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The aim of the research: to study the predicting role of the intrauterine and extrauterine factors in the development of 
hypoxic-ischemic encephalopathy in term low birth weight infants.
Patients and methods. In the department of neonatal pathology of the Chernovtsy Regional Children Clinical 
Hospital 41 newborns with hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) have been examined. The first (I-st) clinical group has 
been formed from 28 term neonates with corresponding to gestational age body weight. The second (II-nd) clinical group 
included the remaining 13 low birth weight newborns. The comparison groups did not differ significantly on the main (sex 
and age) clinical characteristics. All neonates have been admitted in acute period of HIE and leading neurological 
syndrome of central nervous system depression (92,9% of patients in I-st clinical group and 92,3% of newborns in the II-nd 
comparison group). These survey results were analyzed by the methods of biostatistics and clinical epidemiology, using the 
parametric and nonparametric methods of calculation, considering the odd ratio (OR) of an implementation of event with 
estimation of their 95% confidence level (95%CI).
Results of the research.  It has been demonstrated that the main predictors of hypoxic-ischemic encephalopathy in 
term low birth weight neonates were: mothers’ residence in urban areas (OR=3,9; 95%CІ 0,9-16,9); maternal thyroid 
disease OR=3,1; 95%CІ 0,7-13,0); the threat of miscarriage during third trimester of pregnancy (OR=6,0; 95%CІ 0,5-
74,3) and preeclampsia (OR=2,3; 95%CІ 0,5-74,3); birth at 37-39 weeks of gestation (OR=7,3; 95%CІ 1,4-39,4), 
associated with young (< 20 years) maternal age (OR=1,5; 95%CІ 0,2-10,4); as well as concomitant pathological 
conditions of infants (OR=20,8; 95%CІ 3,4-128,5) and  development of respiratory disorders at birth, required artificial 
lung ventilation (OR=2,9; 95%CІ 0,7-11,2); infants’ feeding problems (OR=3,4; 95%CІ 0,9-13,3). 
Conclusion. The development hypoxic-ischemic encephalopathy in low birth weight neonates is preceded by intrauterine 
risk factors, leading to both chronic fetal hypoxia and formation of concomitant pathological conditions, including lung 
immaturity, in the majority of newborns. The development of respiratory distress at birth, required artificial lung ventilation, 
intnsifies even greater the brain hypoxia and ischemia in low birth weight infants.   
Key words: hypoxic-ischemic encephalopathy, low birth weight, risk factors.
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Предикторная роль внутриутробных и внеутробных факторов в развитии гипоксически-
ишемической энцефалопатии  у доношенных новорожденных с низкой для срока гестации
массой тела
Ортеменка Е.П.
ВГУЗ «Буковинский государственный медицинский университет», г. Черновцы, Украина
Цель исследования: Изучить предикторную роль неблагоприятных внутриутробных и внеутробных факторов в 
развитии гипоксически-ишемической энцефалопатии (ГИЭ) у доношенных новорожденных с низкой для срока гес-
тации массой тела.
Пациенты и методы.  На базе отделения патологии новорожденных областной детской клинической 
больницы г. Черновцы обследован 41 доношенный ребенок, страдающий ГИЭ. В первую (І) клиническую группу 
вошло 28 пациентов с ГИЭ и соответствующей сроку гестации массой тела при рождении, а вторую (ІІ) группу 
сравнения составили 13 новорожденных с низкой для срока гестации массой тела. Полученные данные анализи-
ровались методами биостатистики и клинической эпидемиологии с учетом отношения шансов (ОШ) реализации 
события с определением их 95% доверительных интервалов (95% ДИ).  
Результаты исследования. Установлено, что к основным предикторам развития гипоксически-ишемической 
энцефалопатии у маловесных к сроку гестации новорожденных относятся: проживание матерей в городских посе-
лениях (ОШ=3,9; 95%ДІ 0,9-16,9); наличие заболеваний щитовидной железы у матерей (ОШ=3,1; 95%ДІ 0,7-
13,0); угроза выкидыша в 3-м триместре беременности (ОШ=6,0; 95%ДІ 0,5-74,3) и преэклампсия беременных 
(ОШ=2,3; 95%ДІ 0,5-74,3); рождение в меньшие сроки (на 37-39 неделе) гестации (ОШ=7,3; 95%ДІ 1,4-39,4), 
ассоциируемое с юным (до 20 лет) возрастом матерей (ОШ=1,5; 95%ДІ 0,2-10,4); а также сопутствующие пато-
логические состояния новорожденных (ОШ=20,8; 95%ДІ 3,4-128,5);  развитие респираторных нарушений при 
рождении, требующие проведения искусственной вентиляции легких (ОШ=2,9; 95%ДІ 0,7-11,2); проблемы вскарм-
ливания новорожденных (ОШ=3,4; 95%ДІ 0,9-13,3).
Заключение. Развитию ГИЭ у маловесных к сроку гестации новорожденных значительно способствуют 
антенатальные факторы, приводящие к хронической гипоксии плода и формированию у большинства детей сопут-
ствующих патологических состояний, в том числе незрелости легких. Развитие при рождении респираторного дис-
тресса, требующого проведения искусственной вентиляции легких, дополнительно усугубляет гипоксию и ишемию 
мозга у маловесных новорожденных.  
Ключевые слова: гипоксически-ишемическая энцефалопатия, низкая для срока гестации масса, факторы 
риска.

