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ОЦІНКА ВПЛИВУ СУПУТНЬОЇ ПАТОЛОГІЇ
НА ФОРМУВАННЯ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ ДИСПЛАЗІЇ У 

НОВОНАРОДЖЕНИХ
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Харківський національний медичний університет, Україна

Assessing the impact of comorbidity the formation of bronchopulmonary dysplasia in infants 
Logvinova O.L.
Kharkiv National Medical University, Ukraine

Summary. Observed 206 children diagnosed with bronchopulmonary dysplasia. Proved the influence of low gestation age 
(KW: H (1) = 60,31; p = 0,0001) and low body weight at birth (KW: H (1) = 39,32; p = 0,0001) on the formation of the 
disease. The weight of 1000 grams was critical of the formation, often (97,3 ± 3,2%), a new form of bronchopulmonary 
dysplasia. It was found that the central nervous system is often combined with the presence of bronchopulmonary dysplasia, 
which is caused by inhibition of the level of vascular endothelial growth factor in serum (r = 0,702; p <0.05). The formation of 
bronchopulmonary dysplasia influenced by: the presence of Patent duct arteriosus (KW: H (1) = 10,45; p = 0,001); 
intrauterine pneumonia (KW: H (1) = 13,16; p = 0,003); emphysema of interstitium in the newborn period (KW: H (1) = 
12,53; p = 0,004); congenital diaphragmatic hernia (KW: H (1) = 8,25; p = 0,041). Availability Patent duct arteriosus 
promoted growth inhibition alveoli, which proved reliable correlation between the presence of VAP and the level of serum 
VEGF in patients with BPD (r = 0, -546, p <0.05). Diaphragmatic hernia in children with BPD also potentiate degree of lung 
injury, which was confirmed by its association with TGF-β1 (r = 0,804; p <0.05) and VEGF (r = 0,789; p <0.05) in the blood.
Keywords: infans, bronchopulmonary dysplasia, comorbidity.

Оценка влияния сопутствующей патологии на формирование бронхолегочной дисплазии у 
новорожденных
Логвинова А.Л.
Харьковский национальный медицинский университет, Украина
Резюме. Наблюдалось 206 детей с диагнозом бронхолегочная дисплазия. Доказано влияние малого гестационно-
го возраста (KW: H (1) = 60,31 p = 0,0001) и низкой массы тела при рождении (KW: H (1) = 39,32 p = 0,0001) на 
формирование заболевания. Масса 1000 граммов была критической по формированию, наиболее частой (97,3 ± 
3,2%) новой формы бронхолегочной дисплазии. Выявлено, что поражение центральной нервной системы часто соче-
талось с наличием бронхолегочной дисплазии, что обусловлено торможением уровня сосудистого эндотелиального 
фактора роста в сыворотке крови (r = 0,702; р <0,05). На формирование бронхолегочной дисплазии влияли: наличие 
открытого артериального протока (KW: H (1) = 10,45 p = 0,001); внутриутробной пневмонии (KW: H (1) = 13,16 p = 
0,003); интерстициальной эмфиземы в период новорожденности (KW: H (1) = 12,53 p = 0,004); врожденной диаф-
рагмальной грыжи (KW: H (1) = 8,25 p = 0,041). Наличие открытого артериального протока способствовало тормо-
жению роста альвеол, что доказано достоверной корреляцией между наличием ВАП и уровнем VEGF сыворотки 
крови у больных БЛД (r = 0, -546 р <0,05). Диафрагмальная грыжа у детей с БЛД также потенциировала степень 
поражения легких, подтверждалось ее связью с TGF-β1 (r = 0,804; р <0,05) и VEGF (r = 0,789; р <0,05) в крови.
Ключевые слова: новорожденные, бронхопульмональная дисплазия, сопутствующая патология.
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Поліпшення неонатальної допомоги новонародженим 
за останні роки зменшило кількість дітей, що сформува-
ли бронхолегеневу дисплазію (БЛД). В Сполучених 
Штатах Америки діагноз БЛД зазвичай встановлюється 
недоношеним з масою тіла 500 – 750 грамів (42%) і рідко 
пацієнтам, народженим з масою тіла 1250-1500 грамів 
(4%), які мали механічну вентиляції в анамнезі [1]. 
Національний інститут здоров’я Сполучених Штатів 
Америки та Європейське респіраторне товариство наго-
лошує на обов’язковому критерії бронхолегеневої дис-
плазії – киснезалежності протягом 28 діб після наро-
дження [2].

