непрямий – 151
мкмоль/л, прямий - 0,
сечовина - 3,3 ммоль/л, калій - 6 ммоль/л, натрій - 136 ммоль/л, кальцій - 1,1
ммоль/л., фосфор - 2,32 ммоль/л.
Нейросонограма у віці 8 днів: згладжений малюнок звивин і борозен.
Фронтальні роги розширені до 6 мм. Глибина бокових шлуночків на рівні тіл
S=Д 7 мм. (норма 5 мм.). Локальні ехогенні включення в підкіркових гангліях.
Кіста судинного сплетення з права - 3 мм. Помірно підвищена ехогенність
перивентрикулярних областей.
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Завдання
1. Ваш попередній діагноз?
2. Яке додаткове обстеження потрібно провести для уточнення діагнозу?
Можливі результати?
3. Які фактори сприяли розвитку даної патології у новонародженого?
4. Які особливості гематоенцефалічного бар’єра у новонародженого?
5. Які компенсаторні механізми розвиваються при гострій гіпоксії у
новонародженого?
6. Назвіть склад спинномозкової рідини новонародженого.
7. Чи потребує даний хворий консультації окуліста? Якщо "так", то які зміни
можливі?
8. Призначте лікування.
9. Перерахуйте препарати, які використовують для дегідратації при лікуванні
набряку головного мозку?
10. Який прогноз у даної дитини?
11. Спостереження яких спеціалістів потребує дитина після виписування зі
стаціонару?
12. Назвіть основні причини неонатальних судом?
Задача №2
Дівчинка Л., поступила у відділення патології новонароджених у віці 3
днів. З анамнезу відомо, що дитина від жінки 26 років, від першої вагітності,
що протікала з токсикозом в 1-му триместрі, нефропатією. Пологи в термін,
слабкість пологової діяльності, стимуляція окситоцином. 1-й період - 12 годин,
2-й - 25 хв., безводний проміжок - 10 год., в пологах відмічалось утруднення
виведення плечиків. Маса тіла при народженні 4200 г., довжина тіла 54 см.
Оцінка по шкалі Апгар 7-8 балів. Після народження дитина неспокійна,
відмічається гіперзбудливість, м’язова дистонія, об’єм активних рухів в лівій
руці знижений.
На 3 добу дитина переведена у відділення патології новонароджених для
подальшого лікування.При поступленні стан дитини середньої тяжкості.
Шкірні покриви рожеві, мармуровість малюнка. Пупкова ранка суха. В легенях
дихання пуерильне. Тони серця ритмічні. Живіт м’який, печінка виступає з-під
краю реберної дуги на 1,5 см, селезінка не пальпується. Випорожнення жовті,
кашкоподібний. Окружність голови 37 см. Велике тім’ячко 2×2 см. Черепномозкова іннервація без особливостей. Рефлекси новонароджених:рефлекси
орального автоматизму викликаються, але долонно-ротовий зліва не
викликається, хватальний та рефлекс Моро зліва знижені. М’язовий тонус
дистонічний, в лівій руці знижений, рука приведена до тулуба, розігнута в усіх
суглобах, ротована до середини в плечі, кисть в долонному згинанні. Активні
рухи обмежені в плечовому та ліктьовому суглобах. Рухи в пальцях збережені.
Сухожильний рефлекс з двоголового м’яза зліва не викликається. Рефлекси
опори, автоматичної ходи, повзання , захисний - збережені.
Загальний аналіз крові: Нb - 221г/л, еритроцити - 6,5×1012/л, К.П - 0,97,
лейкоцити - 8,2х109/л, п - 6%, с - 56%, е - 1%, б - 1 %, л - 36%, ШОЕ - 6 мм/год.
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Біохімічний аналіз крові: загальний білок - 55,0 г/л, білірубін: непрямий – 198
мкмоль/л, прямий – 21мкмоль/л, глюкоза – 3,3 ммоль/л, сечовина - 4,0 ммоль/л,
калій – 5,3 ммоль/л, натрій - 142 ммоль/л, кальцій - 1,05 ммоль/л
Завдання
1. Ваш попередній діагноз?
2. З якими захворюваннями необхідно диференціювати діагноз?
3. Які додаткові дослідження необхідно провести для уточнення діагнозу?
4. Чи потребує хвора консультації хірурга?
5. Призначте лікування.
6. Який прогноз у цієї дитини і від чого він буде залежати?
7. Які ускладнення можливі?
8.До якого віку закінчується мієлінізація нервових волокон пірамідного шляху?
Задача №3
Недоношена дівчинка народилася на 32 тижні гестації. Маса тіла 1400 г,
довжина – 40 см, окружність голови – 29 см, окружність грудей – 26 см.
Дитина від 4-ї вагітності, яка протікала з ФПН, гестозом у II половині.
Відмічалося допологове відходження вод, однократне туге обвиття пуповини
навколо шиї. Стан після народження важкий за рахунок СДР ( первинні
дисеміновані аталектази), ДН ІІ ст. На 3-ю добу життя стан дівчинки різко
погіршився, з’явились напади апное по 15-20 с, які супроводжувались ціанозом.
З 4-ї доби напади клоніко-тонічних судом. На 5-ту добу життя стан важкий,
самостійно не їсть, харчується через зонд. Шкірні покриви бліді, чисті. Дихання
самостійне, не ритмічне. Знаходиться на ШВЛ в режимі інтермітуючої
вентиляції. Дихання проводиться в усі відділи, хрипів немає. ЧД 46 за хвилину.
Тони серця ясні, ритмічні, 152/хв. Живіт м’який безболісний, печінка +1 см зпід краю реберної дуги. Випорожнення з домішками слизу. Діурез в нормі.
Рефлекси новонародженого не викликаються. Тонус м’язів асиметричний: зліва
більше ніж справа. Сухожильні рефлекси зліва оживлені, відмічається судомна
готовність. Велике джерельце 3хЗ см, пульсація його підвищена, відмічається
розходження сагітального шва на 0,2 см, мале джерельце відкрите.
Загальний аналіз крові: Нb - 90 г/л, еритроцити - 2,5×1012/л, К.П. - 1,0,
лейкоцити - 9,8×109/л, п - 3%, с - 44%, е - 0%, л - 47%, м - 6%, ШОЕ – 10
мм/год.
Загальний аналіз сечі: прозора - 1004, білок, глюкоза - відсутні, лейкоцити - 3-4
в п/з.
Дослідження ліквору: (4-та доба життя)- колір - кров’янистий, цитоз
підвищений за рахунок свіжих еритроцитів (покривають усе поле зору),
підрахунок неможливий.
Нейросонограма: (4-та доба життя) - мозкова паренхіма слабо диференційована
на звивину та борозни, лівий боковий шлуночок розширений у всіх відділах,
діаметр 11 мм, в порожнині ехопозитивні включення. Правий шлуночок
розширений до 10 мм. Розширені порожнини прозорої перетинки, великої
цистерни, 3-го шлуночка.
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Завдання
1. Поставте діагноз.
2. Які синдроми можливо виділити в клініці даного захворювання?
3. Назвіть ранні ускладнення даного захворювання?
4. Які ускладнення можуть виникати в подальшому?
5. З якими спеціалістами необхідно проконсультувати дівчинку?
6. Який прогноз для життя та здоров’я дитини?
7. Які методи дослідження необхідні для постановки діагнозу?
8. Яке лікування необхідно дитині?
9. Які можливі причини апное у недоношених?
Задача №4
Дитина К., народився на 42 тижні гестації. Вагітність перша, токсикоз першої
половини протягом трьох тижнів. В 16 тижнів вагітності перенесла ГРЗ,
лікувалась домашніми засобами. З 25 тижня діагностовано анемія: Hb – 100 г/л,
приймала препарати заліза. В другій половині вагітності відмічався пізній
токсикоз вагітних-набряки, патологічна прибавка у вазі, підвищення АТ до
145/90 мм.рт.ст. На УЗД в 26 тижнів вагітності – ознаки фетоплацентарної
недостатності. У жінки рахітично звужений таз.
Вага тіла дитини при народжені становила 3900г. Безводний період – 20год.
При народжені дитина закричала після відсмоктування слизу з верхніх
дихальних шляхів. Оцінка по швалі Апгар 6-7 балів.
В дитячому відділені на третю добу: відмічається занепокоєння, тремор
підборіддя та верхніх кінцівок, м’язовий дещо знижений, сухожильні рефлекси
живі, безумовні рефлекси понижені. Головка неправильної форми, в ділянці
правої тім’яної кістки палькується утворення розміром 4 х 6см, балотує,
обмежується швами кістки.
Завдання:
1.Поставте діагноз
2Які причини призвели до розвитку даного патологічного стану?
3.Які відхилення в перебігу вагітності сприяли виникненню патології?
4.Яка тактика ведення дитини в пологовому будинку?
5.Чи можна проводити профілактичні щеплення?
6.Чи потрібні додаткові методи обстеження?
7.Проведіть диференційну діагностику
8.Опишіть можливі ускладння.
Задача №5
Хлопчик С, від першої вагітності, що протікала з гестозом першої половини
вагітності протягом двох тижнів. В другій половині вагітності відмічалась
надлишкова прибавка в масі тіла, набряки нижніх кінцівок. Пологи затяжні,
перший період 26 год, другий період 40хв. У пологах стимуляція окситоцином.
Дитина народилась вагою 4500г., довжиною тіла 54см. Закричав після
відсмоктування слизу з верхніх дихальних шляхів. Оцінка по шкалі Апгар 6-7
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балів. Однократне не туге обвиття пуповиною навколо шиї. Навколоплідні води
зеленого відтінку. Плацента збільшена в розмірах, рихла.
При огляді у відділенні новонароджених-стан середнього ступеня важкості. На
маніпуляції реагує в’яло. М’язовий тонус знижений, безумовні рефлекси
пригнічені. При пальпації ключиці справа визначається припухлість, крепітація,
болючисть. Праве надпліччя коротше за ліве. Права рука малорухома.
Завдання:
1.Поставте діагноз
2.Пояснити причини виявлених змін
3.Які заходи необхідно провести?
4.Чи є необхідність в консультації спеціалістів?
5.Які додаткові методи обстеження необхідно провести?
6.Проведіть диференційну діагностику
Задача №6
Дівчинка народилася з масою тіла 2650г, довжиною – 53 см. Дитина від 2-ї
вагітності, яка протікала з гестозом у II половині (загроза переривання на 24 та
33 тижнях). Пологи на 38-39 тижні, пологи стрімки, відмічалося однократне
туге обвиття пуповини навколо шиї. При народжені оцінка по шкалі Апгар 6-7
балів. Виписана з пологового будинку на 5 добу у задовільному стані.
На 7-ю добу життя стан дівчинки погіршився: дитина стала неспокійна,
порушився сон. Викликаний дільничний педіатр. При огляді: шкірні покриви
бліді, акроціаноз. Дихання самостійне, ритмічне. Дихання проводиться в усі
відділи, хрипів немає. ЧД 54 за хвилину. Тони серця ясні, ритмічні, 152/хв.
Живіт м’який безболісний, печінка +1 см з-під краю реберної дуги.
Випорожнення з домішками слизу. Діурез в нормі. Тонус м’язів симетричний,
незначно підвищений. Сухожильні рефлекси підвищенні. Спонтанний рефлекс
Моро. Відмічається дрібний тремор кінцівок, горизонтальний ністагм. Велике
джерельце 2х2 см, на рівні кісток черепа.
Загальний аналіз крові: Нb - 130 г/л, еритроцити - 5,5*1012/л, К.П. - 1,0,
лейкоцити - 8,8*109/л, п - 3%, с - 44%, е - 0%, л - 47%, м - 6%, ШОЕ – 10
мм/год.
Загальний аналіз сечі: прозора - 1004, білок, глюкоза - відсутні, лейкоцити - 3-4
в п/з.
Ліквор: прозорий, витікає під тиском.
Завдання:
1.Виділити основні синдроми у даної дитини.
2.Поставте попередній діагноз.
3.План лабораторно-інструментального обстеження.
4.Тактика лікарі педіатра стосовно даної дитини.
Задача№ 7
Дитині 3 доби. Народилася з масою 1300г, довжиною 40см. Вагітність V, 32
тижні, загроза преривання, хронічна внутрішньоутробна гіпоксія плода. Пологи
І у сідничному предлежані. Оцінка за шкалою Апгар на 1 хв. - 4 бали, 5 хв. - 5
балів.
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Шкіра бліда, гіпотонія, зниження рефлексів, тремор рук. З 3 доби почались
тонічні судоми з позою опістотонусу, "мозковий" крик, очі широко відкриті,
горизонтальний ністагм, парез погляду, квола реакція зіниць на світло. Тони
серця глухі, систолічний шум, пульс 180 уд./хв. АТ - 35/15 мм рт.ст. Дихання з
допомогою допоміжних м'язів, частота 78 в 1 хв.; при переміні положення тіла апное.
Аналіз крові: Нв 130г/л, ер. 3,0x1012 /л, глюкоза-2,4 ммоль/л.
Завдання:
1.Виділити основні синдроми у даної дитини.
2.Поставте попередній діагноз.
3.План лабораторно-інструментального обстеження.
4.Які ускладнення можуть виникати в подальшому?
Відповіді:
1.Пологова травма . Внутрішньошлуночковий крововилив ІІ ступеня,
вторинний менінгіт. Анемія 1 ступеню.
2. Пологова травма шийного відділу хребта. парез лівої руки типу ДюшенаЕрба. Поліцитемія. Крупний плід.
3. Пологова травма. Внутрішньошлуночковий крововилив ІІІ ступеня з двох
сторін, гострий період; судомний синдром; гідроцефальний синдром; синдром
пригнічення безумовно-рефлекторної діяльності; Апное центрального ґенезу.
Анемія 1 ступеню. Недоношеність 3 ступеню.
4.Пологова травма. Кефалогематома правої тім’яної кістки
5.Пологова травма. Перелом ключиці справа. Асфіксія 1 ступеню. Крупний
плод.
6.Перинатальна патологія нервової системи: гостра гіпоксична енцефалопатія.
Легкого ступеню важкості. Синдром підвищеної м’язової збудливості.
7.Гостра асфіксія тяжкого ступеню. Пологова травма, внутрішньошлуночковий
крововилив ІІІ ступеню з двох сторін, гострий період; судомний синдром;
гідроцефальний синдром; синдром пригнічення безумовно-рефлекторної
діяльності. Анемія 1 ступеню. Недоношеність 2 ступеню.
6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА
1)
Дати
визначення
поняттю
пологова
травма
____________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
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____________________________________________________________________
________________________________________.
2) Перерахувати пошкодження кісток при половій травмі:
a) __________________________________________;
b) __________________________________________;
c) __________________________________________;
d) __________________________________________;
3) Перерахувати діагностичні критерії та лікувальні заходи при переломі
ключиці:____________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________
____________________________________________________________________
_______
____________________________________________________________________
______.
4)
Охарактеризувати
пошкодження
м’язів
при
пологовій
травмі:____________________
____________________________________________________________________
___________
____________________________________________________________________
___________
____________________________________________________________________
__________.
6) Перерахувати локалізацію крововиливів в головний мозок:
a) ___________________________________________;
b) ___________________________________________;
c) ___________________________________________;
d) ___________________________________________;
e) ___________________________________________;
f) ___________________________________________
• _________________________;
• _________________________;
• _________________________;
• _________________________.
7) Заповнити таблицю:
Основні симптоми та Клінічні прояви
синдроми
при
крововиливі
в
головний мозок

Лікувальні заходи
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8) Особливості крововиливів в головний мозок у недоношених дітей:
______________________________________________________;
______________________________________________________;
______________________________________________________;
33

9) Охарактеризувати клінічну картину пошкодження спинного мозку в
залежності від топічного ураження:
С1-С4
____________________________________________________________________;
С3-С4
____________________________________________________________________;
С5-С6
____________________________________________________________________;
С7-Т1
____________________________________________________________________;
С5-Т1
____________________________________________________________________;
Т1-Т6
____________________________________________________________________;
Т3-Т4
____________________________________________________________________;
Т6-Т12
____________________________________________________________________;

10) Перерахувати обсяг діагностичних заходів при пологовій травмі:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
11) Загальні ознаки перинатальної патології нервової системи у
новонароджених:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12) Основні клінічні симптоми та синдроми при перинатальнїй патології
центральної нервової системи у новонароджених (енцефалопатії).
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
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7. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового
рівня
підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).
Основний етап

Розподіл
часу
15%

65%

3.
Заключний етап
3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
3.3 Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

20%

Види
контролю

Засоби навчання

письмове
тестування,

набір
тестових
завдань

усне
опитування за
стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініколабараторних та
інструментальних
методів
дослідження,

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач

8. Методика організації навчального процесу на практичному
(семінарському) занятті.
8.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
8.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на
занятті, дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.
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3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного
випадку із студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної
діяльності студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
8.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами
ситуаційних задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал обліку
відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить оцінки у
відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач завіряє
їх своїм підписом.
5. Коротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо підготовки до нього.
Література
Основна:
1.Неонатологія: Національний підручник./ Є.Є.Шунько.-К., 2014.-960с.
2.Неонатологія / Під ред. Знаменської Т.К. – Навчальний посібник.-К.,2012.877с.
3.Неонатологія / Під ред.Шунько Є.Є.- Навчальний посібник для студентів
вищих медичних навчальних закладів.-К.,2011.-344с.
4.Наказ МОЗ України №149 від20.03.2008 «Про затвердження Клінічного
протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3 років»
5.Наказ МОЗ України №90 від 13.02.2009. «Про внесення змін до наказу МОЗ
від 20.03.2008 № 149»
6.Збірник нормативних документів з питань реформування перинатальної
допомоги в Україні, - Київ, 2012.-454с.
Додаткова:
1.Джон П. Клоерті. Посібник з неонатології/ Переклад Кончаковська Т.В.К.,2010.-639с.
2.Реанімація новонароджених: підручник за ред.Дж. Катвінкела/ Перекл. З
англ.- Львів: Галицьке видавнича спілка, 2004.-264с.
3.Неонатологія: Навч. Посіб./ П.С.Мощича, О.Г.Суліма, Ю.Г.Антипкін та ін.; За
ред. П.С.Мощича, О.Г. Суліма.-К.: Вища шк., 2004.-407с.
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РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Національним медичним університетом імені О.О.
Богомольця

РОЗРОБНИКИ методичних рекомендацій: колектив фахівців кафедри педіатрії №4
Національного медичного університету імені О.О. Богомольця:
завідувач кафедри педіатрії №4 –академік НАМН України, доктор медичних наук,
професор Майданник В.Г.; доктор медичних наук, професор Бурлай В.Г., доктор
медичних наук, професор Мітюряєва І.О., доктор медичних наук, професор
Чуриліна А.В. ; кандидат медичних наук, доцент Глебова Л.П., кандидат
медичних наук, доцент Гнилоскуренко Г.В., кандидат медичних наук, доцент,
Качалова О.С.; кандидат медичних наук, доцент Корнієнко А.Б., асистент
Кривонос Ю.М., кандидат медичних наук, доцент Романенко С.Ю., кандидат
медичних наук, доцент Салтикова Г.В.; кандидат медичних наук, доцент
Терлецький Р.В. ; кандидат медичних наук, асистент Т.А. Шевченко.