Адреса для кореспонденції:
Ортеменка Євгенія Павлівна - к.мед.н., доцент кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб ВДНЗ  «Буковинський державний медич-

ний університет»; 58023, Україна, м. Чернівці, вул. Руська, 207 а; моб. тел. 050-434-02-70 E-mail: yevheniaart@yandex.ua



28

Міжнародний журнал педіатрії, акушерства та гінекології  Січень/Лютий 2016  Том 9     №1

Вступ. Останніми роками хвороби нервової системи 
дітей посідають друге рангове місце серед причин інва-
лідності після вроджених аномалій розвитку [1]. При 
цьому відомо, що в даної когорти дітей інвалідність у 
70-80% випадків спричинена наслідками перинатально-
го ураження центральної нервової системи (ЦНС), серед 
яких лідируючі позиції (47% випадків) займає гіпоксично-
ішемічна енцефалопатія (ГІЕ) [1, 2]. 

Незважаючи на те, що наразі визначена значна кіль-
кість перинатальних чинників розвитку ГІЕ, їх пред-
икторна роль у реалізації гострого ураження нерво-
вої системи в неонатальному періоді та у формуванні 
в подальшому стійких нервово-психічних порушень 
залишається дискутабельною та суперечливою. За 
даними одних дослідників, антенатальні фактори 
ризику ГІЕ трапляються у 70% новонароджених, у 24% 
має місце комбінація антенатальних та інтранаталь-
них предикторів, і тільки у 5% дітей постнатальні фак-
тори спричиняють ураження ЦНС [1, 3]. Інші автори 
вказують на те, що у 90% доношених новонародже-
них гіпоксично-ішемічне ураження ЦНС є результатом 
впливу поєднаних (анте- та інтранатальних) чинників, 
а у 10% випадків ГІЕ виступає наслідком респіратор-
них, кардіоваскулярних або інших неврологічних 
(наприклад, судоми) розладів, що виникли після
народження [4, 5]. 

Слід зазначити, що хоча низька до гестаційного віку 
маса тіла новонароджених повсякчас визнається факто-
ром високого ризику розвитку ГІЕ, постасфіктичне ура-
ження ЦНС у доношених дітей із нормальною вагою не є 
рідкісним явищем [1, 6, 7]. Водночас, дані щодо особли-
востей перебігу внутрішньоутробного та позаутробного 
періодів життя новонароджених із ГІЕ, що асоційована з 
вродженою гіпотрофією, обмежені, а предикторна роль 
перинатальних факторів у реалізації зазначеного комор-
бідного стану мало вивчена [8, 9]. 

Мета дослідження: вивчити предикторну роль 
несприятливих внутрішньоутробних та позаутробних 
факторів у розвитку гіпоксично-ішемічної енцефалопатії 
у доношених новонароджених з малою до гестаційного 
віку масою тіла.

Матеріали та методи. На базі відділення патології 
новонароджених ОДКЛ м. Чернівці обстежена 41 доно-
шена дитина, госпіталізована з приводу гіпоксично-
ішемічної енцефалопатії. До першої (І) клінічної групи 
спостереження увійшло 28 пацієнтів із ГІЕ та відповідною 
до терміну гестації масою тіла, а другу (ІІ) групу порівнян-
ня склали 13 новонароджених, які народилися з низь-
кою до гестаційного віку масою тіла. 