Етіологія бронхолегеневої дисплазії у недоношених 
варіабельна. Чинниками БЛД можуть бути вентилятор-
асоційоване ураження або порушення циркуляції малого 
кола кровообігу. Патогенетичні механізми включають 
генетичні фактори, запалення, інфекційні та травматичні 
чинники. Інші, такі як нутріїтивний статус, гіперінфузія 
можуть впливати на ступінь ураження легень [3]. Доведена 
роль нутріїтивного статусу в патогенезі бронхолегеневої 
дисплазії. Недостатнє харчування асоціювалось з підви-
щенням частоти БЛД. Проте не доказаний вплив поліп-
шення нутріїтивного статусу на зменшення ризику розви-
тку бронхолегеневої дисплазії [4]. Визначена значна роль 
відкритої артеріальної протоки (ВАП) в формуванні БЛД. 
При «агресивному» лікуванні ВАП, з використанням індо-
метацину та хірургічному втручанні, вдається зменшити 
ризик БЛД. Однак у частини дітей позитивний ефект від 
лікування ВАП може бути мінімальний [5]. 

Таким чином, досліджень щодо факторів, які можуть 
обтяжувати ризик формування бронхолегеневої диспла-
зії вкрай мало. Існуючі точки зору на чинники, що при-
зводять до її розвитку досі є дискутабельними у світі [3]. 
В Україні досліджень щодо факторів, які збільшують 
ризик бронхолегеневої дисплазії нами не знайдено. 

Мета дослідження. Удосконалення діагностики фор-
мування бронхолегеневої дисплазії шляхом визначення 
впливу супутньої патології на розвиток даного захворю-
вання у новонародженого. 

Матеріали та методи. Дослідження проводилося в 
період 2007 – 2014 років на кафедрі педіатрії №1 та нео-
натології Харківського національного медичного універ-
ситету (зав. кафедри - Г.С. Сенаторова), у Обласному цен-
трі діагностики та лікування бронхолегеневої дисплазії у 
дітей Харківської обласної дитячої лікарні (головний 
лікар - Г.Р.Муратов). Під спостереженням знаходилось 206 
дітей з діагнозом бронхолегенева дисплазія (основна 
група) та 43 спостережених, які були народжені недоно-
шеними, мали респіраторні розлади, але не сформували 
бронхолегеневу дисплазію (група порівняння). Діагноз 
бронхолегенева дисплазія був встановлений згідно з 
міжнародною класифікацією хвороб 10 перегляду (шифр 
- Р27.0). Проводився ретельний аналіз неонатального 
анамнезу за розробленими алгоритмами. Акцентувалася 

увага на захворювання респіраторної, серцево-судинної, 
центральної нервової систем і провідних синдромах цих 
захворювань. Визначався вплив даних патологій на фор-
мування БЛД. Після клінічної оцінки значущої ролі захво-
рювань в формуванні бронхолегеневої дисплазії, визна-
чалась наявність корелятивних зв’язків між клінікою та 
рівнем TGF-β1 та VEGF у сироватці крові обстежених. Рівні 
цитокінів (TGF-β1 та VEGF) у сироватці крові визначалися 
методом імуноферментного аналізу. Отримані дані дозво-
лили представити ранговий розподіл коморбідних станів 
за силою впливу на формування бронхолегеневої дис-
плазії у новонародженого та кореляцію рівнів TGF-β1, 
VEGF у сироватці в крові з частотою виявлення клінічних 
маркерів. Статистична обробка даних здійснювалась за 
допомогою програми «Statistica-6». 

Результати та їх обговорення. Обстежені основної 
групи мали достовірно менший гестаційний термін 
(р=0,001) та масу тіла при народжені (р=0,001). Розподіл 
гестаційного віку та маси тіла при народжені представ-
лений на рис.1. 