1.Актуальність теми.
Синдром дихальних розладів є найбільш частою патологією в неонатальному
періоді. Рівень смертності при цьому захворюванні і його наслідках складає
близько 50% від загальної неонатальної смертності.
Частота зустрічаємості синдрому дихальних розладів залежить від строку гестації
плода. Це захворювання зустрічається у 60% новонароджених дітей, гестаційний вік
котрих складає менше 28 тижнів, і у 15-20 % дітей, гестаційний вік котрих дорівнює
32-36 тижнів і у 5% новонароджених з гестаційним віком більш 37 тижнів.
Мета заняття:
Навчитись виявляти дихальні розлади у новонароджених, проводити диференційну
діагностику можливих причин, складати план додаткового обстеження та лікування
новонародженої дитини з найпоширенішою легеневою патологією неінфекційної і
інфекційної етіології.
2. Конкретні цілі:
1. Знати основні етапи розвитку системи дихання.
2. Використовувати сучасну термінологію для опису первинних легеневих
захворювань у новонароджених дітей.
3. Виявляти ДР у новонародженої дитини за клінічними даними.
4. Використовувати сучасні методи оцінювання важкості ДН в новонароджених
дітей.
5. Знати класифікацію та
типову клінічну картину інфекційних та не
інфекційних хвороб органів дихання у новонароджених.
6. Проводити диференційну діагностику найпоширенішіх захворюваннь легень у
новонароджених.
7. Складати план додаткового обстеження для встановлення етіології ДР й
оцінки їх важкості.
8. Знати принципи лікування (залежно від ступеня важкості ДР), реабілітації і
профілактики хвороб органів дихання у новонароджених.
9. Вміти надавати екстрену допомогу при основних невідкладних станах у
новонароджених при хворобах органів дихання.
10. Демонструвати володіння морально-деонтологічними принципами медичного
фахівця та принципами фахової субординації в неонатології.
3. Компетентності та результати навчання.
Згідно з вимогами стандарту дисципліна
компетентностей:

забезпечує

набуття

студентами

Інтегральні компетентності:
-здатність аналізувати
недоношених дітей,

фізіологічні особливостідихальної системи доношених і

-демонструвати володіння принципами клінічного обстеження новонародженої
дитини з метою виявлення ознак дихальних розладів,
-вміти інтерпретувати показники лабораторних і інструментальних методів
обстеження дітей з проявами різної етіології дихальних розладів,
-проводити диференційну діагностику дихальних розладів з іншими станами,
-розв’язувати типові і складні спеціалізовані задачі з проявів дихальних розладів у
новонароджених та застосовувати ці знання у процесі подальшого навчання, у
професійній діяльності в галузі охорони здоров’я.
Загальні компетентності :
-здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
-здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
-знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.
-здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово; здатність
спілкуватися іноземною мовою.
-навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.
-здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
-здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
-здатність бути критичним і самокритичним.
-здатність до адаптації та дії в новій ситуації; здатність генерувати нові ідеї
(креативність).
-визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків
-здатність приймати обґрунтовані рішення; здатність працювати в команді; навички
міжособистісної взаємодії.
-здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

Спеціальні (фахові) компетентності :
-збирати дані про скарги пацієнта, анамнез хвороби, анамнез життя, в умовах
закладу охорони здоров’я, його підрозділу, використовуючи результати співбесіди з
пацієнтом, за стандартною схемою опитування хворого. За будь-яких обставин (в
закладі охорони здоров’я, його підрозділі), використовуючи знання про
новонароджених, його органи та системи, за певними алгоритмами:
-збирати інформацію про загальний стан пацієнта (строк гестації,свідомість,
конституція) та зовнішній вигляд
-оцінювати психомоторний та фізичний розвиток дитини
-обстежувати стан дихальної системи системи
-виявляти ДР у новонародженої дитини за клінічними даними
-діагностувати найпоширеніші
клінічними даними

захворювання

легень

у

новонароджених

за

-вміти виділяти провідний клінічний симптом або синдром шляхом аналізу клінічної
картини, вивченню лабораторних і інструментальних досліджень, дотримуючись
відповідних етичних та юридичних норм.
-знати принципи лікування, реабілітації і профілактики хвороб органів дихання у
новонароджених
-вміти інтерпретувати результати лабораторних та інструментальних досліджень у
дітей в нормі та при патології дихальної системи
-здатність до ведення медичної документації.
4.Базові знання, вміння, навички,
(міждисциплінарна інтеграція)
Назви попередніх дисциплін

необхідні

для

вивчення

теми

Отримані навики

1.Нормальна анатомія

Описувати будову легень, сурфактанта.

2.Біохімія

Знати склад. Шляхи синтезу сурфактанта.

3.Нормальна фізіологія

Знати
механізм
першого
вдиху,
закономірності дісоціації оксигемоглобіну

4. Патологічна фізіологія

Знати причини порушення дихання,типи і
види дихальної недостатності. Розрізняти
дихальну недостатність за ступенями.
Оцінювати результати досліджень газового
складу і кіслотно-лужного стану крові.

5.Фармакологія

Знати клінічну фармакологію препаратів
сурфактанту,гормонів кори наднирників,
антибактеріальних проепаратів

6. Пропедевтика педіатрії

Знати семіотику захворювань
органів
дихання, анатомо-фізіологічні особливості
органів дихання у новонароджених.

7.Інтенсивна
реанімація

терапія

і Знати сучасні методи дихальної підтримки і
моніторингу, загальні принципи ШВЛ.

5.Завдання для самостійної праці під час підготовки до заняття.
5.1. Перелік основних термінів, параметрів, характеристик, які повинен
засвоїти студент при підготовці до заняття:
Термін «дихальні розлади» (ДР) відображає наявність у новонародженої дитини
кількох неспецифічних симптомів, поява яких може супроводжувати розвиток
численних захворювань і патологічних станів неонатального періоду і свідчити про
потенційну наявність дихальної недостатності.
Синонімом рекомендованого до використання терміну «дихальні розлади» є
«дихальний дистрес». В свою чергу, дихальні розлади або дихальний дистрес
об’єднує дуже багато нозологічних форм: легеневих та позалегеневих,
неінфекційних та інфекційних, пов’язаних з первинним дефіцитом сурфактанта 1тип (розвиток в перші 2 дні життя) та не пов’язаних з первинним дефектом
сурфактанта -ІІ тип.
Група легеневих захворювань новонароджених неінфекційної етіології раніше
об’єднувались терміном «пневмопатії». Це поняття відсутнє у МСКХ 10-го
перегляду і не рекомендується до використання у даний час.

Респіраторний дистрес-синдром 1 типу або Респіраторний дистрес-синдром (РДС) –
це окрема нозологічна форма, відома також як «хвороба гіалінових мембран» (ХГМ)
– старий термін, який не рекомендується використовувати.
Термін «Респіраторний дистрес-синдром II типу» або «Респіраторний дистрессиндром дорослого типу», або відповідно до сучасної термінології,«Гострий
респіраторний дистрессиндром» відображає наявність дифузного альвеолярнокапілярного ураження, що було спричиненим не первинним дефектом
сурфактантної системи, а іншими захворюваннями (сепсис, шок, пневмонія тощо).
Отже, гострий респіраторний дистрес-синдром завжди є ускладненням. Діагноз
«Гострого РДС » у новонароджених може виставлятись лише за умови відсутності
клінічних ознак ДР у дитини протягом перших двох днів життя.
Дихальна недостатність – клініко-лабораторний синдром, який характеризується
підтриманням нормального газового складу крові за рахунок додаткових дихальних
зусиль дитини (ДР) або порушеннями газового складу крові (гіпоксемія і/або
гіперкапнія) незалежно від характеру зовнішнього дихання новонародженої дитини.
Важкість дихальної недостатності, яка традиційно визначається за ступенем
порушень газового складу крові, не завжди корелює з важкістю ДР, оскільки
підсилена робота дихання (клінічно важкі ДР), особливо на початкових стадіях
захворювання, може забезпечувати підтримання майже нормального газового
складу крові. Саме тому своєчасна і правильна оцінка клінічної важкості ДР має
найважливіше значення на початкових етапах надання медичної допомоги таким
новонародженим дітям.

Термін
Пневмопатія

Дихальна недостатність

Синдром дихальних розладів

Респіраторний дистрес-синдром 1
типу

Визначення
Перинатальні захворювання легень
неінфекційного ґенезу.
Клініко-лабораторний синдром, який
характеризується підтриманням
нормального газового складу крові за
рахунок додаткових дихальних зусиль
дитини (ДР) або порушеннями газового
складу крові (гіпоксемія і/або
гіперкапнія) незалежно від характеру
зовнішнього дихання новонародженої
дитини.
Патологічні зміни в легенях,які
виникають у новонароджених за перші
два тижні і клінічно проявляється
вираженою дихальною недостатністю.
Респіраторний дистрес-синдром (РДС)
– це окрема нозологічна форма, відома
також як «хвороба гіалінових мембран»
(ХГМ).

Респіраторний дистрес-синдром II
типу

Сурфактант
Пневмонія

Респіраторний дистрес-синдром
дорослого типу ,або відповідно до
сучасної термінології, «Гострий
респіраторний дистрессиндром»
відображає наявність дифузного
альвеолярно-капілярного ураження, що
було спричиненим не первинним
дефектом сурфактантної системи, а
іншими захворюваннями (сепсис, шок,
пневмонія тощо).
Поверхнево активна речовина, яка
синтезується пневмоцитами ІІ порядку
Запальний процес в респіраторних
відділах легеневої тканини

5.2. Теоретичні питання до заняття:
1.Чим відрізняються поняття «дихальні розлади» (ДР) і «респіраторний дистрессиндром» (РДС)?
2.Основні причини ДР у новонароджених немовлят.
3.Патофізіологічні передумови розвитку захворювань легень у новонароджених.
4.Основні клінічні ознаки ДР в новонароджених немовлят.
5.Класифікація ДР. Дати оцінку вираженості дихальних розладів у дитини,
використовуючи різні шкали.
6.Сучасні методи оцінки ступеня важкості ДР в новонароджених дітей.
7.Основні клінічні прояви дихальної недостатності.
8.Основні принципи діагностичного підходу до новонародженого з ДР.
9.Основні принципи початкової медичної допомоги новонародженим з ДР.
10.Сучасні принципи кисневої терапії (метод СРАР) у новонароджених.
11.Показання до штучної вентиляції легень (ШВЛ).
12.Показання до різних варіантів оксигенотерапії.
13.Класифікація пневмоній.
14.Етіологія пневмоній новонароджених.
15.Патогенетичні механізми розвитку пневмонії у новонароджених.
16.Клініко-лабораторні критерії пневмоній.
17.Особливості пневмоній у недоношених дітей.
18.Лікування пневмоній новонароджених. Алгоритм антибактеріальної терапії.
5.3. Практичні роботи (завдання), які виконуються на занятті:
1. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів дихання у
новонароджених шляхом опитування матері (скарги, перебіг вагітності і пологів,
гестаційний вік).
2. Методика (алгоритм) виявлення ознак дихальной недостатності у
новонароджених шляхом огляду.

3. Методика (алгоритм) виявлення ознак захворювання органів дихання у
новонароджених шляхом перкусії, аускультації.
4.Методика (алгоритм) складання плану обстеження хворої дитини.
5.Інтерпретація даних лабораторних та інструментальних досліджень.
6. Визначення ступіню важкості ДР у новонародженого за клінічними ознаками і
результатами додаткового обстеження
7.Визначення попереднього клінічного діагнозу і проведення диференціальної
діагностики.
8.Визначення терапевтичної тактики.
9.Методика (алгоритм) забезпечення проведення оксигенотерапії з використанням
вільного потоку кисню з допомогою носових канюль, кисневого намету і лицевої
маски.
10. Методика (алгоритм) проведення дихальної підтримки за допомогою СРАР.
11. Методика (алгоритм) проведення дихальної підтримки за допомогою ШВЛ.
12. Дослідження новонароджених з патологією системи дихання.
10. Обговорення та інтерпретація отриманих результатів.
11. Розв'язання тестів і ситуаційних задач.

5.4.Зміст теми.
Етапи розвитку дихальної системи
Ранній ембріональний період (24-й день - 5 тиж) - формуються 2 зачатки бронхів.
Псевдогландулярний період (5-16тиж) формується 20 ланок
дихальних шляхів.
Каналікулярний період (16-24 тиж) -формуються дихальні бронхіоли й альвеолярні
ходи; наприкінці періоду, п риблиз но від 20 тиж гестації, в альвеолоцитах II типу
починається синтез сурфактанту; плід уважається потенційно спроможним
здійснювати газообмін в легенях після початку синтезу сурфактанту.
Період термінальних розширень або сакулярний період (24-36 тиж) – плід
уважається потенційно життєздатним.
Альвеолярний період починається від 36 тиж гестації і триває приблизно до 8 років.

Зміна функції легень після першого вдиху новонародженого.
-Зростає функціональна залишкова ємність легень (ФЗЄЛ) на тлі абсорбції
фетальної легеневої рідини (рис. 1).
-Абсорбції останньої сприяє позитивний тиск в дихальних шляхах (фізіологічний
позитивний тиск наприкінці видиху).
-Фетальна легенева рідина стимулює J-рецептори, які в свою чергу, рефлекторно
забезпечують збільшення частоти дихання; після повної абсорбції рідини частота
дихання нормалізується.
-Формується сурфактантна плівка на поверхні альвеол.

-Зменшується дихальний об'єм за рахунок  ФЗЄЛ.
-Податливість легень зростає, резистентність зменшується.
-Встановлюється легеневий кровообіг.
-Встановлюється відповідний до постнатальних потреб газообмін.

Рис. 1 . Співвідношення
об’єму/ тиску під час пер шого ( -),
другого (...) і третього (ххх) дихальних рухів. З кожним наступним вдихом зменшується тиск,
зростає ФЗЄЛ і зменшується
дихальний об’єм.

Сурфактантна система у новонароджених.
Етіологічним фактором розвитку дихального дистрессу являється дефіцит
сурфактанту, який може бути пов'язаний з:
-недостатнім синтезом
-швидким руйнуванням
-порушенням процесів синтезу (сурфактант «поганої якості»)
-дефіцитом або порушенням ферментних систем
-синтезом антитіл до сурфактанту
Фактори, які призводять до дефіциту сурфактанту:
-всі клінічні фактори, які приводять до передчасних пологів ( аборти, викидні,
захворювання матері: серцева патологія, ендокринні захворювання, інфекції,
токсикози, від слойка плаценти, кровотеча, пологи шляхом кесаревого розтину)
-гіпоксія плода і асфіксія новонародженого
-крововиливи у головний і спинний мозок
-охолодження
-гіпероксия.

Сурфактант – біологічна поверхнево активна речовина, яка синтезується
пневмоцитами ІІ порядку і зменшує силу поверхневого натягу (ПН) в альвеолах,
запобігаючи їх спаданню під час видиху і блокуючи транссудацію рідини. Виконує
наступні функції:
-Каркасна – утворює жировий каркас, який попереджує злипанню альвеол на
видиху;

-Захисна – захищає епітелій альвеол;
-Бактерицидна;
-Підтримують нормальну мікроциркуляцію;
-Адсорбуюча - сприяють виведенню внутрішньолегеневої рідини після народження.
Починає синтезуватись з 20-24 тижня внутрішньоутробного життя, повністю
дозріває до 35-36 тижня. Сурфактант на 90% складається з ліпідів, з них 80%
фосфоліпідів: фосфотидилхолін (лецитин), фосфотидилгліцерол-5% і інші
фосфоліпіди - 5%; 5-10% - нейтральні ліпіди, незначний % сухої ваги сурфактанта –
білки: протеїни (SP-A, SP-B, SP-C і SP-D).Існує два шляхи синтезу основного
фосфоліпідного компоненту фофотидилхоліну (лецитину):
1.Метилування фосфотиділетаноламіну за допомогою метилтрансферази – цей шлях
активується з 20 – 24 тижня внутрішньо утробного розвитку, в результаті
утворюється нестійкий сурфактант з періодом напіврозпаду 2 години.
2.Синтез із цитидіндіфосфатхоліну – цей шлях активується з 36 тижня внутрішньо
утробного розвитку, період напіврозпаду сурфактанту при цьому складає 10 - 12
годин.
Процес розпаду прискорюється у випадку надмірного розтягнення легень і за
умови використання високих концентрацій кисню, сповільнюється – у разі
підвищення тиску наприкінці видиху.
Глюкокортикоїди, гормони щитовидної залози, ц-АМФ, епідермальний фактор
росту, b-адреноміметики, аденозин, АТФ, лейкотрієни тощо підсилюють продукцію
сурфактанту.
Особливості сурфактантної системи у недоношених новонароджених
-значно зменшений пул (10 мг/кг проти 100 мг/кг у доношеної дитини)
-незрілість за складом і біофізичними властивостями (незрілі фосфоліпіди,  вміст
білків,  здатність зменшувати силу ПН)
 синтез,  реутилізація (80-90 %)
-незрілі легені здатні поліпшувати властивості («активувати») екзогенних
сурфактантів.
Найважливіші чинники ризику дихального дисстрессу.
1.Передчасне народження (біохімічна і морфологічна незрілість дихальної системи).
2.Порушення ранньої постнатальної адаптації (перинатальна асфіксія, затримка
внутрішньоутробного розвитку, внутрішньоутробна інфекція тощо).
3.Внутрішньоутробне, інтранатальне або постнатальне інфікування.
4.Неадекватні первинна реанімація і початкова стабілізація стану.
5. Гіпотермія.