Діти обох груп спостереження поступали у відділення, 
у середньому, на четверту добу після народження. Так, 
при госпіталізації до ОДКЛ середній вік дітей І клінічної 
групи становив 4,5±0,4 доби, а ІІ групи порівняння – 
3,9±0,7 доби (Р>0,05). 

За гендерним складом групи порівняння не відрізня-
лися. Так, у І групі було 16 (57,1%) хлопчиків та 12 (42,95%) 
дівчаток, а до ІІ групи спостереження увійшло 9 (69,2%) 
новонароджених чоловічої статі (Р>0,05) та 4 (30,8%) 
дівчинки (Р>0,05). Усі діти поступили в гострому періоді 
ГІЕ, а провідним неврологічним синдромом захворюван-
ня виявився синдром пригнічення ЦНС (92,9% пацієнтів 
І клінічної групи та 92,3% новонароджених ІІ групи 
порівняння).

Отримані дані аналізували з використанням методів 
біостатистики за допомогою параметричних і непараме-
тричних методів обчислення. Вірність нульової гіпотези 
визначалася з урахуванням рівня значущості „Р”, ,,Рφ” 
(методом кутового перетворення Фішера). Отримані 
дані аналізувалися методами біостатистики та клінічної 
епідеміології з використанням параметричних (за крите-
рієм Ст’юдента, Р) і непараметричних (за критерієм куто-
вого перетворення Фішера, Рφ) методів обчислення з 
урахуванням атрибутивного (АР) і відносного ризиків та 
співвідношення шансів (СШ) реалізації події з визначен-
ням довірчих інтервалів (95% ДІ).

Результати. Слід зазначити, що у більшості випадків 
матері обстежених дітей народжували вперше (53,6% 
випадків у І клінічній групі та 61,5% спостережень – у ІІ 
групі), що співпадає з даними дослідників щодо відне-
сення первістків до групи ризику розвитку перинаталь-
ної патології ЦНС, у тому числі, енцефалопатії новонарод-
жених  [4, 6, 7]. 

Хоча середній вік матерів обстежених дітей вірогідно 
не відрізнявся в групах спостереження (26,2 року у І клі-
нічній групі та 25,1 року – у ІІ групі порівняння; Р>0,05), 
кожна десята породілля відносилася до незрілих (вік до 
20 років): 10,7% випадків у І групі та 15,4% спостережень 
у ІІ групі (Рφ>0,05). Водночас встановлено, що майже у 
половини (46,2%) дітей із малою до терміну гестації 
масою тіла матері мешкали у міських поселеннях, проте 
у І групі порівняння міськими мешканками були лише 
17,9% матерів (Рφ<0,05).  

Зареєстровано, що в групі новонароджених з малою 
до гестаційного віку масою тіла вагітність у матерів часті-
ше перебігала на фоні анемії (38,5% випадків), патології 
щитоподібної залози (46,2% спостережень) та прее-
клампсії вагітних (7,7%) відносно І групи порівняння: 
28,6% (Рφ>0,05), 21,4% (Рφ>0,05) та 3,6% (Рφ>0,05) відпо-
відно. Водночас, загроза викидня у третьому триместрі 
вагітності частіше реєструвалася серед маловагових при 
народженні дітей (15,4% випадків) відносно І групи (3,6% 
спостережень; Рφ>0,05).   

Незважаючи на те, що представники обох груп спосте-
реження відносилися до доношених новонароджених, 
хворі ІІ групи були народжені і вирізнялися вірогідно 
меншими термінами гестації. Так, термін гестації дітей І 
клінічної групи становив у середньому 39,5±0,3 тижня, а 
ІІ групи спостереження – 38,5±0,4 тижня (Р<0,05). При 
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цьому, діти ІІ групи народжувалися в термін до 40-го 
тижня гестації (в терміні 37-39 тижнів) удвічі частіше 
(84,6% випадків) відносно І клінічної групи (42,9% пацієн-
тів; Р<0,03).