  Підтверджений достовірний вплив малого гестаційно-
го віку (KW: H (1)=60,31 p=0,0001) та низької маси тіла при 
народженні на формування БЛД (KW: H (1)=39,32 p=0,0001). 
На рис. 2 представлена частота розвитку бронхолегеневої 
дисплазії в залежності від маси тіла новонародженого. 
Частота БЛД знижувалась пропорційно збільшенню маси 
тіла при народжені (r=-0,398; р <0,05). Достовірно рідше 
розвивалась нова форма бронхолегеневої дисплазії у 
дітей більших за 1000 г (р <0,05). Відзначимо, що за останні 
три роки нова форма бронхолегеневої дисплазії встанов-
люється у 97,3±3,2% випадках захворювання. 

Рис.1 Гестаційний вік та маса тіла при народженні 
обстежених основної групи та групи порівняння.
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Частота супутньої патології у спостережених варіюва-
ла. Внутрішньоутробна пневмонія виявлялась у 189 
(91,7+2,2%) новонароджених основної групи та у 37 
(86,1+6,3%) дітей групи порівняння, що достовірно не 
відрізнялось (р=0,319). Респіраторний дистрес синдром 
спостерігався у всіх спостережених (100%) в основній 
групі і групі порівняння (р>0,05). Частота іншої коморбід-

ної патології у новонароджених представлена в таблиці. 
Достовірно частіше діагностовано відкриту артеріальну 
протоку у хворих на БЛД (р<0,001). 

У дітей основної групи частіше виявлялись синдроми 
пригнічення (р<0,01) та ліквородинамічних порушень 
(р<0,05). Дані синдроми достовірно корелювали з наяв-
ністю внутрішньошлуночкового крововиливу (r=0,967; 
р<0,05), перивентрикулярної ішемії (r=0,954; р<0,05) та 
кістами головного мозку (r=0,854; р<0,05), що доводило 
причинно наслідковий зв’язок цих станів. В літературі 
представлено пояснення частого поєднання ураження 
центральної нервової системи та бронхолегеневої дис-
плазії. Припускається механізм гіпоперфузії життєво важ-
ливих органів, зниження маси легень при респіраторних 
розладах у новонароджених, а також порушення експре-
сії гена судинного ендотеліального фактора росту (VEGF) 
на ендотелії легеневих судин і судин центральної нерво-
вої системи у плода, що обумовлює незрілість як ЦНС, так 
і респіраторної системи [6]. Нами доведено зворотний 
зв’язок рівня судинного ендотеліального фактора росту у 
сироватці крові та наявності  перинатального ураження 
центральної нервової системи (r=0,702; р<0,05). 

Рис.2 Частота розвитку бронхолегеневої дисплазії в 
залежності від маси тіла новонародженого. Окремо 
виділена частота розвитку нової форми БЛД у 
новонароджених з низькою та дуже низькою масою тіла.

Коморбідна патологія Основна 
група 
n=206

Група 
порівняння

n=43 

р о.г.-г.п.

абс. M+m% абс. M+m%
Респіраторна патологія: 
- пневмоторакс
- пневмомедіастінум 
- інтерстиційна емфізема легень

1
1
5

0,5+0,5%
0,5+0,5%
2,4+1,3%

0
0
0

-
-
-

0,648
0,648
0,303

Природжена діафрагмальна грижа 4 1,9+0,9% 0 - 0,358
Природжені вади розвитку центральної 
нервової системи:
- мікроенцефалія
- голопрозенцефалія

17
4

8,3+1,9%
1,9+0,9%

3
0

6,9+3,9%
-

0,780
0,358

Синдром Прадера Вілі  1 0,5+0,5% 1 2,3+2,3% 0,220
Відкрита артеріальна протока*
Відкрите овальне вікно
Малі структурні аномалії серця (лівого 
шлуночка):
- аномальна хорда 
- аномальна трабекула 

64
151

25
5

31,0+3,2%
73,3+3,1%

12,1+2,3%
2,4+1,1%

3
28

7
1

6,9+3,9%
65,1+7,4%

16,3+3,1%
2,3+2,3%

0,0013

0,279

0,469
0,965

Перинатальні ураження центральної 
нервової системи:
- ВШК
- ПВІ
- ПВЛ
- кісти головного мозку
- набряк головного мозку