Класифікація клінічних форми ДР у новонароджених
АЛегеневі
Неінфекційні

Інфекційні

Респіраторний дистрес синдром
(РДС) -Транзиторне
тахіпное новонародженого (ТТН)
Аспірація меконію, крові, навколоплідних вод, молока,
вмісту шлунка
Легенева кровотеча
Набряк легень
Ателектаз
Пневмоторакс та інші синдроми витоку повітря
Стійка легенева гіпертензія новонародженого (СЛГН)
Бронхолегенева дисплазія (БЛД)
Гіпоплазія й інші аномалії розвитку легень
Обструкція верхніх дихальних шляхів
Випіт у плевральну порожнину
Пневмонія

Б. Позалегеневі
1. Серцеві

Природжена вада серця
Відкрита артеріальна протока (ВАП) Застійна серцева
недостатність

1. Метаболічні

Ацидоз
Гіпоглікемія

2. Неврологічні

Асфіксія
при
народженні/
Гіпоксично-ішемічна
енцефалопатія
Внутрішньочерепна пологова травма
Спінальна пологова травма
Параліч діафрагмального нерва
Крововилив у мозок
Набряк мозку
Аномалії/ушкодження
грудної
клітки
Побічна
дія
медикаментів
Природжені аномалії м’язової системи

3. Гематологічні

Гостра крововтрата /Гіповолемія
Поліцитемія
Міжплодова трансфузія

4. Інфекційні

Сепсис, шок, менінгіт

5.ШКТ

Аномалії розвитку
Діафрагмальна грижа
Трахео-стравохідна нориця з аспірацією
Омфалоцеле/Гастрошизис
Некротичний ентероколіт
Здуття живота

6. Інші

Гіпотермія
Природжений гіпертиреоїдизм

Основні патофізіологічні механізми порушення функції легень

Дефіцит сурфактанту
Звуження проникності мембран
капілярів

Ателектази

Низька розтяжимість
Спазм легеневих артеріол

Транссудація у альвеоли
Гіпоксемія
Гіперкапнія
Гіпоглікемія

Гіпертензія в малому
колі кровообігу

Збільшення
енергетичних затрат
на дихання

Набряковий синдром
Порушення ЦНС

Патологічні шунти
(з права на ліво)

Метаболічний
ацидоз

Гіповолемія
Сладж-синдром

Енергодинамічна серцева недостатність
ШОК

Клінічний
перебіг
захворювань
легень
у
новонароджених
може
супроводжуватись розвитком рестриктивної або обструктивної дихальної
недостатності. В першому випадку знижена податливість легень, в другому –
підвищена резистентність дихальних шляхів (ДШ).
Податливість [C] (л/см H2O) вказує, на скільки збільшиться об’єм легень, якщо
тиск у ДШ збільшиться на одиницю. Цей показник залежить від: еластичності

легенів; механічних властивостей грудної клітки; сили поверхневого натягу на межі
альвеола/повітря;
Резистентність [R] (см H2O/л/с) характеризує залежність тиску у ДШ від
величини газового потоку: сила опору повітряному потоку в дихальних шляхах
(трахея, бронхи, бронхіоли) та сила, що перешкоджає розкриттю альвеол
Константа часу [τ] (с) є добутком резистентності і податливості
(τ = R * C)
показує, скільки потрібно часу для наповнення або звільнення одиниці об’єму
легень , оцінює, як швидко тиск у проксимальних дихальних шляхах
врівноважується в альвеолах .Цей показник має важливе значення для правильного
вибору співвідношення між тривалістю вдиху/видиху під час ШВЛ.
Ефективний газообмін передбачає забезпечення вентиляції (V) (альвеоли) і
перфузії (Q) (судини). Співвідношення між ними має, у середньому, дорівнювати 1,
тобто вентиляція повинна відповідати перфузії.
Кінцевий pаO2 на виході з легень залежить від співвідношення V/Q. Саме це
співвідношення найчастіше порушується у новонароджених із захворюваннями
легень. Основна ознака порушеної оксигенації – гіпоксемія, основна ознака
порушеної вентиляції – гіперкапнія.
Порушення гомогенності вентиляції (частина легень недостатньо вентилюється)
– основна патофізіологічна проблема.
Шунтування крові – перфузія без вентиляції (або зі значно зниженою
вентиляцією) – наприклад, ателектаз, повний або, що частіше трапляється у
новонароджених, – частковий.
Розрізняють внутрішньолегеневе (ателектаз) і позалегеневе (фетальні комунікації
– овальне вікно і/або артеріальна протока) шунтування крові.
«Мертвий» простір – вентиляція без перфузії (наприклад, трахея [анатомічний
мертвий простір] або частина легень зі спазмованими судинами [функціональний
мертвий простір]).
Вентиляція без перфузії одночасно з позалегеневим шунтуванням крові є
основною причиною гіпоксемії у новонароджених зі стійкою легеневою
гіпертензією. У немовлят з порушеними вентиляційно-перфузійними
співвідношеннями важкість гіпоксемії визначається часткою крові, що тече через
функціональні, але недостатньо вентильовані альвеоли. Її називають «венозний
домішок».
Підвищення концентрації кисню у дихальній суміші практично не впливає на
оксигенацію альвеол у недостатньо вентильованих ділянках легень, якщо FiO2 <
100 %. Однак, якщо FiO2 = 100 %, величина венозного домішку визначається лише
часткою право-лівого шунту, тобто % венозного домішку = % шунтування
Отже, єдиний шлях поліпшити артеріальну оксигенацію за умов порушених
вентиляційно-перфузійних співвідношень – підвищити оксигенацію і вентиляцію
саме недостатньо вентильованих ділянок легень.

Основні функціональні показники здорового доношеного новонародженого
Функціональна залишкова ємність легень
Дихальний об’єм
Об’єм анатомічного мертвого простору
Хвилинна вентиляція
Альвеолярна вентиляція
Динамічна податливість легень
Загальна резистентність на вдиху
Загальна резистентність на видиху
Інспіраторна константа часу
Експіраторна константа часу

30 мл/кг
4- 8мл/кг
2-2,5 мл/кг
210-480 мл/кг/хв.
60-320 мл/кг/хв.
2-5 мл/см Н2О
69 см Н2О/л/с
97 см Н2О/л/с
0,2 с
0,3 с

Клінічні симптоми ДР.
Клініка складається з ряду симптомів:
1.Порушення ритму дихання. У перші години життя з’являється тахіпное (>
60/хв.), брадипное (< 30/хв.), диспное, термінальне дихання (типу ґаспінґ).
Гіпоксемія розвивається при зниженні р О2 до 50 мм рт.ст ( =6,6 кПа), ціаноз у
новонароджених з’являється при р О2 = 32 -44 мм рт. ст. (4,27 – 5,87 кПа) для
порівняння у дорослих при р О2 42 -54 мм.рт.ст (5,6 – 6,9 кПа). Тому при тяжкій
гіпоксемії колір шкіри може бути рожевим.
2. Приступи апное (відсутність дихання > 20 секунд ).
3.Участь допоміжної мускулатури в диханні (втяжіння мечовидного відростка
грудини, епігастральної ділянки, міжреберних проміжків, «парадоксальне» дихання
(типу «гойдалки»), западіння нижньої щелепи, роздування крил носа) – третя ознака
ДР за часом виникнення. Рухи грудної клітки під час дихання не зберігаються. З
рота виділяється піна іноді забарвлена кров’ю.
4. Експіраторні шуми або експіраторний стогін (ґранти) - «хрюкаючий видих»
обумовлений спазмом голосової щілини, як компенсаторний механізм, на видиху
(дихання типу гасп), що підвищує функціонально залишкову ємність легень і
перешкоджає спаданню альвеол.
5.Патологічні зміни під час перкусії і аускультації у початковому періоді ДР не
виражені, але в подальшому на фоні послабленого дихання вислуховуються
незвучні мілко пухирчасті хрипи, непостійна крепітація.
6.Загальні симптоми: гіпотермія, слабкий крик, млявість, гіпотонія гіпорефлексія,
зригування, більша втрата початкової маси тіла. З боку серцево – судинної системи
відмічаються: тахікардія, тони напружені, голосні іноді ослаблені із систолічним
шумом. У подальшому, в залежності від вираженності легеневої гіпертензії, є 2
шляхи шунтування крові:

а) Праволівий шунт - через відкриту артеріальну протоку і овальне вікно, так
званий синдром персистуючої циркуляції
б) Лівоправий шунт – через відкриту артеріальну протоку внаслідок швидкого
розправлення легень (ШВЛ після народження) або застій у легенях у кінці 1 – 2
тижня життя.
Методологія оцінювання .
За наявності відповідних показань оцінку важкості ДР здійснюють,
використовуючи шкали Довнеса (табл. 1) або Сільвермана (табл. 2) або спрощену
шкалу ВООЗ (табл. 3).
Рутинне оцінювання проводять не рідше, ніж кожні 3год., а після отримання
нульового результату – двічі, щогодини, протягом наступних 2 год.; після цього
оцінювання припиняють і продовжують спостереження за дитиною.

Таблиця 1 Клінічне оцінювання важкості ДР за шкалою Downes (1970)
Ознаки
ЧД/хвилину

0

Бали
1

60

60-80

Центральний
ціаноз

Немає

Під час
дихання
повітрям

Ретракції

Немає

Незначні

2
80 або
епізоди
апное
Під час
дихання 40
% киснем
Помірні або
значні

Визначається
Чути без
під час
Немає
аускультації
аускультації
Аускультація*
Дихання
Дихання
Дихання
(під час
вислуховується ослаблене
ледь чути
добре
крику)
Стогін на
видиху

* - якість звуку на висоті вдиху під час аускультації по середньоаксилярнiй лінії

Таблиця 2 Клінічне оцінювання важкості ДР за шкалою Silverman-Anderson (1956)
Бали

Ознаки

0
1
2
Верхня частина Рухається Відставання від рухів живота або Западає, а живіт
незначне западання
грудної клітки синхронно
піднімається
з
животом
Ледь
помітне
втягнення
Ретракції
Значне втягнення
міжреберних
міжреберних
міжреберних
проміжків на вдиху
проміжків
Немає
проміжків на
Ледь помітне западання
Ретракції
вдиху
мечоподібного відростка
мечоподібного
Значне западання
відростка
Немає
Мінімальне
мечоподібного
Роздування
відростка
Немає
крил
Значне
носа
Стогін на
Визначається під час аускультації
Чути без
Немає
видиху
аускультації

Таблиця 3 Класифікація важкості ДР (ВООЗ, 2003)
Стогін на
Частота
видиху або
Класифікація
дихання
ретракції
Наявні
Важкі
Понад 90 за 1
хв.
Відсутні

60-90 за 1 хв.

Наявні
Відсутні

Помірні
Легкі

Класифікація ДР.Класифікують ДР за важкістю та за їх типом.
Важкість ДР :Важкі ДР Сумарна оцінка 7 балівза шкалами Довнеса або
Сільвермана, або «важкий» за спрощеною шкалою ВООЗ (табл. 5)
Помірні ДР
Сумарна оцінка 4-6 балів за шкалами Довнеса або Сільвермана, або «помірний»
за спрощеною шкалою ВООЗ.
Легкі ДР
Сумарна оцінка 1-3 бали за шкалами Довнеса або Сільвермана, або «легкий» за
спрощеною шкалою ВООЗ .

Тип ДР:
1.«Легеневий» тип ДР. Характеризується наявністю значних ретракцій (втягнення
податливих ділянок грудної клітки), стогону на видиху, тахіпное > 80 за хв. Такий
тип ДР може відображати розвиток захворювання легень. Щоб підтвердити
наявність останнього потрібно зробити рентгенограму органів грудної клітки.
2.«Серцевий» тип ДР. За наявності цього типу ДР у новонародженої дитини
виявляють центральний ціаноз і помірне тахіпное (60-80 за 1 хв.) за відсутності
значних ретракцій і стогону на видиху. У разі розвитку такого типу ДР треба
передбачити можливу наявність природженої вади серця і невідкладну потребу
додаткового обстеження і/або переводу новонародженої дитини у спеціалізоване
відділення.
Ускладнення ДР можуть бути:
1.Системні: незрощення артеріальної протоки, септичний шок, ДВЗ – синдром,
внутрішньо шлуночкові крововиливи, транзит орна гіперамоніємія, гіпоглікемія,
ядерна жовтяниця, некротизуючий ентероколіт, ретинопатія недоношених,
печінкова недостатність;
2.Місцеві: синдроми « утечі повітря», крововиливи в легені, набряк, пневмонії,
бронхолегенева дисплазія.
Діагностика.
Діагностику дихальних розладів можна розділити на антенатальну та постнатальну.
1.Антенатальна діагностика ДР:
-Вивчення ліпідного профілю навколоплідних вод. Метод базується на тому, що
легенева рідина плода із повітряних шляхів потрапляє в навколоплідні води і по
фофсфоліпідному складу її можна говорити про зрілість плода.
Якщо співвідношення лецитин/сфінгомієлін більше 2, то ймовірність ДР низька
(2% дітей),
якщо співвідношення лецитин/сфінгомієлін менше 1%, то
ймовірність ДР висока (75% дітей).
-Визначення кількості фосфатидилгліцерину в навколоплідних водах.
При рівні 3 мкмоль/л і бідьше ДР не розвиваються.
2.Постнатальна діагностика ДР:
Назва обстеження

Мета

«Пінний тест» Клеменса*

Субьективне оцінювання вмісту ліпід в
околоплідних водах

Рентгенографія органів грудної
клітки**

Виявити захворювання легень і серця

Загальний аналіз крові, гематокрит,
вміст глюкози у крові
Забір крові на бактеріологічне
дослідження до призначення

Виявити анемію, полiцитемiю, запідозрити
наявність інфекції, виявити гiпоглiкемiю,
гiперглiкемiю
Діагностувати бактеріємію.

антибіотиків

Визначити рівень оксигенації, насичення
гемоглобіну киснем, кислотно-лужний
стан (КЛС)

Газовий склад артеріальної (або
капілярної) крові, КЛС (за можливості)
і/або пульсоксиметрія
* 0,5мл навколоплідних вод чи вміст шлунку + 0,5 мл ізотонічного розчину NaCI +
1 мл 95 % етанолу це все збовтати протягом 15 хвилин. Оцінюють результат тесту,
приблизивши пробірку до чорного паперу: тест позитивний якщо на поверхні є
одиночне чи подвійне кільце пухирців. Якщо на поверхні є замкнуте кільце
пухирців, то ДР не розвиваються.
** Рентгенограма грудної клітини в двох проекціях. Для хвороби гіалінових
мембран в перші 6 годин життя на рентгенограмі характерна тріада симптомів:
дифузні вогнища зниженої прозорості, повітряна бронхограмма, знижена
пневматизація легеневих полів. Для набряково – геморагічного синдрому типово
зменшення розмірів легеневих полів, «розмита» рентгенологічна картина.
Рентгенограма ателектазів – візуалізується дифузно – гомогенна тінь, на фоні якої
не визначається легеневий малюнок, середостіння зсунуте в сторону ателектазу,
розсіяні ателектази видно у вигляді дрібних ділянок апневматозів, складаючи уяву
сітчастості.
Особливу увагу слід приділити визначенню рівню оксигенації. Для цього
широко використовується пульсоксиметрія. Пульсоксиметрія – неінвазійний метод
контролю насичення гемоглобіну киснем. Метод ґрунтується на фізіологічній
залежності між показником насичення гемоглобіну киснем і парціальним тиском
кисню в артеріальній крові (рис. 2).
Пульсоксиметрія забезпечує неінвазійний моніторний контроль за рівнем насичення
гемоглобіну артеріальної крові киснем (SpO2) і частотою пульсу дитини. Прийнятні
показники SpO2 – 88-94 %, які відповідають РаО2 – 50-80 мм рт. ст. Оксиметр
вимірює насичення гемоглобіну киснем, реєструючи світловий потік, що проходить
через кровоносну судину, за допомогою спеціального фотосенсора (фотодіода).
Кількість світла, що потрапляє на сенсор, залежить від вмісту насиченого киснем
гемоглобіну в крові. Датчик оксиметра може бути прикріплений на стопі, руці,
зап'ясті, гомілці або вушній раковині. Датчик накладають в ділянці артеріальної
судини на стопі, кисті, пальцях, зап’ясті або гомілці дитини.
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Рис. 2. Крива дисоціації оксигемоглобіну (А –
крива новонародженого; В – крива дорослого; крива А зміщена вліво через

наявність у крові новонародженого фетального гемоглобіну, який має
спорідненість до кисню; зазначено додаткові чинники, що зміщують криву вправо
або вліво).
Чинники, що впливають на точність вимірювання SpO2:
-Місцезнаходження датчика
-Діод, що поглинає світло, має знаходитись точно навпроти випромінюючого діоду
в ділянці артеріальної судини.
-Обидва діоди мають бути захищені від дії зовнішнього світла і фіксуватись без
застосування надмірного тиску.
-Правильність положення датчика треба перевіряти кожні 6-8 год.
-Периферична перфузія
-Для належного функціонування більшість пульсоксиметрів вимагають пульсового
тиску > 20 мм рт. ст. або систолічного тиску > 30 мм рт. ст.
-Фізичні рухи.
-Наявність у крові аномальних гемоглобінів
-Підвищений вміст метгемоглобіну (MetHb) у крові спричинить зменшення
величини SpO2 незалежно від дійсного показника насичення гемоглобіну
артеріальної крові киснем.
-Наявність карбоксинемоглобіну (СОHb) у крові призведе до переоцінки дійсного
показника насичення гемоглобіну артеріальної крові киснем (на 1 % для кожного
відсотку СОHb у крові).
-Пульсоксиметри нової генерації здатні ідентифікувати більшість таких артефактів,
забезпечують високу точність сигналу, здатні функціонувати за умов зниженої
тканинної перфузії.
В деяких випадках у новонароджених з ДР доцільно проводити додаткові методи
обстеження.
Таблиця 4 Додаткові методи обстеження новонародженого з ДР
Назва обстеження
Показання і мета
Ехокардіографія
Показані, якщо провідними симптомами ДР є
(ЕхоКГ) і
центральний ціаноз і помірне тахіпное без значних
допплерехокардіографія ретракцій та експіраторного стогону. Ці обстеження
дозволяють діагностувати вади серця, порушення його
функції, синдром стійкої легеневої гіпертензії та інші
гемодинамiчнi проблеми.
Нейросонографія
Показана за наявності в анамнезі даних, які вказують на
можливість асфіксії або пологової травми, гестаційного
віку 37 тижнів і менше, клінічних симптомів
неврологічного ураження (порушення свідомості, судомний
синдром, значні порушення тонусу, рефлекторної
діяльності тощо), особливо, за відсутності
рентгенологічних ознак захворювання легень. Виявляє
внутрішньочерепні крововиливи, гiпоксично-iшемiчне
ураження і природжені аномалії ЦНС.

Гіпероксичний тест
Якщо рО2 артеріальної крові менше 100 мм.рт.ст. за
(дихання 100 % киснем) умови використання 100 % кисню (зберігається
центральний ціаноз), це свідчить про шунтування крові
справа наліво. Цей шунт може спричинюватись стійкою
легеневою гіпертензією новонароджених (СЛГН) або
природженою аномалією серця. Тест уважається складеним
(виключається структурна аномалія серця з шунтуванням
крові справа наліво), якщо рО2 артеріальної крові
новонародженого, який дихає 100% киснем, перевищить
250 мм рт. ст.
Порівняння пре- і
Показане у випадку від’ємного гіпероксичного тесту.
постдуктального
Виявляє шунтування крові через артеріальну протоку.
артеріального рО2
Від’ємний результат не виключає наявності СЛГН. Для
більшості природжених аномалій серця не характерно
шунтування крові на рівні протоки.
Гiпероксичногiпервентиляцiйний
тест

Дозволяє диференціювати центральний ціаноз,
спричинений СЛГН і природженими аномаліями серця, які
характеризуються шунтуванням крові справа наліво. Якщо
РаО2 < 50 мм рт. ст. (SpO2 < 90 %) за умови використання
100 % кисню, а гіпервентиляція (100-150 вентиляцій за 1
хв.) 100 % киснем підвищує цей показник за межу 100 мм
рт. ст. (SpO2 > 94 %), це майже завжди підтверджує діагноз
СЛГН. Цей тест можна обережно застосовувати лише у разі
крайньої потреби, за відсутності можливості провести
ЕхоКГ. Тривалість його виконання треба обмежити до 5
хв., оскільки поліпшення оксигенації крові може
спричинити закриття артеріальної протоки у
новонароджених із залежними від її функціонування
вадами серця.
Формулювання діагнозу
Формулюючи діагноз, слід зазначити наявність і важкість ДР, після чого вказати
ймовірну(і) причину(и). Варіант попереднього діагнозу: «Важкі ДР
новонародженого: РДС? Пневмонія?».
Варіант заключного діагнозу: «Респіраторний дистрес-синдром, 3 стадія».
Спостереження за новонародженою дитиною з ДР.
Спостерігая за новонародженим з проявами ДР оцінюють такі показники:
1.важкість ДР;
2.наявність епізодів апное;
3.колір шкіри і слизових оболонок;
4.насичення гемоглобіну киснем (SpO2);
5.температуру тіла;
6.частоту серцевих скорочень;
7.артеріальний тиск;
8.діурез.