Слід зазначити, що у маловагових до терміну гестації 
дітей значно частіше реєструвалися супутні патологічні 
стани. Так, у І клінічній групі супутню патологію діагнос-
товано лише у 2 дітей (7,2%), проте у ІІ групі порівняння 
– у 8 випадках (61,5%; Р<0,01). Структуру коморбідних 
станів у дітей ІІ групи порівняння склали: гіпербілірубіне-
мія новонароджених (15,4%), вроджена пневмонія (7,7%), 
недоношеність (7,7%),  вроджена вада серця (7,7%),
вроджена водянка яєчка (7,7%), вроджена вада розвитку 
нирок (7,7%), та інфекція сечовивідних шляхів (7,7%). 
Натомість в І клінічній групі зареєстровано наступну 
супутню патологію: анемія новонароджених (3,6%) та 
вентиляційна пневмонія (3,6%).

При аналізі особливостей перебігу інтранатального та 
раннього постнатального періоду дітей груп спостере-
ження встановлено, що в новонароджених І клінічної 
групи дані періоди життя були більш напруженими, стре-
совими та патологічними. 

Так, тяжка асфіксія (за Апгар-тестом на 1-й хвилині ≤ 4 
бали) діагностована у кожного п’ятого (22,2%) пацієнта І 
клінічної групи та лише у 7,7% випадків у групі маловаго-
вих до терміну гестації новонароджених (Рφ>0,05). 
Водночас, у маловагових дітей після першої хвилини 
життя вдвічі частіше відзначалися респіраторні пору-
шення, що потребували проведення штучної вентиляції 
легень (61,5% дітей ІІ-ї групи проти 35,7% новонародже-
них І-ї клінічної групи;  Рφ<0,05). 

Попри те, що до 5-ої хвилини життя у новонароджених 
обох клінічних груп відбулася стабілізація дихальної 
функції, акроціаноз ще визначався у половини (50%) 
маловагових новонароджених, проте лише у третини 
(37,5%) дітей І клінічної групи (Рφ>0,05). 

У частини дітей (14,3% випадків у І групі та 7,7% дітей ІІ 
групи; Рφ>0,05) розвинулася постасфіктична поліорган-
на недостатність, при цьому, тільки у представників І 
клінічної групи відмічався судомний синдром (17,9% 
новонароджених). 

Ймовірно, тяжча асфіксія у пологах із розвитком 
серйозніших неврологічних порушень у новонаро-
джених І групи спостереження пов’язана з більш 
несприятливим перебігом інтранатального періоду їх 
життя. Так, діти даної групи вдвічі частіше (32,1% спо-
стережень) народжувалися внаслідок патологічних 
пологів (шляхом кесарського розтину,  використанням 
вакуумної екстракції або за допомогою медикамен-
тозної індукції) відносно групи ІІ порівняння (15,4% 
осіб, Рφ>0,05). Водночас, обвиття пуповиною з розви-
тком дистресу новонарод-женого у пологах спостері-
галось у чверті (25%) дітей І клінічної групи та лише в 
одного пацієнта (7,7%) з внутрішньоутробною гіпо-
трофією (Рφ<0,05). При цьому, у новонароджених із 
відповідною до гестаційного віку масою тіла частіше 
реєструвалися щільні (забруднені) навколоплідні 
води, що вважаються фактором ризику асфіксії в поло-
гах та розвитку ГІЕ [3, 6, 10]. Так, при народ-женні дітей 
І клінічної групи патологічні (каламутні, меконіальні, 
геморагічні) навколоплідні води зареєстровано у тре-
тині (32,1%) випадків проти 7,7% спостережень у групі 
порівняння (Рφ<0,05).    

Незважаючи на те, що у малюків І клінічної групи 
інтранатальний та  ранній постнатальний адаптаційний 
періоди частіше перебігали патологічно та напружені-
ше, тривалішу стаціонарну допомогу отримували мало-
вагові новонароджені. Так, середня кількість проведе-
них ліжко-днів становила  11,4 у І групі проти 15,2 – у ІІ 
групі (Р>0,05). 

Можливо, триваліше стаціонарне лікування дітей із 
внутрішньоутробною гіпотрофією було пов’язане не 
тільки з більшою кількістю супутньої патології, що потре-
бувала додаткового обстеження та лікування, але й зі 
значною частотою (61,5% випадків) супутніх проблем 
вигодовування новонароджених (в’яле смоктання, зни-
жена толерантність до їжі, зригування), оскільки у І групі 
порівняння такі випадки траплялися лише у третини 
дітей (32,1%;  Рφ<0,05). 