25
37
26
27
90

12,1+2,3%
86,0+13,9%
60,5+12,9%
13,1+3,3%
43,6+3,5%

25
7
6
0

19

58,1+14,2%
86,0+13,9%
60,4+12,9%

-
44,2+2,3%

0,981
0,0032

0,0022

0,0481

0,952
Неврологічні синдроми, які супроводжу-
вали ураження ЦНС:
- бульбарний синдром
- синдром ліквородинамічних      
 порушень
- епісиндром 
- синдром пригнічення 
- тетра- або парапарез

10

65
12
50
6

2,3+2,3%

31,5+3,2%
5,8+2,0%

24,3+2,9%
2,9+1,2%

1

7
1
2
0

2,3+2,3%

2,3+2,3%
2,3+2,3%
4,6+3,2%

-

0,255

0,0032

0,464
0,0042

0,400
Ретинопатія 67 32,5+3,5% 7 16,2+5,6% 0,576
Туговухість 2 0,98+0,7% 4 9,3+4,5% 0,0003

Таблиця
Частота коморбідної патології пацієнтів основної  групи (n=206) та пацієнтів групи порівняння

в періоді новонародженості новонароджених (n=43)

Примітка: 
• *враховувалась наявність ВАП (без урахування її гемодинамічної значущості )  
• різниці достовірні (Х1– р<0,05; Х2–  р<0,01; Х3–  р<0,001). 
ВШК – внутрішньошлуночковий крововилив;  
ПВІ – перивентрикулярна ішемія; 
ПВЛ – перивентрикулярна лейкомаляція
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За допомогою дисперсійного аналізу Краксела Уоліса 
26-ти коморбідних станів, що зустрічалися у обстежених, 
виявлено, що на формування бронхолегеневої дисплазії 
впливали: наявність відкритої артеріальної протоки (KW: 
H (1)=10,45 p=0,001), внутрішньоутробної пневмонії (KW: 
H (1)=13,16 p=0,003), інтерстиційної емфіземи в період 
новонародженості (KW: H (1)=12,53 p=0,004), природже-
ної діафрагмальної грижі (KW: H (1)=8,25 p=0,041). Вплив 
наявності природженої діафрагмальної грижі на розви-
ток бронхолегеневої дисплазії свідчив про єдину етіоло-
гію в розвитку даних захворювань. По-перше, приро-
джена діафрагмальна грижа негативно впливала на 
амплітуду дихальних рухів, які сприяли притоку крові до 
серця плода, стимуляції альвеоляризації легеневої тка-
нини і росту судин. По-друге, ймовірна асоціація приро-
дженої діафрагмальної грижі з гальмуванням онтогенезу 
легень. 

Доказана залежність формування БЛД від наявності 
внутрішньоутробної пневмонії з високим рангом за 
Кракселом Уолісом (KW: 3,321; p=0,003), що, на нашу 
думку, обумовлено негативним впливом запальних цито-
кінів на послідовність диференціювання росту альвеол 
та створення аберантних альвеолярних капілярів.

Ранговий вплив факторів представлено на рис.3. З 
рисунка  видно, що на формування бронхолегеневої 
дисплазії найбільш вагомий вплив мали стани, пов’язані 
з респіраторною системою та легеневою циркуляцією. 

Для виявлення патерну онтогенезу нами була дослі-
джена кореляція рівня патогенетичних маркерів (TGF-β1 
та VEGF). TGF-β1 мав здатність до порушення контролю 
взаємовідносин з генетичними регуляторами TGF-β/
Smad, міг сприяти затриманню альвеолярного росту [7, 
8]. VEGF – це критичний фактор росту як легенів, так і 
судинних гілок. Доведена достовірна кореляція наяв-
ності діафрагмальної грижі з підвищенням TGF-β1 
(r=0,804; р<0,05) і зниженням VEGF (r=0,789; р<0,05) у 
крові хворих на бронхолегеневу дисплазію, що дозволяє 

зробити висновок про гальмівний вплив природженої 
діафрагмальної грижі на легеневий онтогенез (рис. 2). 