Якщо загальний стан новонародженої дитини з ДР залишається стабільним, стан
життєво важливих функцій слід оцінювати не рідше, ніж кожні 3 год., зазначаючи
всі показники у медичній документації. Якщо результат оцінювання протягом
принаймні 2 год. стабільно перевищує 3 бали або у дитини зберігається
центральний ціаноз, незважаючи на призначення кисневої терапії, слід провести
додаткове обстеження (табл. 6). Якщо оцінка > 5 балів або відмічається
прогресивне зростання важкості ДР або важкі ДР за шкалою ВООЗ необхідно
терміново переведення і лікування новонародженої дитини в умовах відділення
інтенсивної терапії.
Основні принципи надання медичної допомоги новонародженим з ДР.
1. Температурний захист
Якщо у новонародженої дитини виявляють ДР, необхідно забезпечити додатковий
тепловий захист немовляти під час спостереження й оцінювання, а також розпочати
моніторинг життєво важливих функцій.
За наявності гіпотермії (температура тіла < 36,5С) негайно забезпечити зігрівання
(див. тему «Адаптація новонароджених»).
2. Специфічні лікувальні заходи.
До специфічних лікувальних заходів відносяться: замісна терапія сурфактантами,
киснева терапія і дихальна підтримка.
Замісна терапія препаратами сурфактанту
Класифікація препаратів сурфактанту
Натуральні
Синтетичні
Сурфактанти І типу
− Exosurf (препарат містить тільки
− Людський сурфактант HL,BL
лецетин)
(малоочищений)
− ALEK , Surfaxin,
Сурфактанти ІІ типу
− (препарати, які містять лецитин
− Терманіл
та сурфактантні
− Альвеофакт
генмодифіковані білки А,В)
− Сукрим
− Sfenticute
− (Препарати отримані з легень
великого рогатої худоби)
Сурфактанти ІІІ типу
− Куросурф (лаваж легень свиней)
Сурфактанти ІV типу
− Сурвента (препарат отриманий з
легень великої рогатої худоби та
збагачений лецитином)
Препарати сурфактанту отримують або виділяють його із амніотичної рідини
при операції кесарів розтин (людський сурфактант), чи шляхом лаважа легень
свиней, і крупного рогатого скота,чи змішування екстракту подрібнених легень
крупного рогатого скота з поверхнево – активними фосфоліпідами головна різниця
синтетичних сурфактантів від так названих природних.

Препарат уводять ендотрахеально інстиляцією через зонд, уведений до
ендотрахеальної трубки, або через додатковий порт спеціальної ендотрахеальної
трубки. Кінець зонда має ледь виступати за край трубки і знаходитись над
біфуркацією трахеї. Перед уведенням до ендотрахеальної трубки зонд укорочують,
щоб запобігти потраплянню сурфактанту до одного з головних бронхів.
Разова доза сурфактанту становить 100-200 мг фосфоліпідів (2,54,0 мл емульсії)
на кг маси тіла дитини. Оптимальне є двократне введення. Перша доза
призначається в перші 2- 24 години. Повторно доза вводиться через 12 годин, якщо
дитині до цього часу проводять апаратне ІВЛ через ендотрахеальну трубку,
змінюючи положення новонародженого (після кожного введення повертають
спочатку на один, а потім на інший бік, вентилюючи легені за допомогою
реанімаційного мішка і маски).
Профілактичне введення сурфактанту (протягом 15 хв. після народження, після
стабілізації стану дитини) в пологовій кімнаті (операційній) потрібно передбачити в
таких випадках:
1)
усім новонародженим з терміном гестації < 28 тиж гестації;
2)
новонародженим з терміном гестації 28-30 тиж, якщо вони потребують
інтубації трахеї після народження або матір не отримала курсу стероїдної
профілактики
3. Киснева терапія і дихальна підтримка
Киснева терапія – збагачення вільним потоком кисню повітря, яке вдихає
новонароджена дитина з метою корекції гіпоксемії і підтримання нормальних
показників оксигенації крові (РаО2 – 50-75 мм. рт. ст.; SpO2 – 88-94 %) у
новонародженої дитини (табл. 5).
Враховуючи потенційну токсичність кисню (насамперед, для передчасно
народжених немовлят), а також його відносно високу вартість, кисневу терапію слід
призначати лише за наявності показань.
Таблиця 5 Прийнятні показники газового складу крові і кислотно-лужного стану в
новонароджених
< 28 тиж
28-40 тиж
Дитина з
Показник
гестації
гестації
бронхолегеневою
дисплазією
РаО2 (мм рт. ст.)
Артеріальна кров
45 - 65
50 - 70
50 - 70
Капілярна кров
30 - 40
35 - 42
35 - 42
РаСО2 (мм рт. ст.)
Артеріальна кров
40 - 55
40 - 60
45 - 70
Капілярна кров
40 - 60
40 - 65
50 - 75
рН
Артеріальна кров
≥ 7,25
≥ 7,25
7,35-7,45
Капілярна кров
Незалежно від методу кисневої терапії, необхідно зігрівати і зволожувати
кисневий потік під час її проведення. Для цього використовують стандартний

електронний зволожувач з підігрівом або апарат Боброва у водяній бані
(температура 36-37С).
Недостатній рівень оксигенації крові (ціаноз слизових оболонок ротової
порожнини і губ і/або сталі показники насичення гемоглобіну киснем SpO2 < 88 %
або РаО2 < 50 мм рт. ст. (табл.9) і/або прогресивне зростання важкості ДР,
незважаючи на збільшення концентрації кисню у вдихуваному повітрі понад 50 %, є
показанням для початку дихальної терапії з використанням постійного позитивного
тиску у дихальних шляхах (СРАР) або штучної вентиляції легень (ШВЛ).
Показання до призначення кисневої терапії новонародженій дитині
Клінічні ознаки ДР незалежно від їх важкості і від віку новонародженої дитини.
Рівень насичення гемоглобіну киснем (SpO2) < 88 % або РаО2 менше 50 мм рт. ст.
Обладнання для проведення оксигенотерапії вільним потоком кисню (табл. 10)
Системи з малим кисневим потоком (до 2 л за 1 хв.) - носові канюлі, носовий
катетер. Цей метод кисневої терапії найчастіше застосовують у новонароджених
дітей, які можуть дихати самостійно і мають тривалу залежність від невисоких
концентрацій кисню, після закінчення васкуляризації сітківки (після досягнення
немовлям приблизного скоригованого віку 32-34 тиж).  Системи з великим
потоком (> 3-5 л за 1 хв.) – кисневі намети.
Кисневі (лицеві) намети є найпоширенішою системою з великим потоком, які
часто застосовують в якості початкового лікувального втручання у гострому періоді
захворювання, що супроводжується виникненням помірних або важких ДР.
Одним з варіантів застосування кисневого намету можна вважати подавання
кисню безпосередньо в інкубатор. Максимальна концентрація кисню у повітрі
інкубатора, якої можна досягнута за таких умов, становить 40 %.
Лицеві маски можна застосовувати з різними величинами кисневого потоку.
Використання цього обладнання не має переваг порівняно з іншими методами.
Можуть застосовуватись короткочасно. Непрактичні для застосування у
новонароджених.
Таблиця 6 Порівняльна характеристика основних методів оксигенотерапії, що
застосовують у новонароджених дітей
Вид
Переваги
Недоліки
обладнання
Носові канюлі/
Швидкість потоку - 0,25-2,0 л/хв.
Відсутня
катетер (системи з
Можливість тривалого
можливість
малим потоком)
застосування
вимірювання FiO2 –
Можливі коливання FiO2 2150
необхідне моніторне
Можливість зволоження і
обладнання для
зігрівання дихальної суміші
контролю
Необхідні
Необмежена можливість
спеціальні назальні
спостереження і годування дитини
канюлі

Кисневий намет*
(система з
великим потоком)

Швидкість потоку > 3 л/хв.
Обмежена
Можливі коливання FiO2 2190 %
можливість
спостереження і
Можливість точного
годування дитини
вимірювання FiO2
Можливість зволоження і
Можливі
зігрівання дихальної суміші
перевитрати кисню
* - рекомендується також для новонароджених дітей, які мають ризик розвитку
ретинопатії (< 32-34 тиж скоригованого віку).

Створення постійного позитивного тиску у дихальних шляхах (методика
СРАР) – це метод лікування дихальної недостатності у новонароджених дітей,
який дозволяє забезпечити прохідність дихальних шляхів, запобігти спаданню
альвеол і поліпшити альвеолярну оксигенацію.
Застосування методики СРАР забезпечує:
1)
поліпшення оксигенації (підвищення SpO2 і РаО2, зменшення ціанозу);
2)
зменшення задишки і ретракцій грудної клітки;
3)
ліквідацію або зменшення кількості апное;
нормалізацію частоти серцевих скорочень.
Основні показання до застосування методики СРАР
-Підсилена робота дихання (наявні ДР) внаслідок зменшеного дихального об’єму
(ДО):
-Тахіпное (> 60 за 1 хв.), за рахунок якого новонароджена дитина намагається
підтримати ДО, скорочуючи тривалість видиху;
-Втягнення податливих ділянок нижньої частини грудної клітки і грудини, які
свідчать за зменшення ДО;
-Сстогін на видиху, що створює позитивний тиск у дихальних шляхах.
-Зменшений ДО, зниження прозорості легеневих полів, ателектази, набрякові зміни
у легенях за даними рентгенографії.
-Дихальна підтримка після екстубації трахеї (припинення ШВЛ).
-Апное недоношених.
-Початкова дихальна підтримка новонароджених з дуже малою масою тіла відразу
після народження.
СРАР не рекомендується застосовувати, якщо є показання до ШВЛ, у дітей з
аномаліями верхніх дихальних шляхів (атрезія хоан, «вовча» паща, трахеоезофагальна нориця тощо), діафрагмальною грижею, синдромами витоку повітря
(пневмоторакс), а також природженими вадами серця, які характеризуються
зниженим легеневим кровоплином.
Техніка застосування методики СРАР
Системи СРАР
1.класичні напіввідкриті системи з постійним потоком газової суміші і
клапаном видиху (посудина з водою, механічний клапан апарата ШВЛ), за
допомогою якого можна регулювати величину тиску наприкінці видиху;

2.відкриті системи, які забезпечують постійний тиск у дихальних шляхах за
допомогою спеціального пристрою (генератора), в якому змінний потік
повітряно-кисневої суміші створює опір видиху дитини.
Ефективні сучасні методи застосування СРАР
1.за допомогою носових канюль для СРАР або назальної ендотрахеальної
трубки, кінець якої знаходиться в носоглотці або носовому ході; перевагу
надають використанню спеціальних коротких подвійних носових канюль.
2.за допомогою спеціальної носової маски.
3.усі інші методи (використання мішків, наметів, камер, лицевих масок тощо)
виявились менш ефективними, безпечними і практичними порівняно з
носовими канюлями, трубками і масками, а тому рідко використовуються в
даний час.
Типові параметри методики, що використовують у новонароджених дітей
Швидкість потоку дихальної суміші регулюється в межах 6-15 л/хв. залежно від
маси тіла новонародженої дитини і системи СРАР, що використовується. Тиск у
відкритих системах залежить від величини потоку. Для напіввідкритих систем
швидкість потоку, що незначно перевищує 6 л/хв., як правило, є достатньою.
Збільшення «роботи дихання» дитини в цьому випадку (зростання частоти дихань,
підсилення ретракцій тощо) може свідчити за недостатню швидкість потоку.
Початковий показник частки кисню в дихальній суміші (FiO2) не повинен
перевищувати 40 %.
Величина позитивного тиску СРАР може змінюватись у межах від + 3 до + 10 см
Н2О. Тиск +3 см Н2О доцільно застосовувати в екстремально недоношених
новонароджених дітей у фазі припинення дихальної підтримки.
Резервуар з водою для створення
позитивного тиску (см Н2О)
Манометр

канюлі

Трубка для
подавання суміші
повітря -кисень

Зволожувач з
підігрівом

Спеціальні носові
Рис. 3. Одна з перших напіввідкритих систем «назального» СРАР, в якій
використовувались носові канюлі
Тактика зміни параметрів.
-Якщо важкість ДР зростає і/або центральна оксигенація дитини не поліпшується
(SpO2 < 88 %), незважаючи на початкове застосування методики СРАР + 4 - 6 см
Н2О, треба поступово (кожні 15 - 30 хв.) збільшувати тиск наприкінці видиху на 1
см Н2О до поліпшення оксигенації (SpO2 > 88 %) або досягнення тиску 8-10 см Н2О.
-За відсутності позитивної динаміки показника SpO2, незважаючи на використання
позитивного тиску на видиху більше 8 см Н2О, збільшують FiO2 до 60 % і
визначають газовий склад артеріальної (капілярної) крові.

-SpO2 < 88 % (РаО2 < 50 мм рт. ст.) або РаСО2 > 60 мм рт. ст. і рН < 7,25 за умови
застосування тиску 8-10 см Н2О і FiO2 > 60 % є абсолютним показанням до початку
ШВЛ.
Відміна СРАР
У разі зменшення клінічної важкості ДР і сталому збільшенні SpO2 до 94 % спочатку
поступово (на 5 % за 30 хв.) зменшують FiO2 до 4030 %, а потім поступово (1 см
Н2О за 30 хв.) зменшують позитивний тиск до + 4 - + 5 см Н2О, підтримуючи SpO2
у межах 88-94 % і РаО2 – у межах 50-70 мм рт. ст.
Позитивний тиск наприкінці видиху утримують на рівні +4 - +5 см Н2О до того
часу, поки задишка і ретракції стануть мінімальними або зникнуть.
Стабільність стану дитини (SpO2 - 92-93%, відсутність апное, нормальні показники
інших життєво важливих функцій, легкі ДР) за умови зменшення FiO2 < 40 % і
тиску < 5 см Н2О визначають можливість відміни СРАР.
У дітей з дуже малою масою тіла при народженні, які мають періодичні апное,
рекомендується продовжувати застосування СРАР з тиском ≤ 5 см Н2О до
зменшення FiO2 до 30-21 %.
Основні показання до застосування ШВЛ.
Клінічні
1. Прогресивне зростання важкості ДР або роботи дихання, незважаючи на
застосування СРАР з FiO2 > 60 % або оксигенотерапії з FiO2 > 60 %.
2. Важкі ДР незалежно від причин.
3. Рецидивні патологічні апное (3 і більше апное, які вимагали тактильної
стимуляції або ШВЛ мішком і маскою протягом години).
4. Стійка брадикардія (ЧСС < 80/хв.) або артеріальна гіпотензія (середній
артеріальний тиск менше величини терміну гестації дитини у тижнях).
5. Масивна легенева кровотеча.
Лабораторні
6. РaO2 < 50 мм рт. ст., незважаючи на застосування СРАР з FiO2 > 60 % і тиском
> 6 см Н2О або оксигенотерапії з FiO2 > 60 %.
7. РaCO2 > 60 мм рт. ст.
8. pН < 7,25 (респіраторний ацидоз).
Розгляд особливостей застосування ШВЛ у новонароджених виходить за межі
даної теми.
Відміна кисневої терапії.
Кисневу терапію припиняють, як тільки ДР клінічно більше не виявляються і
(або) ж показник SpO2 стало перевищує 90-92 %, незважаючи на використання
мінімальної концентрації (потоку) додаткового кисню. Після відміни кисневої
терапії за новонародженою дитиною слід уважно спостерігати протягом 15 хв.,
звертаючи увагу на появу центрального ціанозу і показники пульсоксиметра.
Результати слід записувати в медичній документації.
Якщо язик і губи новонародженої дитини залишаються рожевими і/або SpO2 > 90
%, кисневу терапію не відновлюють й оцінюють наявність центрального ціанозу
через кожні 15 хв. протягом наступної години.
Якщо після припинення оксигенотерапії центральний ціаноз з’являється знову
або SpO2 < 90 %, подавання кисню відновлюють, забезпечуючи таку його

концентрацію у вдихуваному повітрі, яка попередньо запобігала розвиткові
гіпоксемії.
3. Неспецифічні заходи
Призначення антибіотиків
Наявність стійких (довше кількох годин) ДР важкого ступеня або зростання
важкості ДР є показанням до призначення антибіотиків.
В якості стартової антибіотикотерапії рекомендовано використовувати комбінацію
напівсинтетичного пеніциліну й аміноглікозиду. Антибактеріальна терапія повинна
тривати щонайменше до моменту виключення наявності інфекційного
захворювання або протягом щонайменше 10-14 днів у разі його підтвердження.
До призначення антибіотиків з дотриманням вимог стерильності забирають 0,5-1,0
мл крові з периферичної вени (артерії) на бактеріологічне дослідження.
Після отримання результатів бактеріологічного дослідження оптимізують
антибактеріальну терапію.
За станом новонародженої дитини спостерігають в умовах лікарні щонайменше
протягом 24 год. після відміни антибіотиків.
Корекція метаболічних розладів
1.Гіпоглікемія/ гіперглікемія (див. тему «Новонароджені з малою масою»).
У разі виникнення гіперглікемії (> 6,7 ммоль/л), незважаючи на використання
швидкості введення глюкози 4-6 мг/кг/хв., рекомендується зменшити швидкість
уведення глюкози до 2-3 мг/кг/хв. або перейти на інфузію фізіологічного розчину.
Якщо через 1 год. після цього гіперглікемія буде зберігатись, доцільно призначити
простий інсулін залежно (внутрішньовенно 0,01-0,1 Од/кг/год. або 0,1-0,2 Од/кг
через 6-12 год.).
2.Значна ацидемія (рН артеріальної/капілярної крові < 7,2) .У всіх випадках
діагностованої ацидемії насамперед важливо вжити лікувальних заходів,
спрямованих на ліквідацію причини порушення кислотно-лужного стану.
3.Анемія .Потреба лікувати анемію у новонароджених дітей з ДР визначається її
важкістю і віком дитини, а також залежить від методу лікування дихальної
недостатності (табл. 8).
Анемію у новонароджених дітей з ДР коригують переливанням еритромаси з
розрахунку 10-20 мл/кг: переливання 10 мл/кг еритромаси збільшить величину
гематокриту новонародженого на 0,1 або рівень гемоглобіну на 30 г/л.
Забезпечення стабільної гемодинаміки
У багатьох новонароджених дітей з ДР, особливо з терміном гестації до 32 тиж,
розвивається артеріальна гіпотензія. Основні принципи забезпечення стабільної
гемодинаміки в новонароджених дітей з ДР відповідають рекомендаціям,
викладеним у темі «Асфіксія новонароджених».
Таблиця 7 Показання до переливання еритромаси у новонароджених дітей з ДР
Самостійне дихання
ШВЛ
СРАР
< 28 днів
< 28 днів
≥ 28 днів
FiO2 > 21 %
FiO2 ≥
FiO2 ≥ 28 днів
30%
 30%