У таблиці 1 наведені показники ризику ГІЕ у маловаго-
вих новонароджених за окремими внутрішньоутробними 
та позаутробними клініко-анамнестичними ознаками.
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Аналіз наведених вище даних дає підстави стверджу-
вати, що на розвиток ГІЕ у маловагових до терміну геста-
ції новонароджених значною мірою впливають антена-
тальні фактори (чинники зовнішнього середовища та 
наявність хронічної патології у матерів), які призводять 
до хронічної гіпоксії плоду та формування в більшості 
дітей супутніх патологічних станів. Останні, разом із 
незрілістю легень, у 61,5% маловагових новонародже-
них сприяють розвитку респіраторних порушень при 
народженні, які потребують проведення штучної венти-
ляції легень та, безперечно, додатково поглиблюють 
гіпоксію та ішемію мозку.

Висновки. До основних предикторів розвитку 
гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у маловагових до 
терміну гестації новонароджених відносяться: прожи-
вання матерів у міських поселеннях (СШ=3,9; 95%ДІ 0,9-
16,9); наявність захворювань щитоподібної залози у 
матерів (СШ=3,1; 95%ДІ 0,7-13,0); загроза викидня у 3-му 
триместрі вагітності (СШ=6,0; 95%ДІ 0,5-74,3) та преек-
лампсія вагітних (СШ=2,3; 95%ДІ 0,5-74,3); народження в 
менші терміни гестації (у 37-39 тижнів) (СШ=7,3; 95%ДІ 
1,4-39,4) та наявність супутніх патологічних станів ново-
народжених (СШ=20,8; 95%ДІ 3,4-128,5), що асоціюють із 
розвитком респіраторних порушень при народженні, які 
потребують проведення штучної вентиляції легень 
(СШ=2,9; 95%ДІ 0,7-11,2) та проблеми вигодовування 
новонароджених (СШ=3,4; 95%ДІ 0,9-13,3).
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Таблиця 1
Клінічні предикотри гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у новонароджених з низькою до гестаційного віку масою тіла

Показник, % І група ІІ група Р АР, %
ВР

(ДІ 95%)
СШ

(ДІ 95%)

Материнські чинники:
Перші пологи 53,6% 61,5% P>0,05 11% 1,4

(0,9-2,4)
1,7
(0,4-6,8)

Породілля віком до 20 років 10,7% 15,4% P>0,05 9% 1,3
(0,3-6,9)

1,5
(0,2-10,4)

Проживання у міських поселеннях 17,9% 46% Pφ<0,05 31% 2,3
(0,9-6,3)

3,9
(0,9-16,9)

Захворювання щитоподібної залози 21,4% 46,2% P>0,05 26% 2,1
(0,8-5,2)

3,1
(0,7-13,0)

Анемія 28,6% 38,4% P>0,05 10% 1,4
(0,6-3,3)

1,6
(0,4-6,3)

Прееклампсія 3,6% 7,7% P>0,05 19% 1,6
(0,1-2,4)

2,3
(0,1-39,1)

Загроза викидня у 3 триместрі 3,6% 15,4% Pφ>0,05 42% 2,7
(0,3-26,5)

6
(0,5-74,3)

Чинники з боку новонароджених:
Народження у 37-39 тижнів гестації 42,9% 84,6% P<0,03 37% 4,3

(2,7-7,0)
7,3
(1,4-39,4)

Респіраторні порушення на 1 хв., що 
потребують ШВЛ

35,7% 61,5% Pφ<0,05 23% 2,0
(1,1-3,9)

2,9
(0,7-11,2)

Акроціаноз на 5 хвилині 37,5;% 50% Pφ>0,05 12% 1,4
(0,6-3,3)

1,7
(0,3-8,3)

Супутні патологічні стани 7,2% 61,5% P<0,01 64% 5,0
(1,2-20,2)

20,8
(3,4-128,5)

Проблеми вигодовування 32,1% 61,5% Pφ<0,05 26% 2,3
(1,1-4,5)

3,4
(0,9-13,3)

Примітки: Р  – за критерієм кутового перетворення Фішера
                     Р - за критерієм Ст’юдента 
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