Доведена залежність формування БЛД від наявності 
внутрішньоутробної пневмонії з високим рангом за 
Кракселом Уолісом (KW: 3,321; p=0,003), що, на нашу 
думку, обумовлено негативним впливом запальних цито-
кінів на послідовність і диференціювання росту альвеол 
та створення аберантних альвеолярних капілярів. 
Припущення підтверджуються достовірною кореляцією 
рівня TGF-β1 в крові (r=0,663; р<0,05) з наявністю вну-
трішньоутробної пневмонії (рис.3). 

Підтверджено, що наявність відкритої артеріальної 
протоки достовірно впливало на розвиток БЛД (р=0,001). 
Дані співпадають з дослідженнями багатьох авторів про 
роль перевантаження малого кола кровообігу та інтер-
стиційного набряку при ВАП в формуванні бронхолеге-
невої дисплазії. Поєднання ВАП, низького онкотичного 
тиску плазми та високої проникливості капілярів, що 
характерно для недоношених, сприяли пропотіванню 
рідини в альвеолярний простір, інактивації сурфактанту, 
пролонгації респіраторного дистрес синдрому та пору-
шенню дифузії газів. Як наслідок, виникало гальмування 
росту легеневих судин та альвеол, що підтверджується 
зворотною кореляцією між наявністю ВАП та рівнем 
VEGF сироватки крові у хворих на БЛД (r=0,-546; р<0,05). 
Отримані дані дають підставу для подальших досліджень 
механізмів гальмування онтогенезу у дітей з поєднаним 
існуванням ВАП і БЛД, а також розробки тактики ведення 
хворих після хірургічної корекції гемодинамічно значу-
щої ВАП та гемодинамічно незначущої відкритої артері-
альної протоки з метою запобігання потенційному впли-
ву на гальмування розвитку легень. 

Висновки
1. На формування БЛД достовірно впливали малий 

гестаційний вік (KW: H (1)=60,31 p=0,0001) та 
низька маса тіла при народжені (KW: H (1)=39,32 
p=0,0001). Маса 1000 грамів була критичною 
щодо формування (97,3±3,2%) нової форми 
бронхолегеневої дисплазії.

2. Ураження центральної нервової системи часто 
поєднувалось з наявністю бронхолегеневої 
дисплазії, що обумовлено гіпоперфузією життєво 
важливих органів у недоношених з низькою масою 
тіла та гальмуванням рівня судинного 
ендотеліального фактора росту у сироватці крові 
(r=0,702; р<0,05). 

3. На формування бронхолегеневої дисплазії 
впливали: наявність відкритої артеріальної протоки 
(KW: H (1)=10,45 p=0,001); внутрішньоутробної 
пневмонії (KW: H (1)=13,16 p=0,003); 
інтерстиційної емфіземи в період новонародженості 
(KW: H (1)=12,53 p=0,004); природженої 
діафрагмальної грижі (KW: H (1)=8,25 p=0,041).

Рис. 3. Ранговий розподіл коморбідних станів та 
сурфактантної терапії за силою впливу на формування 
бронхолегеневої дисплазії у новонародженого та 
кореляція рівня TGF-β1 і VEGF в сироватці крові з частотою 
виявлення клінічних маркерів.
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4. Наявність відкритої артеріальної протоки сприяло 
гальмуванню росту альвеол, що доведено 
достовірною кореляцією між наявністю ВАП та 
рівнем VEGF сироватки крові у хворих на БЛД 
(r=0,-546; р<0,05).

5. Внутрішньоутробна пневмонія сприяла формуванню 
БЛД, за рахунок запалення, пригнічення онтогенезу 
(кореляція між наявністю внутрішньоутробної 
пневмонії та VEGF - r=-0,503; р<0,05). 

6. Діафрагмальна грижа у дітей з БЛД також 
потенціювала ступінь ураження легень, що 
підтверджувалось її зв’язком з TGF-β1 (r=0,804; 
р<0,05) і VEGF (r=0,789; р<0,05) у крові. 
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