Hb<
Hb<12
Hb<100
Hb<100
Hb<80
110 г/л
г/л або
Hb<80 г/л або Ht<0,25
0 г/л або
г/л або Ht г/л або
або
Ht <0,40
<0,30
Ht<0,30
Ht<0,25
Ht<0,35
Примітка: FiO2 – частка кисню у дихальній газовій суміші.
Призначення інших ліків
1. Метилксантини. Призначення метилксантинів (кофеїну, теофіліну або еуфіліну)
недоношеним новонародженим дітям вірогідно зменшує частоту апное
недоношених і потребу у ШВЛ (див. тему «Новонароджені з малою масою»)
2.Глюкокортикоїди. Враховуючи можливість виникнення важких ускладнень
стероїдної терапії, частково обґрунтованим може вважатися її використання лише у
новонароджених дітей з критично важким легеневим захворюванням, які наприкінці
раннього неонатального періоду вимагають ШВЛ з жорсткими параметрами і FiO2 >
80 %.
Потрібно використовувати мінімальні дози (1 мг/кг/добу гідрокортизону або 0,15
мг/кг/добу дексаметазону) і відмінити стероїди протягом 7-10 днів, маючи на меті
екстубацію трахеї у цей період.
3.Ретинолу ацетат (вітамін А). Призначення вітаміну А у новонароджених дітей з
ДР може прискорювати відновні процеси у легенях, зменшувати чутливість до
інфекцій і сприяти альвеоляризації незрілих легень. Глибоконедоношеним
новонародженим дітям з масою тіла < 1500 г і наявними ДР призначають 5000 МО
вітаміну з першої доби життя внутрішньом'язово тричі на тиждень упродовж
місяця. Після досягнення 75 % добового об’єму ентерального харчування препарат
можна призначати внутрішньо (ентерально).
4.Дії у разі підозри на природжену ваду серця. У новонародженої дитини з
серцевим типом ДР, насамперед, зі стійким центральним ціанозом, який не
зменшується, незважаючи на дихання 100% киснем (негативний кисневий тест), або
шоком, який гостро виникає в перші 3 тиж життя, потрібно мати на увазі можливу
наявність природженої вади серця. Анатомічною особливістю таких вад часто є
залежний від функціонування артеріальної протоки (АП) системний або легеневий
кровоплин. Тобто, відкрита АП забезпечує життєво необхідне шунтування крові
між двома колами кровообігу. Таким немовлятам, окрім інших стандартних заходів,
насамперед, моніторингу життєвих функцій, забезпечення ефективної вентиляції і
надійного судинного доступу, показана невідкладна постійна внутрішньовенна
інфузія простагландину Е1 (ПГЕ1), щоб запобігти закриттю протоки до моменту
встановлення точного ехо-кардіографічного діагнозу.
ПГЕ1 призначають з розрахунку 0,05-0,1 мкг/кг/хв., збільшуючи або зменшуючи
дозу залежно від терапевтичного ефекту (покращення оксигенації). Рекомендована
підтримуюча доза – 0,025 мкг/кг/хв. Призначаючи ПГЕ1, потрібно мати на увазі
можливу потребу застосовувати штучну вентиляцію легень, оскільки у 10-12%
немовлят може виникнути апное в перші 30 хв. інфузії препарату. Можливі інші
побічні ефекти включають брадикардію, зупинку серця, артеріальну гіпотензія,
підвищення температури тіла, гіперемію шкіри, гіпоглікемію, гіпокаліємію, судоми,
набряки м’яких тканин, зниження функції тромбоцитів тощо. Ймовірність

виникнення більшості із зазначених ускладнень зростає зі збільшенням тривалості
інфузії ПГЕ1.
5) Інфузійна терапія. Крайнє важливо попередити розвиток гіпоглікемії. Тому вже
через 40 – 60 хвилин після народження починають планову інфузійну терапію
(об’єм в 1 добу життя 50 – 60 мл\кг в подальшому на кожен наступний день по 20
мл\кг) . В першу добу застосовуємо 5 – 10% розчину глюкози з 2 доби 0,9%
ізотонічний розчин 2 -3 ммоль\кг\добу і Калій, кальцій по 2 ммоль\кг\добу. Склад
інфузійного розчину коригують залежності від іонограми крові, підтримуючи
рівень натріємії в межах 135 – 145 ммоль\л плазми.
6) Антибактеріальна терапія проводиться наступними препаратами: цефазолін 20
мг\кг кожні 12 годин; цефтріаксон 50 мг\кг кожні 24 години; цефотаксим 50 мг\кг
кожні 12 годин.
7) Антиоксидантна терапія - призначають вітаміни А, Е;
8) Сечогінні показані при набряку легень та набряковому синдромі;
9) Глюкокортикоїди: дексаметазон, гідрокортизон за показанням;
10) Антигеморагічна терапія (діцинон, андроксон, етамзілат);
4.Харчування і призначення рідини новонародженій дитині з ДР.
Наявність ДР у новонародженої дитини є протипоказанням для її годування
грудьми. У випадках легких ДР (1-3 бали) доцільно розпочати годування
зцідженим грудним молоком, а за його відсутності – адаптованою молочною
сумішшю, за допомогою альтернативних методів (чашка або шлунковий зонд)
відповідно до вікової потреби дитини (табл. 8).
За наявності ДР середньої важкості (4-6 балів) або важких (7 і більше балів):
якомога скоріше забезпечити судинний венозний доступ і розпочати інфузію 10%
розчину глюкози (з амінокислотами у випадку глибоконедоношеної дитини)
відповідно до вікової потреби дитини щонайменше протягом перших 12 год. (табл.
7). За наявності захворювання, яке супроводжується додатковими втратами рідини,
розрахунки добової потреби слід проводити індивідуально;
-увести зонд у шлунок, щоби звільнити його від вмісту;
-після стабілізації стану новонародженої дитини і появи ознак поліпшення на фоні
лікування незалежно від віку дитини (зменшення важкості ДР, зменшення кисневої
залежності, збільшення діурезу, зростання рухової активності тощо) доцільно
розпочати ентеральне харчування, призначивши зціджене грудне молоко, а за його
відсутності – адаптовану суміш через зонд (див. тему «Недоношені діти»);
-якщо розпочате ентеральне годування, щоденно розраховувати необхідну кількість
молока (суміші);
-залежно від стану новонародженої дитини поступово збільшувати об’єм
ентерального харчування і паралельно зменшувати об’єм внутрішньовенної інфузії,
щоб забезпечити споживання добового об’єму рідини відповідно до вікової потреби
новонародженої дитини;
-під час ентерального годування ретельно спостерігати за загальним станом
новонародженої дитини: частотою дихання, кольором шкіри і слизових оболонок,
руховою активністю;
-у разі погіршення стану дитини під час годування останнє слід припинити, оцінити
стан дитини, перевірити місцезнаходження кінчика шлункового зонда, призначений

об’єм харчування, а також можливу наявність інших проблем; скоригувати виявлені
проблеми.
Таблиця 8 Фізіологічні потреби у рідині протягом першого місяця життя дитини*
Маса при
Невідчутні
Потреба у рідин
народженні
втрати рідини
1-2 доба
3-7 доби
8-30 доби
(грами)
(мл/кг/добу)
< 750
100 - 200
100 - 200
150 - 200
120 - 180
750 - 1000
60 - 70
80 - 150
100 - 150
120 - 180
1001 - 1500
30 - 65
60 - 100
80 - 100
120 - 180
> 1500
15 - 30
60 - 80
100 - 150
120 - 180
* - зазначено показники мінімальної і максимальної потреби.
Після відміни кисневої терапії у новонародженої дитини зі скоригованим віком >
33-34 тиж. (див. тему «Адаптація новонароджених») слід оцінити здатність дитини
до смоктання і спробувати прикласти її до грудей. Якщо цього не можна зробити з
будь-яких причин, потрібно продовжити годувати дитину зцідженим грудним
молоком за допомогою альтернативного методу.
ПрофілактикаДР.
У випадку загрози переривання вагітності чи початку родової діяльності в терміні
28-34 тижня вагітності жінкам проводять слідуючи профілактичні заходи,
направлені на созріваня сурфактантної системи плода:
a) пролонгування родів;
b) введення глюкокортикоїдів (при відсутності протипоказань);
c) внутрішньовенне введення мукосальвану;
d) внутрішньовенне введення етамізолу;
e) внутрішньовенне теофіліна, еуфіліну.
Прогноз СДР. Залежить від ступеня тяжкості і наявності супутньої патології,
ускладнення терапії.
Критерії виписки
a) За відсутності клінічних ознак дихальних розладів, проблем з харчуванням та
інших показань до госпіталізації, новонародженого, який не отримує
додаткового кисню протягом щонайменше 2 діб і не має центрального
ціанозу, можна виписати додому.
b) Додаткові критерії виписки дитини з пологового стаціонару повинні
відповідати відповідним положенням клінічного протоколу медичного
догляду за здоровою новонародженою дитиною, клінічного протоколу
медичного догляду за новонародженою дитиною з малою масою тіла при
народженні, клінічного протоколу з первинної реанімації та
післяреанімаційної допомоги новонародженим дітям.
Клінічна картина різних проявів дихальних розладів у новонароджених.
1.Респіраторний дистрес-синдром
Респіраторний дистрес-синдром (РДС) переважно розвивається у недоношених
новонароджених. Це захворювання діагностується приблизно у 15 % усіх дітей з
малою масою при народженні.

Захворюваність зростає зі зменшенням гестаційного віку, сягаючи 60-80 % серед
немовлят, які народились при терміні вагітності менше 28 тиж. РДС може
траплятись також і у доношених дітей, які страждали внутрішньоутробно або під
час пологів.
Розвиток захворювання супроводжується зменшенням податливості і ФЗЄЛ,
виникненням ателектазів, підвищенням проникності альвеолярних капілярів і
формуванням гіалінових мембрани.
Основною причиною розвитку РДС є дефіцит сурфактанту, що виникає внаслідок
невідповідності між його споживанням та продукцією (рис. 4).
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(ВОВ), а також на рівні легень; ** VQ - вентиляційно-перфузійних.
Рис. 4. Головні ланки патогенезу РДС.
Первинна недостатність сурфактанта зумовлена, насамперед, незрілістю
альвеолоцитів II типу, що характерно для новонароджених дітей гестаційним віком
менше 34 тиж.
Чинниками ризику недостатньої продукції або інактивації сурфактанту також
уважаються діабет у матері, народження без пологової діяльності (кесарський
розтин),перінатальна гіпоксія гіпотермія, гіпоксемія, ацидоз, гіповолемія
(гіпоперфузія легень), вдихання високих концентрацій кисню, механічне
ушкодження легень (баро-, волюм- або ателектотравма).

Недостатня кількість сурфактанту в легенях таких новонароджених не може
забезпечити формування потрібної функціональної залишкової ємності легень,
спричинює розвиток ателектазів, зменшення активної альвеолярної поверхні та
податливості легень. Прогресивному розвиткові ателектазів сприяють відносно
висока податливість грудної клітки, а також загальна структурна незрілість
легеневої тканини.
Сучасні дані свідчать, що певну роль у виникненні цього захворювання можуть
відігравати генетичні фактори. Утворення гіалінових мембран, що відбувається
внаслідок потрапляння білків на поверхню альвеол, є радше маркером, ніж
суттєвою патологічною ознакою хвороби. Цей процес не є специфічним для
неонатального РДС і може супроводжувати розвиток пневмоній, гострого, серцевої
недостатності, ревматичних захворювань, уремії, а також трапляється у випадках
отруєнь токсичними газами, радіаційних ураженнях тощо.
Клінічна картина.
Має «світлий проміжок» від декількох до 10 – 12 годин після народження, після
чого різко погіршується стан дитини - розвивається типовий РДС.
Протікає в два етапи:
a) оборотних патологічних змін;
b) необоротних патологічних змін.
Про можливий розвиток РДС свідчать ДР, які з’являються і прогресують
невдовзі після народження. Характерним є «легеневий» тип цих розладів – тахіпное
(> 60/хв.) /диспное, ретракції, експіраторний стогін, парадоксальне дихання,
роздування крил носа, а також центральний ціаноз під час дихання повітрям. Крім
того, можуть виявлятись артеріальна гіпотензія, периферичні набряки, олігурія. Під
час аускультації легенів спочатку вислуховується ослаблене дихання, пізніше –
розсіяні крепітуючі та дрібноміхурцеві хрипи. Типовими є сплощена грудна клітка
та дещо збільшений в об’ємі живіт. ДР виникають в перші 6 год. життя дитини і
підсилюються в динаміці протягом наступних 3 днів. У неважких випадках через 23 дні наступає позитивна динаміка, - зменшується вияв ознак ДР, зростає діурез,
зменшуються набряки, підвищуються м’язовий тонус і рухова активність.
Діагноз.
1.Дані анамнезу. Передчасні пологи (особливо пологи при терміні вагітності < 34
тиж), асфіксія новонародженого, діабет у матері, кровотечі в 3-му триместрі
вагітності, артеріальна гіпотензія у матері, попередні випадки народження дітей з
РДС, чоловіча стать дитини.
2.Результати антенатального визначення зрілості сурфактантної системи плода
(співвідношення лецитин/сфінгомієлін < 2, відсутній фосфатидилгліцерол в
амніотичній рідині свідчать про ризик виникнення РДС).
3. Негативний результат постнатального «пінного» тесту свідчить про незрілість
легень. Негативний результат цього тесту можна використовувати для визначення
немовлят, яким потрібне профілактичне уведення сурфактанту.
4.Клінічні дані (описані вище).
5.Лабораторні дані.
Порушення газообміну (артеріальна гіпоксемія з рО2 < 60 мм рт. ст.),
гіперкапнія (рСО2 > 45 мм рт. ст.), метаболічний/ змішаний ацидоз (рН менше 7,2).
6.Рентгенографія органів грудної клітки (рис. 5).

Залежно від важкості виявлених рентгенологічних змін розрізняють 4 стадії
РДС:
I стадія дрібна зернистість з повітряними бронхограмами, що не виходять за
межі тіні серця; границі серця чітко визначаються;
II стадія з'являється типовий дифузний сітчасто-зернистий рисунок з помірно
зниженою прозорістю легеневих полів; повітряні бронхограми виходять за межі
тіней серця та вилочкової залози;
III стадія зливні затемнення,
утворені численними
сітчастозернистими тінями; повітряні бронхограми доходять до розгалужень
2-го і 3-го порядку; продовжує знижуватись загальна прозорість легеневих полів;
IV стадія «білі легені», повне затемнення всіх легеневих полів; відсутні
повітряні бронхограми; тінь серця не контурується.
Диференціальний
Включає природжену
тахіпное новонародженого
синдроми, набряк легень,
легень тощо.

діагноз
пневмонію, транзиторне
(ТТН), аспіраційні
природжені аномалії

Профілактика.
Запобігання
виникненню передчасних
пологів слід вважати
основним заходом
профілактики РДС.
Важливе значення у
профілактиці РДС відіграє
призначення вагітним із
загрозою передчасних
пологів ліків, які
прискорюють дозрівання
Рис.5 . РДС, 3 стадія. Видно
повітряні
бронхограми.
Зонд
у
легень та інших органів
плода. Стандартом такої
шлунку. Судинний катетер в
профілактики у даний час
є кортикостероїди
аорті, введений через артерію
пуповини.
(виключно дексаметазон
або бетаметазон).
Профілактичне призначення потрібне всім вагітним з терміном від 24 до 34 тиж,
які мають загрозу виникнення передчасних пологів. Профілактичний курс
складається з 2-х доз (12 мг кожна) бетаметазону, які вводять ЛИШЕ
внутрішньом’язово через 24 год. або з 4-х доз дексаметазону (6 мг кожна), які
вводять внутрішньом’язово через 12 год. Ефект призначення стероїдів є
максимальним через 48 год., однак наявний вже через 24 год. від початку курсу і
зберігається 7 днів.
Не рекомендується використовувати кортикостероїди у разі наявності клінічних
симптомів хоріоамніоніту, важких системних інфекцій та імунодефіцитів.
Лікування.
1.Допомога в пологовому залі. Своєчасна та ефективна первинна реанімація має
принципове значення у разі передчасного народження дитини, насамперед, щодо
профілактики ураження легень.
2.Тепловий захист. Переохолодження дитини з ДР будь-якої етіології гальмує
синтез сурфактанту і призводить до прогресивного погіршення загального стану
дитини.

3.Ендотрахеальне введення екзогенного сурфактанту. Основний лікувальний, а
також ефективний профілактичний захід. Перевагу надають натуральним
сурфактантам порівняно з синтетичними (в Україні зараз зареєстровані лише
натуральні сурфактанти – Куросурф® [80 мг фосфоліпідів/мл], Неосурф® [25 мг/мл]
й Інфасурф® [35 мг/мл]). Введення сурфактанту з метою лікування РДС проводять
новонародженим з клінічними і (або) рентгенологічними ознаками РДС, яким
сурфактант не вводили профілактично; першу лікувальну дозу препарату потрібно
ввести якомога скоріше (оптимально - в перші 2 год. життя дитини). Другу, а інколи
і третю, дозу сурфактанту (через 6-12 год. після попередньої), призначають, якщо:
дитина потребує високих концентрацій кисню (> 40 %) або ШВЛ; після введення
першої дози сурфактанту дитина на СРАР з позитивним тиском на видиху > 6 см
Н2О потребує > 50 % кисню у дихальній суміші; стан дитини на СРАР-терапії
погіршується, і виникають показання ШВЛ.
4.Дихальна підтримка і киснева терапія, підтримка гемодінаміки, харчування,
неспецифічні заходи.
5.Призначення антибіотиків. Оскільки проведення диференціального діагнозу між
РДС і бактеріальною пневмонією не завжди можливе, всім новонародженим з
клінічно явними ДР рекомендується призначати антибіотики .
2. Набряково- геморагічний синдром
Виникає у перші години життя дитини. Типові експіраторні шуми і велика
кількість хрипів в легенях, кров’янисті пінні виділення з роту. Відмічається
загальний набряковий синдром, збільшення печінки. Часто розвивається синдром
десимінованого згортання з крововиливами у мозок, надниркові залози, шлунково –
кишковий тракт, що приводить до гіпотонії, анасарки. Лабораторні дані: гіпоксемія
від помірної до значної, гіперкапнія, метаболічний ацидоз.
Рентген легень: перібронхіальний, періартеріальний набряк, який поступово
поширюється від ворот легень до периферії. Тривалість набряково – геморагічного
синдрому 1-3 тижні.
3. Ателектази
Частіше виникають у недоношених дітей, а також при передозуванні матері
седативних препаратів, аспірації навколоплідними водами, слизу.
Ателектази можуть бути:
a) тотальні (частіше локалізуються в лівій легені);
b) розсіяні (частіше локалізуються в верхніх відділах правої легені).
Клініка:
Розправлення легень у доношених і недоношених дітей проходить за перші дві
доби,а при ателектазах затримується до 7 діб. З перших годин життя при
тотальному ателектазі відмічається задишка,постійний ціаноз, асиметрічні рухи
грудної клітки - западіння грудної клітини на стороні ураження, дихання на цій
стороні ослаблене, або відсутне, тахікардія, розширення меж серця,набряковий
синдром.При розсіяних ателектазах відмічаеться деяке западання грудної клітини,
різко послаблене дихання, вкорочення перкуторного тону, нечіткість меж відносної
серцевої тупості.

Рентген лечень при тотальному ателектазі типова: трикутна тінь піджатогої легені,
вузькі міжреберні проміжкі на стороні ателектазу, високо стоячий(паретичний)
купол діафрагми на стороні ателектазу, зміщення органів середостіння в сторону
ателектазу, компенсаторна емфізема протилежної легені.
Тривалість ДР при даній патології -5 – 7 діб.
Диференційно - діагностичні ознаки найбільш часто зустрічаємих ДР
неінфекційного генезу у новонароджених відображено в таблиці 9.
Табл. 9 Диференційно - діагностичні ознаки найбільш часто зустрічаємих ДР
новонароджених
Діагностичні
ознаки
анамнез матері
загальний стан
збудження
пригнічення
зниження
м’язевого
тонусу
зниження
рефлексів
температура
тіла
блювота і
зригування

Ателектаз легень
токсикози вагітних,
патологічні роди
тяжкий і середньо
тяжкий
немає
пригнічення

РДС
нефропатія,
гіпоксія, загроза
викидня
Дуже тяжкий
інколи є
Зрідка

помірне

значне

помірне

значне

нормальна
зрідка

початкова
12 -15%
втрата маси
порушення
стану органів
рідко
дихання
приступи
асфіксії
різка
задишка
частота
70 – 120 в 1 хвилину
дихання
ригідність
підвищена чи
грудної клітини нормальна

нормальна чи
знижена
частіше в
перші години
життя

Набряково –
геморагічний
синдром
серцево - судинні і
алергічні
захворювання
Тяжкий і середньо
тяжкий
немає
пригнічення
від помірного до
значного
помірне
нормальна чи
знижена
пінисті виділення із
рота

10 -20%

10-20%

часто

рідко

значна,
патологічні типи
дихання
20 – 130 в 1
хвилину
знижена

значна
40 – 80 в 1 хвилину
знижена

перкуторні дані

аускультутивні
дані
зміна стану
ССС:
забарвлення
шкіри

притуплення на
стороні ателектазу
послаблене дихання,
одиничні вологі хрипи

ціаноз

Загальне
зниження
перкуторного
звуку

Зниження
перкуторного звука в
медіальних відділах

цриступи
ціанозу,
акроціаноз

ціаноз від
помірного до значного
тахікардія
немає чіткості меж
серця

послаблене
послаблення чи
дихання, маса
посилене дихання,
крепітуючих чи
звучний видох
вологих хрипів

частота пульса
перкуторкусія

помірна тахікардія
зміщення меж серця
в уражену сторону

тахі – чи
брадікардія
розширення
меж серця та
судинного пучка

аускультація

послаблення чи
посилення тонів серця

систолічний
шум (часто)

пульсація
ділянки серця і
судин
збільшення
печінки
набряки
КЛС

РО2
тривалість
перебігу

систолічний шум
(часто)

часто

зрідка

зрідка

зрідка

часто

часто

зрідка
дихальний чи
змішаний ацидоз
гіпоксемія
6,67 – 4,0 кПа
(50 – 30 мм рт. ст.)
5 – 7 діб

часто
часто
перевага
метаболічний
некомпенсованого
ацидоз, гіперкапнія
змішаного ацидоза
гіпоксемія
4,0 – 2,9 кПа
гіпоксемія від
(30 – 22 мм рт. помірного до значної
ст.)
10 – 15 діб

Від 5 до 20 днів

4. Транзиторне тахіпное новонароджених(ТТН)
Транзиторне тахіпное новонародженого (ТТН) - захворювання відоме також як
РДС II типу або синдром сповільненого звільнення легень від фетальної легеневої
рідини. ТТН є однією з найбільш поширених причин ДР (ДР) у немовлят з
гестаційним віком > 34 тиж, однак, відповідний діагноз, як правило, може бути
встановлений лише після виключення наявності інших легеневих захворювань.
Етіологія : -родорозрішення шляхом кесаревого розтину
- у дітей народжених таким шляхом відсутній «катехоламіновий сплеск»
який відповідає за родовий стрес;

-гостра асфіксія при народжені (особливо через надмірний прийом
окситоцину матір’ю і обумовлена цим гіпонатріємія у новонароджених);
-низька оцінка за Апґар (дихальна депресія).
-пізнє перетискання пуповини;
-призначення матері седативних препаратів;
- фетальний дистрес;
-дефекти надання реанімаційної допомоги в пологовому залі;
-цукровий діабет у матері.
Клініка. Провідний симптом ДР у дитини з ТТН – тахіпное, що може сягати 120/хв.
Часто звертають на себе увагу ціаноз при диханні кімнатним повітрям, роздування
крил носа, бочкоподібна грудна клітка зі втягненням її податливих ділянок,
експіраторний стогін. Характерними є поява відповідних симптомів невдовзі після
народження і прогресивна їх позитивна динаміка. Затримка фетальної рідини у
легенях може супроводжувати клінічний перебіг інших захворювань легень у
новонароджених.
Лабораторно у газовому складі крові – гіпоксемія при диханні кімнатним
повітрям, що, як правило, коригується підвищенням FiO2 до 50 %. Протягом
перших годин після народження часто можуть траплятись гіперкапнія та помірний
дихальний ацидоз. Відсутні лабораторні ознаки інфекційного процесу.
Рентгенологічно виявляється збільшений об’єм легень, зниження прозорості
легеневих полів, рідину у міждолевих щілинах, лінійні тіні за ходом
трахеобронхіального дерева, а часом суцільні ділянки затемнень (рис.6).
Лікування
ТТН – захворювання, що повністю минає протягом 48-72 год. Серед потрібних
специфічних заходів слід назвати помірне обмеження рідини (60 мл/кг у першу
добу життя), призначення антибіотиків, використання оксигенотерапії і СРАР
(рідко). Потреба у високих концентраціях кисню виникає лише у перші години
після народження дитини і прогресивно зменшується з часом. Немовлята з ТТН
звичайно не вимагають FiO2 > 50 % і ШВЛ. Сечогінні препарати не впливають на
клінічний перебіг захворювання.
Тривалість захворювання від 1 до 5-7 діб.

Рис. 6 . Типові рентгенологічні
зміни, які характеризують ТТН.

5. Синдром аспірації міконію (САМ). Синдром аспірації меконію (САМ) часто
виникає внаслідок гіпоксії плода і є однією з важливих причин ДР (ДР) у
новонароджених.
У 10 до 20 % всіх вагітностей виявляється меконіальне забруднення
навколоплідних вод (НВ). Меконій з’являється у НВ переважно в останньому
триместрі вагітності, а тому аспірація меконію є, насамперед, проблемою
доношених і переношених новонароджених.
САМ з розгорнутою клінічною картиною важких ДР мають лише 5 % дітей,
народжених після вилиття забруднених меконієм НВ. Однак, близько 30 %
немовлят, народжених у випадку забруднення НВ меконієм, мають порушення
постнатальної адаптації, переважно газообміну.
«Свіжий» густий меконій, що потрапив у НВ безпосередньо перед пологами,
переважно виявляється у шлунку, трахеї, ротоглотці та на шкірі дитини. Меконій,
що протягом тривалого часу знаходився у НВ, викликає зеленувате «горохове»
забарвлення НВ, фарбує пуповину, нігті, шкіру новонародженого, виявляється у
нижніх дихальних шляхах, травному каналі.
Найважливіша клінічна прогностична ознака – важкість дихальної депресії у
дитини відразу після народження.
Патогенез.
Потрапляння значної кількості густого меконію у трахею новонародженого
спричинює розвиток патологічного процесу, відомого як САМ. Частинки меконію
перекривають просвіт дрібних дихальних шляхів, що призводить до виникнення
обтураційних ателектазів, гіпоксемії і гіперкапнії. Цьому також сприяє перенесена
внутрішньоутробна гіпоксія, що спричинює ацидоз та інші розлади. Частинки
меконію у дихальних шляхах можуть зумовити виникнення «клапанного» ефекту,
коли рух повітря у заблокованих дихальних шляхах відбувається лише в одному
напрямку: вихід повітря, що потрапляє до легень на вдиху, блокується на видиху.
Внаслідок цього відповідні ділянки розширюються, збільшується залишкова ємність
легень, розтягується грудна клітка, що спричинює виникнення обструктивної
дихальної недостатності.
Крім порушень вентиляції, важливе значення має безпосередній вплив меконію
на дихальні шляхи. Під дією жовчних кислот меконію поступово, через 36-48 год.
розвивається «хімічна» пневмонія з клітинним некрозом бронхіального та
альвеолярного епітелію, поліморфно-ядерною клітинною інфільтрацією легеневої
тканини, інтерстиціальним набряком, вторинним ушкодженням сурфактантної
системи. Запальна реакція й інтерстиціальний набряк, які ушкоджують переважно
дрібні дихальні шляхи, ще більше підвищують їх опір. Продукти запальної реакції в
легенях, гіпоксія й ацидоз зумовлюють збільшення синтезу судиноактивних
речовин (тромбоксану А2, простагландину Е2, лейкотрієнів) і є основною причиною
змін у легеневій судинній системі з розвитком гіпертензії у малому колі кровообігу,
що часто супроводжує САМ. Високий тиск у легеневій артерії й артеріолах
призводить до скиду крові через артеріальну протоку та/або овальне вікно у
системну циркуляцію (шунт справа наліво).
Класифікація і клінічні особливості

Розрізняють легку, середньоважку і важку форми САМ.
Легка і середньоважка форма здебільшого спостерігаються у новонароджених,
які не мають «обтяженого» анте- й інтранатального анамнезу, а відсмоктування
меконію з дихальних шляхів та інші потрібні невідкладні заходи проведені
своєчасно. У них можуть виявлятись легкий ціаноз, тахіпное, невелика кількість
хрипів у легенях, які швидко зникають. Клінічний перебіг неускладнений.
Немовлята з легкою формою, як правило, потребують менше 40 % кисню не довше
48 год. Новонароджені з середньоважким САМ потребують > 40 % кисню довше 48
год.
Важка форма САМ характерна для дітей, які перенесли хронічну і (або) гостру
гіпоксію (асфіксію) безпосередньо перед народженням, мають велику кількість
меконію у трахеї, шлунку; відсмоктування з трахеї проводилось із запізненням,
недостатньо або взагалі не проводилось; після народження дитини не були
забезпечені прийнятні газообмін та гемодинаміка, не корегувались метаболічні
порушення. За таких умов може виникнути глобальна легенева недостатність, що
супроводжується критичними гіпоксемією, гіперкапнією й ацидозом. У
новонароджених з важкою формою САМ звертають на себе увагу блідоціанотичний колір шкіри, тахіпное (> 80/хв.), ретракції та інші ознаки значних ДР.
Аускультативно у легенях на фоні ослабленого дихання визначаються розсіяні
різнокаліберні вологі хрипи. Клінічний перебіг часто ускладнюється розвитком
стійкої легеневої гіпертензії або виникненням синдрому витоку повітря. Діти з
важким САМ вимагають ШВЛ довше 48 год.
Інколи САМ може розвиватися повільно, і повна клінічна картина з’являється
лише через 12-24 год. Здебільшого такий перебіг захворювання трапляється у
немовлят, яким проведено недостатньо повне відсмоктування меконію відразу після
народження, або меконій потрапив у нижні дихальні шляхи ще внутрішньоутробно.
Найпоширенішими ускладненнями САМ в новонароджених є синдроми витоку
повітря з легенів (пневмоторакс, пневмомедіастинум, пневмоперикард тощо),
синдром стійкої легеневої гіпертензії, інфекційно-запальні процеси (пневмонія), а
також розвиток поліорганної дисфункції, характерний для важкої асфіксії.
Діагноз.
1.Оцінка терміну й особливостей перебігу вагітності, її ускладнення, а також
стан плода, його реакція на перейми, характер пологової діяльності,
медикаментозна терапія, що застосовувалась, наявність забруднення НВ меконієм.
2. Наявність меконію у трахеї (нижче голосових зв’язок) відразу після
народження
3. Поява і зростання важкості ДР в динаміці, протягом перших 12-24 год. життя
дитини.
4. Дослідження газового складу артеріальної крові (РаО2 – знижений, РаСО2 –
нормальний або знижений за наявності середньоважкої форми і підвищений у
випадку важкої форми, рН – знижений ).
5.Рентгенологічно спочатку виявляються лінійні тіні, пізніше збільшується об’єм
легень, з’являються дифузні плямисті інфільтрати, які чергуються з
перерозтягнутими ділянками підвищеної прозорості (рис. 7). Характерним є
зниження прозорості верхньої долі правої легені. У разі важкого ураження альвеол і
значної інактивації сурфактантної системи легені можуть мати зменшений об’єм з

негомогенним зниженням прозорості («бите скло» або «снігова буря»); можуть
також збільшуватись розміри серця.
1

2

Рис. 7. Динаміка типових рентгенологічних змін у дитини з САМ.
Лікування.
Основні принципи початкової допомоги і лікування відповідають зазначеним
вище.
Повторні лаважі трахеї не повинні проводитись рутинно, хоча введення у трахею
0,5 мл фізрозчину з наступним короткочасним обережним відсмоктуванням може
бути потрібним дітям з масивною аспірацією.
Враховуючи інактивацію ендогенного сурфактанту меконієм, введення
екзогенного сурфактанту може покращити функцію легень у новонароджених з
важким САМ (рекомендується в перші 6 год. життя). Промивання трахеї
сурфактантом не рекомендується.
Оскільки можливе поєднання САМ з бактеріальною пневмонією, а також існує
ризик нашарування вторинної інфекції, всім новонародженим з САМ призначають
антибіотики.
6. Приступи апное
Апное – зупинка дихання більше 20 с, що супроводжується брадикардією (ЧСС
менше 100 за хвилину).
Приступи апное диференціюють з періодичним диханням (ПД) новонароджених.
ПД – затримка дихання на 5 – 10 с, яке не супроводжується ціанозом, не змінами
серцевого ритму чи артеріального тиску, м’язевого тонусу. Якщо ПА виникають в
перші дні життя і частіше їх виявляють в період перехідного чи парадоксального
сну (сон з швидким рухом очних яблук ), то ПД починають реєструвати зазвичай в
кінці першої на початку другого тижня в період спокійного сну.
Розрізняють первинні (ідіопатичні) та вторинні (симптоматичні) приступи апное.
Етіологія:
Недоношеність, тканьова гіпоксія, легенева патологія зі зниженням розтягнення
легень, обструкція верхніх дихальних шляхів, вагус – опосередковані, спінальна
травма і крововиливи, гіпотермія і гіпертермія, метаболічні порушення, інфекція,
судоми, медикаментозне пригнічення.
Виділяють 3 типи апное:
1. центрального ґенезу(одночасно припиняються і дихальні рухи і
потік повітря в дихальних шляхах),

2. обструктивного ґенезу (порушений прохід повітря в дихальних
шляхах, але рух грудної клітини зберігається;
3. змішана форма, при якій порушення току повітря в дихальних
шляхах йде з періодами дихальних рухів і періодами їх відсутності.
План обстеження при ПА включає:
− газовий склад крові та КОС;
− нейросонографія, ЕЕГ;
− ЕКГ, ехокаріографія;
− Моніторин ССС та ДС під час годування;
− рН- мерія в нижніх відділах стравоходу.
Лікування :
-Тактильна стимуляція (положення дитини на животі в ліжку);
-Дихання з постійним позитивним тиском в дихальних шляхах;
-Киснева терапія;
-Медикаментозна терапія:
-Етімізол
-Адреналін
-Гормони
-Препарати сурфактанту.
7. Хронічні захворювання легень
Бронхолегенева дисплазія (БЛД) - є найпоширенішим захворюванням у групі
екстремально недоношених новонароджених з частотою від 13 до 74 % у дітей з
терміном гестації < 26 тиж, і від 86 до 100 % у немовлят з терміном гестації < 24
тиж.
БЛД визначають як захворювання легень, яке характеризується поєднанням
хронічних дихальних розладів, які виникли в перші дні після народження дитини, зі
стійкою кисневою залежністю (щонайменше, упродовж 28 днів).
Основні чинники ризику і ланки патогенезу.
Класично розвиток захворювання пов’язували зі шкідливою дією високих
концентрацій кисню і ШВЛ на незрілі легені. Сьогодні відомо, що БЛД є
поліетіологічним захворюванням, виникнення якого може бути пов’язаним з
фетальною інфекцією; дією медіаторів запалення; оксидантним стресом;
антенатальним призначенням стероїдів; ураженням легень, спричиненим
вентиляцією, постнатальними інфекцією або запаленням; неадекватним
харчуванням, генетичними факторами і порушенням сигнальної функції факторів
росту. Дисбаланс про- і антизапальних цитокінів, а також протеолітичних ферментів
та їх інгібіторів, що виникає внаслідок дії зазначених чинників, ушкоджує незрілі
легені.
Етіологія:
-незрілість легень у дітей з гестаційни віком менше 32 тижня;
-кислородотерапія з FiO2 більше 0,4;
-баротравма при ІВЛ з позитивним тиском на вдосі;
-тривале знаходження ендотрахеальної трубки в дихальних шляхах;
-інтерстиційна емфізема легень;

-надмірне введення рідини в перші 5 діб життя,
-набряк легень;
-синдром відкритого артеріального протоку з шунтом зліва на право;
-легеневі інфекції;
-недостатня активність антипротеазної системи легень .
Патогенез:
1 стадія (1 - 3 дні) – виражений альвеолярний і інтерстиційний набряк з
гіаліновими мембранами, ателектазами і некрозами ендотелія бронхіол;
2 стадія ( 4 – 10 дні життя) – ателектази стають більш поширені і чергуються з
ділянками емфіземи, поширюються ділянки некрозу і репарації епітелію бронхіол,
некротичні маси заповнюють повітряні шляхи;
3 стадія ( 11 – 30 доби життя ) – поширена метаплазія і гіперплазія епітелію
бронхів і бронхіол, ділянки емфіземи, оточені зонами ателектазу, масивний
інтерстиційний набряк з витонченням базальних мембран, альвеол. Рентгенологічно
ділянки запалення, зони ателектазів, з’являються кісти ;
4 стадія (другий місяць життя) – масивний фіброз легень з деструкцією альвеол і
стінок повітреносних шляхів, гіпертрофія м’язового слою бронхіол, зменшення
кількості легеневих артеріол і капілярів з гіпертрофією м’язового слою артеріол і
венул. Рентгенологічно – масивний фіброз легень з набряком і зонами запалення,
потовщення.
Згідно з A.H. Jobe та E.H.Bancalari (2001), виділяють наступні ступені
важкості(табл.10):
1. Легка: киснева терапія у віці до 28 діб і старше з припиненням до 36
тижнів гестаційного віку;
2. Середня: киснева терапія у віці до 28 діб і старше, але Fio2 <0,3 з 36
тижнів гестаційного віку
3. Тяжка: киснева терапія у 36 тижнів гестаційного віку з Fio2 >0,3.
Таблиця 10
Сучасні визначення, діагностичні критерії і класифікація БЛД
Гестацій
БЛД середньої
Легка БЛД
Важка БЛД
ний вік
важкості
Додатковий
Додатковий
Додатковий кисень
кисень
кисень
(мінімум 28 днів)
< 32 тиж
(мінімум 28
(мінімум 28
FiO2 ≥ 30 % або ДП у СВ
днів) На повітрі днів) FiO2 < 30 % у 36 тиж або на момент
≥ 32 тиж у СВ 36 тиж або СВ 36 тиж або на
виписки
на момент
FiO2 ≥ 30 % з або без ДП
момент виписки
виписки
FiO2 < 30 % у
у ПВ 56 днів або на момент
ПВ 56 днів або на виписки
На повітрі у
момент
ПВ 56 днів або
виписки
на момент
виписки
СВ – скоригований вік; ПВ – постнатальний вік; ДП – дихальна підтримка із
застосуванням позитивного тиску у дихальних шляхах.

У деяких екстремально недоношених немовлят захворювання розвивається,
незважаючи на відсутність попередніх важкого РДС, потреби у високих
концентраціях кисню або ШВЛ.
Клініка:
Грудна клітина у дитини стає бочкоподібної форми, здута, збільшений її
передньо – задній розмір, є втяжіння міжреберних проміжків при диханні.
Відмічається задишка, з утрудненням видиху, хрипами на видоху, можливий
стрідор. Характерні приступи апное з брадикардією. Шкірні покриви бліді з
цианотичним відтінком. Легенева гіпертензія – є характерною, може привести до
правошлуночкової недостатності, розвитку легеневого серця. Дуже часто у хворих
розвиваються ателектази, пневмонії, набуті інфекційні процеси в легенях.
Діагноз:
a) Необхідність ІВЛ (3 дні);
b) Хронічний респіраторний дистресс (28 діб);
c) РаО2 в крові менше 50(55) мм рт ст. і нижче, для корекції
необхідна киснева терапія у віді старше 28 діб;
d) Торпедні рентгенологічні зміни – в легеневих полях щільні
вогнища ( зони склерозу ) чергуються з зонами підвищеної
прозорості (емфізема). Рентренологічна картина має вигляд
«бджолиних сот». Діафрагма опущена, міжреберні проміжки
розширені, тінь серця збільшена в розмірах, контури серця нечіткі,
розмиті.
Лікування:
1.Механічна вентиляція
2.Киснева терапія
3.Інфузійна терапія
4.Діуретики
5.Трансфузія еритроцитарної маси
6.Дексаметазон
7.Бронходилятатори
8.Антибіотикотерапія
9.Дигоксин
10.Вітаміни А Е.
11.Фізіотерапія
12.Положення (на животі).
Синдром Вільсона-Микити. Зустрічається у дітей з гестаційним віком 32 тижня,
масою тіла менше 1500 г. За звичай у цих дітей з перших тижнях дихальні розлади
не відмічаються, але на 15 – 35 тижні життя з’являється і далі наростає задишка
(доходить до 100 за хвилину), ціаноз, приступи апное, втяжіння грудної клітини.
Часто діти не погано прибавляють масу тіла, не мають ознак інтоксикації. Типовим
є кашель, киснево залежний ціаноз.
Рентгенологічно – грубі стрічкові потовщення (особливо в ділянці верхівки
легень ), « міхурі», і в подальшому кісти.
Тривалість перебігу даного синдрому від 1 місяця до року і більше.

Лікування таке ж як і при бронхолегеневій дисплазії.
Хронічна легенева недостатність недоношених (ХЛНН)
З’являється на кінець першого - другого тижня життя. Клініка схожа з
синдромом Вільсона – Микити ,але рентгенологічно не має фіброзних кістозних
змін і легеневих потовщень, хоча є ознаки набряку, затримки рідини в легенях. На 3
– 4 тижні життя починається покращення стану і через 2 місяці видужання.
Лікування: положення дитини на животі більшу частину доби, обмеження
рідини, короткий курс дексаметазона, сечогінних.
8. Набряк легень
Етіологія:
− недоношеність;
− вроджена водянка;
− серцева недостатність;
− тяжка гіпоксія;
− черезмірне введення рідини;
− посилення легеневого кровообігу;
− зменшення кров’яного русла легень;
− інтерстиціальна емфізема легень;
− бронхолегенева дисплазія;
− високий центральний венозний тиск;
− хвороба гіалінових мембран, пневмонія;
− септицемія;
− токсична дія кисню;
− легенева емболія;
− неадекватне харчування.
Патогенетичні механізми набряку легень у новонароджених (Р.Д. Бленд, 1983 рік):
1. підвищення тиску в легеневих капілярах;
2. зниження осмотичного і онкотичного тиску при гіпопротеїнемії;
3. ураження лімфатичної системи;
4. ураження ендотелію капілярів.
Клініка:
- Явища дихальної недостатності (ціаноз, епізоди апное, западіння грудини,
різні види періодичного дихання);
- Перкуторно - вкорочення легеневого тонів у медіальних відділах
- Аускультативно визначаються експіраторні шуми, велика кількість хрипів в
легенях (крепітуючі, середньо- та мілко пухирчасті) на фоні ослабленого
дихання,;
- пульс частий,слабкого наповнення тони серця приглушені;
- загальний набряковий синдром, збільшення печінки.
Лікування включає активну гемостатичну терапію в комплексі з різними варіантами
допоміжного дихання з постійним позитивним тиском.

9 .Крововилив в легені
Зазвичай крововиливи ускладнюють перебіг тяжкої асфіксії, а також легеневої
інфекції, пневмопатій. Частіше кровотечі починаються в альвеолах, рідше в
інтерстиції. Дуже часто крововиливи в легенях є єдиною ознакою кровотечі.
Клінічно не має специфічних проявів. Патогномонічною ознакою є виділення крові
з рота і носа, з ендотрахеальної трубки. Можливе рожеве забарвлення пінистої
рідини, що виділяється з рота при набряку легень, може бути тимчасовим.
Лікування гемостатична терапія, включаючи пряме переливання крові, ІВЛ.
10. Синдром «витоку повітря» (синдром повітряних пробок)
Етіологічними факторами являються: інтубація, проведення ІВЛ, недоброякісне
проведення відсмоктування слизу з дихальних шляхів, захворювання легень (САМ,
ХГМ, легеневі інфекції, пороки розвитку легень).
Патогенез: повітря після розриву повітряносних шляхів в ділянці основи альвеол
проникає до інтерстицію і по периваскулярним та перибронхіальним просторам до
кореня легень і звідси до середостіння. Поширюючись дистально, утворють
пухирці, проникає в плевру, де викликає пневмоторакс. Спускаючись
периваскулярно та периезофагально, повітря може проникнути в позаочеревинний
простір і черевну порожнину.
11. Інтерстеційна емфізема легень(ІЕЛ)
Розрізняють
а) внутрішньолегеневу ІЕЛ;
б) внутрішньоплевральну ІЕЛ;
Клініка.
З’являється поступове ослаблення дихальних шумів, здувається грудна клітина
зменшується її екскурсія, посилюється чи виникає гіперкапнія і гіпоксемія,
прогресують метаболічний ацидоз, гіпотензія, брадикардія.
Діагноз встановлюють рентгенологічно – підвищена пневматизація легеневої
тканини з округлими чи продольними зонами підвищеної прозорості, утворюючи
густий сітчастий малюнок, який розповсюджується з кореня легень.
Лікування. Зменшення пікового тиску на вдиху та остаточного тиску в кінці
видиху.
12. Пневмоторакс
Частіше пневмоторакс ускладнюється перебігом САМ та ІВЛ з постійним
позитивним тиском в повітряних шляхах.
Клініка. Пневмоторакс частіше характеризується різким погіршенням стану дитини
(підвищена збудливість, блідість, плач та інше), збільшенням ціанозу, можлива
зупинка дихання. Для клапанний пневмоторакс інколи має перебіг по типу шоку.
Характерно вибухання підшкірної половини грудної клітини і відсутність на цій
стороні дихальних шумів при аускультації, коробковий легеневий перкуторний тон,
зміщення середостіння в протилежну сторону, тахікардія, приглушення серцевих
тонів з відсутністю верхівкового поштовху в типовому місці. Ціаноз не регресує
при кисневій терапії.

Вирішальне діагностичне значення має рентген. На рентгенограмі визначається
підвищена прозорість ділянки легеневого поля без легеневого малюнку; легеня що
спалася; зміщення середостіння в протилежну сторону щодо ураження.
Лікування
а) при безсимптомному чи малосимптомному перебігу необхідно лише
спостереження за станом дитини та моніторинг життєвих функцій;
б) при виражених порушеннях дихання і кровообігу показані пункція та
відсмоктування повітря;
в) при клапанному пневмотораксі - дренаж з накладанням апарата активної
аспірації.
Пневмомедіастинум.
Клініка: можлива задишка, приглушення тонів серця, тахікардія, ціаноз обличчя,
набухання шийних вен, зниження артеріального тиску, інколи крепітація при
пальпації шиї.
Лікування: пункцію роблять лише при різкому порушенні притоку венозної крові
до серця. Можна використовувати 100% кисень при диханні.
Пневмоперікардіум. Клінічно може не проявлятись і виявлятися лише
рентгенологічно (темний ободок біля тіні серця).
Пневмоперитоніум і газова емболія можуть бути ускладненням
нераціонального проведення ІВЛ.
13. Легенева гіпертензія
Етіологія:
Причини транзиторної легеневої гіпертензії:
− надмірний пологовий стрес (больовий);
− асфіксія;
− гіпотермія;
− непідігріта повітряно – киснева суміш при ІВЛ;
− поліцитемія;
− гіпоксемія
− гострі ураження легеневої паренхіми при СДР, пневмонії;
Причини персистуючої легеневої гіпертензії:
− Спаз легеневих судин , як наслідок синдрому аспірації мезонієм,
інфекції, тяжкої перинатальної гіпоксії змішаного ґенезу;
− Аномалії легеневих судин з гіпертрофією м’язового шару;
− Зменшення легеневої паренхіми;
− Вроджені вади песця.
Патогенез:
Нормальну адаптацію до умов навколишнього середовища забезпечує зниження
легеневої судинної резистентності відразу після народження, що залежить від
синтезу вазодилятаторних простагландинів (простацикліна - простагландину І,
простагландину D2), а також брадикініна і оксиду азоту – NO ендотелія судин
легень.

Основними в патогенезі ЛГ вважають активний синтез вазоконстрикторних
простагландинів – тромбоксана А2, простагландина Е 2 і лейкотрієнів
тромбоцитами і ендотелієм судин легень.
Основним патогномонічним наслідком є гіпоксемія, гіперкапнія зустрічається
рідше. Гіпоксемія завжди викликає ацидоз, котрий в свою чергу (при РН менше 7,2)
збільшує спазм судин.
Клініка:
Ідіопатична персистуюча легенева гіпертензія (ІПЛГ) зазвичай розвивається у
доношених або переношених дітей через деякий «світлий» проміжок часу після
пологів (в межах перших 12 годин життя) з’являється ціаноз, тахіпное без участі
додаткової мускулатури в акті дихання, грантинг (дистанційні шуми на видиху).
Нерідко присутні ознаки серцевої недостатності і навіть шоку, наряду з симптомами
респіраторного дистреса. Часто систолічне артеріальний тиск нормальний.
Вислуховується розщеплення другого тону з акцентом на легеневій артерії, інколи
визначається дуючий систолічного шум в ІІ - V міжребір’ї зліва від грудини, ритм
галопу, із –за недостатності трьохстворчатого клапана. Печінка збільшена. Ціаноз
спочатку можливий періодичний потім постійний.
Діагностика:
1. Киснева проба – тест з гіпероксиєю
2. Тест з гіпервентиляцією
3. Загальний аналіз крові (високий гематокритний показник,
тромбоцитопенія):
4. Моніторинг гематокритного показника.
5. Рівень глюкози (гіпоглікемія), кальція (гіпокальціемія), магнію
(гіпомагніємія).
6. КЛС крові
7. Рентгенографія грудної клітини – знаходять кардіомегалію, збіднений чи
нормальний судинний малюнок легень
ЕКГ – правограмма за рахунок гіпертрофії правого шлуночка, а також
можливі признаки ішемії міокарда.
Ехокардіографія;
Лікування:
1. Корекція ацидозу, гіпоглікемії, артеріальна гіпотензії, гіпокальціємії,
гіповолемії, гіперосмолярністі, гіперкальціємії;
2. Попередження холодового стресу,
3. Препарати сурфактанту
4. Іонотропна терапія з метою підтримки серцевого викиду та системного
артеріального тиску (допамін 2-10мкг\кг\хв.)
5. Оксигенотерапія з метою досягнення гіпокапнії в межах РаСО2 20 -25 торр і
алкалозу– рН в межах 7.,45 – 7,5. Параметри ІВЛ:ЧД 60 – 80 /за хвилину при
часі вдиху 0,15 – 0,2 сек.
6. Інфузійна терапія –об’єм перелитої рідини обмежують до мінімальних
фізіологічних потреб;
7. Посиндромна терапія

14.Неонатальна пневмонія
Пневмонія – запальний процес в респіраторних відділах легеневої тканини.
Етіологія:Збудником у антенатальному періоді є:
а) віруси;
б) бактерії;
в) мікоплазми
Збудником в інтранатальному періоді:
а) бактерії;
б) анаероби;
в) клебсіела;
г) віруси;
Збудником в постнатальному періоді:
а) в ранньому ( 5- 6 день), як і в інтранатальному + протей, стафілокок,
псевдомонади;
б) в пізньому – змішана, вірусна, бактеріальна флора.
Фактори, які провокують розвиток пневмонії у новонароджених:
a) соматична патологія матері;
b) асфіксія;
c) тривалий безводний період (до 12 годин)
d) пневмопатії;
e) спадкові захворювання;
f) травми;
g) схильність до зригування та блювоти;
h) недоношеність;
i) не благоприємні санітарно-епідеміочні умови.
Патогенез:
Типовим для антенатальних пневмоній є гематогенні, для інтранатальних і
постнатальних – бронхолегеневе проникнення. При антенатальних пневмоніях
ураження легень – це одне із проявів генералізованої інфекції, при інтранатальному
і постнатальному інфікуванні – часто єдине вогнище інфекції. Ведучим
патогенетичним ланцюгом є дихальна недостатність, яка приводить до змішаного
ацидозу, гіпоксемії, серцево – судинним порушенням (легенева гіпертензія),
набряковому синдрому. Найбільш чутливим до гіпоксії є головний мозок, що
проявляється адинамією, гіпотонією, порушенням ритму і механіки дихання.
Класифікація пневмоній новонароджених ( Сотнікова К. А. ):
1. По періоду інфікування:
− внутрішньоутробна;
− інтранатальна (рання, пізня);
− постнатальна (рання, пізня)
2. По етіології:
− вірусна
− бактеріальна
− паразитарна
− грибкова

− мікоплазменна,
− змішана
3. По фону на якому вони виникають:
− пневмопатії
− незрілість
− пологова
− травма
− вроджені вади розвитку
4. По клінічним формам:
− вогнищева
− сегментарна
− Інтерстиційна
5. По тяжкості:
− легка
− середньої тяжкості
− тяжка
6. По перебігу:
− гострий
− підгострий
− затяжний
7. З ускладненням або без них:
легеневі (пневмоторакс, ателектаз, плеврит)
позалегеневі (отит, парез кишківника, ДВС- синдром, гіпотрофія, склерема,
набряковий синдром,недостатність надниркових залоз, сепсис)
Клінічна картина:
Загально інтоксикаційний синдром (відмовою від груді, зригуваня, блювання,
блідість або жовтушність шкірних покривів; підвищення температури тіла, здуття
живота, пронос, схуднення, гепатоспленомегалія, зниження рефлексів).
Дихальна недостатність:
− Дихання до 80 – 100 за хвилину;
− Участь в акті дихання допоміжної мускулатури;
− Приступи апное;
− Виражений ціаноз;
Дані фізикального обстеження: Клінічні дані. Включають симптоми гіпоксичноішемічного ураження (природжена пневмонія) і ДР; у легенях на фоні ослабленого
дихання практично завжди вислуховуються вологі хрипи; часто також виявляються
інші вогнища інфекції і/ або прояви системного інфекційного процесу пригнічення, температурна нестабільність, апное, знижені апетит і толерантність до
ентерального харчування, порушення гемодинаміки, жовтяниця, брудно-сірий
відтінок шкіри, геморагічний синдром тощо.
Перкуторні зміни незначні. При аускультації легень визначають ослаблене
дихання, дрібно-пухирчасті хрипи, крепітацію. Тони серця ослаблені, пульс
швидкий, малого наповнення, печінка збільшена, живіт здутий.

За моментом інфікування розрізняють природжену (шляхи інфікування трансплацентарний або висхідний/ низхідний), набуту під час пологів (шлях
інфікування – контамінаційний) і постнатальну (нозокоміальну) пневмонію
новонароджених.
Внутрішньоутробна пневмонія найчастіше спостерігається у недоношених
дітей. Стан тяжкий з перших годин життя. Відмічають слабкий крик і різко
пригнічені рефлекси. Тонус м’язів знижений. Шкіра блідо – ціанотична або
жовтувато сіра. Буває петехіальне висипання, набряк підшкірної основи, зокрема на
очах, що пов’язане з порушенням проникності судин.Температура тіла у доношених
дітей може підвищуватись до 40 С, у недоношених переважно спостерігається
гіпотермія. Часто бувають зригування і блювання. Маса тіла знижується.
Інтранатальні пневмонії мають 2 варіанти перебігу:
1. Розвивається у дітей, народжених в асфіксії або з внутрішньочерепною
травмою. Тяжкість їх стану обумовлена неінфекційним процесом у легенях, а
також неврологічними і серцево – судинними порушеннями. Клініка такої
пневмонії подібна до антенатальної пневмонії.
2. Наявність «світлого проміжку» від 3 – 5 до 24 годин. Потім посилюються
симптоми дихальної недостатності задишка, апное, пероральна крепітація,
ціаноз,а також зміни зі сторони нервової і серцево – судинної системи.
Перкуторно виявляють укорочення, аускультативно – сухі, дрібно-пухирчасті
хропи, крепітація.
Постнатальна пневмонія:
Рання постнатальна пневмонія має перебіг східний з другим варіантом
інтранатальниої.
Пізні – починаються з 5-7 доби життя, з ознак ГРВІ. У подальшому посилюються
дихальні розлади, перкуторно – тимпаніт, укорочення тону тільки у прикореневих
зонах, хрипів мало. Швидко приєднуються симптоми ураження нервової та серцево
– судинної системи.
Окрім часу виникнення і форми, класифікація пневмоній в новонароджених
передбачає також визначення важкості (важка, середньої важкості або легка),
тривалості (гострий перебіг – 2-6 тиж, підгострий – 7-11 тиж, затяжний – > 12 тиж),
а також особливостей (з ускладненнями чи без ускладнень) їх перебігу.
Особливості перебігу пневмонії у недоношених дітей:
1. Більша частина вроджених і ранніх неонатальних пневмоній;
2. Домінують у клініці загальні симптоми ураження дихальної системи (гіпоксія,
гіперкапнія, змішаний респіраторно – метаболічний ацидоз), і токсикоз.
3. Частіше інтерстіційні пневмонії.
4. Тільки у недоношених зустрічаються пневмоцистна пневмонія (інтерстиційна
пневмонія).
5. Дуже рідко зустрічається лихоманка.
6. Велика частота ускладнень: легеневих ( пневмоторакс, ателектаз, плеврит), не
легеневих (отит, парез кишківника, ДВС- синдром, гіпотрофія, склерема,
набряковий синдром,недостатність надниркових залоз, сепсис).
7. Типовим є такий перебіг : пневмопатія – пневмонія – сепсис.

Діагноз.
1.У загальному аналізі крові можуть виявлятися лейкопенія (< 4 х 109/л) або
лейкоцитоз (> 20 х 109/л після першої доби життя), збільшення абсолютної кількості
паличкоядерних нейтрофілів (> 1,5 x 109/л), підвищення лейкоцитарного індексу
(співвідношення між кількістю незрілих і загальною кількістю нейтрофілів) > 0,2,
тромбоцитопенія (< 150 х 109/л). Слід пам’ятати, що зсув лейкоцитарної формули
вліво може спричинюватись також асфіксією, важким пологовим стресом,
прееклампсією, підвищенням температури тіла матері тощо.
2. Газовий склад крові, показники кислотно-лужної рівноваги та/або безперервний
моніторний контроль (пульсоксиметрія) за станом оксигенації крові потрібні для
діагностики відповідних порушень
3.Мікроскопія (фарбування за Ґрамом) і бактеріологічне дослідження трахеального
аспірату, отриманого за допомогою прямої ларингоскопії, можуть допомогти
з’ясувати етіологію пневмонії. Водночас, виділені збудники можуть лише
колонізувати слизову оболонку дихальних шляхів і не мати відношення до
інфекційного процесу.
4.Дослідження крові на стерильність допоможе виявити бактеріємію, що часто
супроводжує розвиток пневмонії, а також неонатального сепсису. У разі наявності
клінічних симптомів генералізованої інфекції показаними є люмбальна пункція,
бактеріологічне дослідження, загальний і біохімічний аналізи ліквору.
4.Рентгенологічно розрізняють дрібновогнищеву, вогнищеву, зливну, моно- і
полісегментарну, а також інтерстиціальну форми пневмоній новонароджених, однак
однозначно визначити кожну з них у конкретної дитини дуже складно (Рис.7) т.я.
данні можуть бути ідентичними до тих, що виявляються за наявності РДС,
неспецифічними (лінійні тіні або зливні затемнення) або специфічними
(інфільтративні тіні, абсцедування).
Лікування:
1. Організація вихажування (знаходження матері разом з дитиною, вільне
пеленання, профілактика перегрівання і охолодження, уход за шкірою і
слизовою оболонками).
2. Об’єм і вид годування визначають за віком і зрілістю дитини.
3. Антибіотикотерапія ( Додаток 1.);
4. Кількість внутрішньовенного введення рідини (до добової потреби додають
по 10 мл\кг на кожний градус підвищення температури тіла вище 37С,
задишка – 10 мл\кг за добу на кожні 10 дихань за хвилину більше 60).
5. Корекція ацидозу.
6. Киснева терапія.

Рис. 7 Пневмонія, спричинена лістерією, у недоношеної дитини. Негемогенне
зниження прозорості легеневих полів з обох сторін. Повітряні бронхограми.

6. МАТЕРІАЛИ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАНЯТТЯ
Інструктивні матеріали для відпрацювання професійних навиків і умінь
6.1. Тестові завдання
1.Зазначте мінімальний гестаційний вік, в якому легені є мінімально зрілими, щоб
забезпечити мінімально прийнятний газообмін
A. 18-20 тиж
В.20-22 тиж
C. 22-24 тиж
D. 24-26 тиж
E. 26-28 тиж
2Які з перерахованих тверджень про сурфактант є вірними ?
A. Сурфактант продукується альвеолоцитами I типу
Сурфактант відсутній в легенях новонароджених, які помирають від
респіраторного дистрес-синдрому
C. За своєю будовою сурфактант є переважно білком
D. Сурфактант збільшує поверхневий натяг альвеол
E. Антенатальне призначення стероїдів стимулює продукцію сурфактанту у
легенях плода
3. Розвитку дефіциту сурфактанту у новонародженого сприяє все, КРІМ:
A. Цукровий діабет у матері
B. Тривалі пологи
C. Охолодження
D. Вдихання високих концентрацій кисню
E. Ацидоз
B.

4. Показання до ШВЛ у новонародженого з дихальними розладами включають
все, ЗА ВИНЯТКОМ
A.
B.

C.
D.

E.

Застосування кисневої терапії з концентрацією O2 > 30 %
Неефективність СРАР за умови використання концентрації O2 >
80 % і тиску на видиху 6 см Н2О
Апное
Прогресивне зростання важкості дихальних розладів, незважаючи на лікування,
що використовується
Оцінка важкості дихальних розладів за шкалою Довнеса (Сільвермана) > 7
балів

5. Від якого показника залежить величина насичення гемоглобіну киснем?
A. Від парціального тиску СО2 в артеріальній крові
B. Вмісту кисню в артеріальній крові
C. Від парціального тиску О2 в артеріальній крові
D. Вмісту гемоглобіну в артеріальній крові
E. Від парціального тиску СО2 у венозній крові
6. Яка із зазначених ознак має найбільше значення у діагностиці «серцевого»
типу дихальних розладів?
A. Тахіпное > 90/хв
B. Ціаноз тулуба
C. ЧСС > 100/хв
D. Значні ретракції
E. Стогін на видиху
7. Виберіть правильне твердження, яке характеризує криву дисоціації
оксигемоглобіну (КДО) у новонародженого
A. КДО у новонародженого і дорослого не відрізняються
B. Ацидоз і гіперкапнія зміщують КДО вліво
C. Гіпотермія зміщує КДО вправо
D. КДО у новонародженого зміщена вліво
E. Гіпокапнія зміщує КДО вправо

8. Як потрібно годувати доношену новонароджену дитину з помірними або
важкими ДР?
A. Через зонд
B. Можна спробувати прикласти до грудей
C. Будь-яким альтернативним методом
D. Тільки парентерально
E. Не можна годувати взагалі
9. Який з методів кисневої терапії забезпечує найвищу концентрацію кисню у
дихальній суміші?
A. Кисневий намет
B. Кисневі канюлі
C. Киснева маска
D. Подавання кисню в інкубатор
E. Киснева труба, піднесена до рота дитини
10. Виберіть правильне твердження, яке характеризує особливості сурфактантної
системи у недоношених новонароджених?
A. Порівняно з доношеними новонародженими загальний пул сурфактанту
незначно менший
B. Порівняно з доношеними новонародженими синтез сурфактанту відбувається
інтенсивніше
C. Незрілі легені здатні підвищувати резистентність екзогенного сурфактанту до
інактивації
D. Сурфактант у недоношених новонароджених за складом не відрізняється від
сурфактанту у доношених немовлят
E. Сурфактант у недоношених новонароджених ефективніше зменшує силу
поверхневого натягу.
Відповіді: 1-В; 2-E; 3-B; 4-А; 5-С; 6-В; 7-D; 8-D; 9-A; 10-C.
6.2. Ситуаційні завдання
Задача 1
У недоношеної дитини у віці 1 год. виявляють ЧД 70 за 1 хв., ціаноз тулуба під
час дихання повітрям, помірні ретракції, стогін на видиху, який чути на відстані,
ослаблене дихання під час аускультації в аксилярній ділянці.
1. За

допомогою відповідної клінічної шкали оцініть важкість дихальних розладів
(ДР) у цієї дитини?
2. Чи наведені симптоми дозволяють оцінити тип ДР?
3. Складіть план додаткового обстеження

Задача 2
У доношеної дитини, яка народилась шляхом кесарського розтину від матері з
пре-еклампсією, відразу після надання реанімаційної допомоги (короткочасна
ШВЛ) в операційній з’являються дихальні розлади (ДР). На момент Вашого огляду
дитини у віці 15 хв. – ЧД – 100/хв., значні ретракції, парадоксальне дихання,
роздування крил носа. Інші життєво важливі функції не порушені.
1. Оцініть

важкість і тип дихальних розладів (ДР) у цієї дитини?
2. Якою буде тактика подальшої допомоги цій дитині?
3. Складіть план лікувальних заходів
Задача 3
Дитина народилась від 1-ї недоношеної вагітності, 1-х передчасних стрімких
пологів при терміні гестації 32 тиж. Матері 19 років, на обліку в жіночій
консультації під час вагітності не була. Госпіталізована в лікарню в потужному
періоді пологів. Стан немовляти після народження середньої важкості. За Апґар 5/8 балів. Через 1 год. після народження з’явились задишка до 80/хв., ціаноз шкіри,
стогін на видиху.
Завдання 1
1. Який найімовірніший діагноз у цьому випадку ?
2. Які інші стани/захворювання слід передбачити ?
3. Які додаткові обстеження слід призначити в цей момент ? Результати
проведеного додаткового обстеження виявили:
Рентгенограма органів грудної клітки: двобічний сітчастозернистий рисунок з
повітряними бронхограмами.
Загальний аналіз крові: Hb - 162 г/л, Le - 18,0 х 109/л, формула без особливостей,
Тр - 265,0 х 109/л.
Культура крові: результату ще немає.
Газовий склад артеріальної крові: рН - 7,22; РаО2 - 43 мм рт. ст.; РаСО2 - 52 мм
рт. ст.; ВЕ - 8 ммоль/л.
Завдання 2. Визначте, які з поданих тверджень є вірними ?
A. Опис рентгенограми у цьому випадку є типовим для РДС.
B. Повітряні бронхограми пов’язані з підвищеним вмістом повітря в
термінальних бронхіолах.
C. Якщо дитині не призначити СРАР або ШВЛ, імовірно, що прозорість її легень
буде прогресивно зменшуватись протягом наступних кількох годин.
D. Сітчасто-зернистий рисунок на рентгенограмі відображає наявність дифузних
легеневих ателектазів.

Більшість дітей з дихальними розладами мають змішаний, дихальнометаболічний ацидоз.
F. У даному випадку буде достатнім спостерігати за дитиною протягом 6 год.
E.

Задача 4
Дівчинка народилась від першої недоношеної вагітності при терміні гестації 26
тиж масою тіла 760 г. Після кількох поверхневих вдихів дитина почала синіти,
визначалась брадикардія. Під час проведення реанімаційних заходів була здійснена
інтубація трахеї, а через годину немовля було переведено на СРАР через носові
канюлі. Його шкіра порожевіла, почало значно краще вислуховуватись дихання в
легенях. Пульсоксиметр однак фіксував рівень насичення гемоглобіну киснем – 88
%. Парціальний тиск СО2 та величина дефіциту основ (ВЕ) були нормальними.
Завдання 1. Зазначте всі заходи, які Ви вважаєте відповідними в цей момент.
A. Підвищити тиск СРАР
B. Підвищити FiO2
C. Перевести на ШВЛ
D. Призначити сурфактант
E. Призначити інфузію розчину соди
Відповіді на сітуаційні задачі.
Задача 1
1.Важкість ДР за шкалою Довнеса – 7 балів, що визначає наявність важких
дихальних розладів.
2.Так. Враховуючи відсутність значного ціанозу і наявність стогону на видиху і
ретракцій, можна думати про легеневий тип ДР.
3.Повний загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки, газовий
склад крові, культура крові, вміст глюкози в крові.
Задача 2
1.Важкі дихальні розлади легеневого типу.
2.Негайне призначення кисневої терапії (СРАР – якщо можливо), можливого
моніторингу (пульсоксиметрія) і переведення у палату (відділення) інтенсивної
терапії (ІТ). За відсутності відділення ІТ в акушерському стаціонарі – готувати
до переводу в обласне (міське) відділення ІТ новонароджених.
3.План лікувальних заходів
4.Режим інкубатора або відкритої системи інтенсивної терапії (стіл з можливістю
серво-контролю температури тіла дитини) з термонейтральним середовищем,
5.Вимірювання температури і вмісту глюкози у крові,
6.Невідкладна корекція гіпотермії і гіпоглікемії за наявності,

7.Забір крові на стерильність,
8.Інфузія 5% глюкози з розрахунку 60 мл/кг,
9.СРАР 6 см Н2О з FiO2, щоб забезпечити SpO2 90-94%. Якщо потрібна FiO2 >
60%, збільшити тиск до 7-8 см Н2О,
10.Антибіотики
–
напівсинтетичний
пеніцилін
+
аміноглікозид,
внутрішньовенно.
11.Спостереження за станом ЖФ, оцінка важкості ДР через годину.
Задача 3.
1. Респіраторний дистрес-синдром.
2. Пневмонія, сепсис, гіпотермія, гіпоглікемія, природжені хвороби серця,
ураження ЦНС.
3. Повний загальний аналіз крові, рентгенографія органів грудної клітки,
газовий склад крові, культура крові, вміст глюкози в крові.
Задача 4.
А, В, D.
6.3. САМОСТІЙНА РОБОТА

1) Вказати основних збудників пневмонії:
a) В
антенатальному
періоді:
_____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________;
b) В
інтранатальному
періоді:
____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________;
c) В
постнатальному
періоді:
_____________________________________________________
______________________________________________________________________
__________;

2) Заповнити таблицю
Вид респіраторного
дистрессиндрому

Особливості клінічних проявів

3) Заповнити таблицю
Вид пневмонії в
залежності від збудника
Стрептокок В

Стафілокок

Особливості клінічних проявів

Синьогнійна паличка

Колібацили

Хламідії

Вірусні

4). Функції сурфактанту, шляхи його синтезу, дози лікування
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________;
________________________________________________________.
5). Алгоритм антибіотикотерапії
дітей :

в лікування пневмонії у новонароджених

6) Заповнити загальний аналіз крові:
Аналіз крові здорової
новонародженої дитини

Аналіз крові при
респіраторному
дистрессиндромі у
недоношеної
новонародженої дитини

Аналіз крові при
пневмонії у доношеної
новонародженої дитини

Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

Еритроцити _____1012/л
Гемоглобін ________г/л
К. показник __________
Ретикулоцити ________
Тромбоцити _____109/л
Лейкоцити ______109/л
п_____________%
с_____________%
б ____________%
е_____________%
л_____________%
м_____________%
ШОЕ________% мм/год.

Додаток 1.
Схема антибактеріальної пневмонії
новонароджених дітей

позитивна
динаміка
від
проведеного лікування

6

7

8

9

10

Роцефін
Роцефін
+
Анг

Роцефін
Роцефін
+
Анг

1+
(1-2)

Роцефін
+
Ванко

Роцефін
+
Ванко

1+3

Роцефін
+
Флюко

Роцефін
+
Флюко
(per os)

1+1

Грам «-»
або
відсутні

Умовні позначення:
Агл – аміноглікозид
Флюко – флюконазол
Ципро –
ципрофлоксацин
Ванко –ванкоміцин

Мікробіологічний моніторинг

Роцефін

5

Гриби

4

Мікробіологічний
моніторинг

3

Грам
«-»

2

Грам
«+»

1

Гриби

Дні

Кратність
введення
за добу

Меропінем
або
Ципрофлоксацин
Амфотерицин В

3
2
1

6. План і організаційна структура навчального заняття з дисципліни
неонатологія.
№
з/п
1.
1.1
1.2
1.3

2.

Етапи заняття
Підготовчий етап
Організаційні
питання.
Формування
мотивації.
Контроль
початкового рівня підготовки
(стандартизовані
засоби контролю).
Основний етап

Розподіл
часу
15%

65%

3.
Заключний етап
3.1. Контроль кінцевого
рівня підготовки.
3.2. Загальна оцінка
навчальної діяльності
студента.
3.3 Інформування
студентів про тему
наступного заняття.

20%

Види
контролю

Засоби навчання

письмове
тестування,

набір
тестових
завдань

усне опитування за стандарти
зованими переліками питань,
практичні
завдання,
клінічні задачі

Істоії
хвороб,
результати
клініко-лабараторних та інструментальних методів
дослідження,

ситуаційні
задачі

набір ситуаційних
задач

7. Методика організації навчального процесу на практичному
(семінарському) занятті.
7.1. Підготовчий етап.
1. Ознайомити студентів з конкретними цілями та планом заняття.
2. Проведення контролю початкового рівня підготовки студентів шляхом
письмового тестування за стандартизованим переліком питань.
3. Оцінювання початкового рівня підготовки студентів.
7.2. Основний етап
1. Перерахувати основні практичні завдання, що стоять перед студентами на
занятті, дати вказівки щодо часу і місця їх виконання.
2. Самостійна робота студентів із хворими під контролем викладача.

3. Організувати та оцінити обговорення кожного конкретного клінічного
випадку із студентами згідно стандартизованого переліку питань практичної
діяльності студентів.
4. Оцінити практичну роботу студентів в ході роботи студентів у відділенні.
5. Розв′язання клінічних задач.
7.3. Заключний етап.
1. Оцінити поточну діяльність кожного студента упродовж заняття;
2. Провести стандартизований кінцевий контроль згідно з наборами
ситуаційних задач;
3. Провести проводиться аналіз успішності студентів;
4. Оголосити оцінку діяльності кожного студента і виставити її у журнал
обліку відвідувань і успішності студентів. Староста групи одночасно заносить
оцінки у відомість обліку успішності і відвідування занять студентами, викладач
завіряє їх своїм підписом.
5. Кротко інформувати студентів про тему наступного заняття і методичні
прийоми щодо підготовки до нього.
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