block30-2.qxd

05.08.2010

12:55

Page 36

Доказова медицина

4 ‘2010
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Резюме
У відкритому мультицентровому дослідженні порівнювали клінічну ефективність нату!
ральних препаратів сурфактанта Неосурф і Куросурф у лікуванні респіраторного дис!
трес!синдрому (РДС) у недоношених новонароджених з терміном гестації 26—33 тижні.
90 немовлят, яких лікували Неосурфом, утворили основну групу і перебували під спос!
тереженням. До складу контрольної групи ретроспективно увійшли 52 дітей, які отриму!
вали Куросурф у 2005—2007 рр. Поширеність більшості перинатальних чинників ризи!
ку була приблизно однаковою в обох групах. Немовлята з контрольної групи частіше на!
роджувались за допомогою кесаревого розтину, потребували первинної реанімації і ви!
щих концентрацій кисню (FiO2). Достовірно менше дітей з основної групи отримали ли!
ше 1 дозу сурфактанта (49% проти 65%; р<0,05). Лікування за допомогою Куросурфу
забезпечувало статистично суттєвіше зниження показників FiO2 і середнього тиску у ди!
хальних шляхах (СТДШ), проте площі під кривими FiO2 і СТДШ у перші 6 годин після вве!
дення обох препаратів істотно не відрізнялись. 90% дітей в основній і 85% новонарод!
жених у контрольній групі вижили до 7!го дня життя (р>0,05), а до моменту виписки зі
стаціонара відповідні показники становили 83 і 79% (р>0,05). Групи не відрізнялись за
рівнем захворюваності на бронхолегеневу дисплазію (12% в основній проти 8% в кон!
трольній групі; р>0,05). Частота тяжких внутрішньошлуночкових крововиливів була ви!
щою у немовлят, яких лікували Куросурфом (31% проти 16%; р<0,05). Тривалість штуч!
ної вентиляції легенів, кількість повторних інтубацій і тривалість лікування у відділенні
інтенсивної терапії були вірогідно меншими у дітей, які отримували Неосурф. Таким чи!
ном, за кінцевою ефективністю лікування немовлят з РДС, які народилися з масою тіла
750—1750 г, емульсія Неосурф не поступається суспензії Куросурф.
Ключові слова: респіраторний дистрес!синдром, лікування, сурфактант, клінічна ефек!
тивність, недоношені новонароджені.

Л.В. Бонецька2,
Г.О. Леженко3,
Н.С. Щербина3

1Львівський національний медичний
університет імені Данила Галицького

2Львівська обласна клінічна лікарня

3Запорізький державний медичний
університет,
Запорізький міський пологовий
будинок №5

36

озробка і впровадження сурфактант!
ної терапії стали історичним досяг!
ненням неонатології, надали потужного
поштовху її подальшому розвитку. Піоне!
ри в галузі сурфактантних досліджень до!
вели існування сурфактанта в легенях,
описали його склад, функції й унікальну
роль у підтриманні стабільності альвеол.
Ключем до сучасного розуміння причин і
механізмів виникнення респіраторного
дистрес!синдрому (РДС) — патології, яка
й сьогодні залишається важливою причи!
ною захворюваності і смертності най!
більш незрілих новонароджених, — стала
демонстрація дефіциту сурфактанта в ле!
генях немовлят, які помирали від хвороби
гіалінових мембран. Перші ідеї щодо
можливості введення поверхнево!актив!
них речовин у легені новонароджених бу!
ло висловлено ще в 1947 р., проте подаль!
ші спроби лікування штучними сурфак!
тантами були безуспішними [1]. Сучасна
ера сурфактант!замісної терапії розпоча!

Р

лася 30 років тому після історичної публі!
кації першого позитивного клінічного
досвіду використання препарату екзоген!
ного сурфактанта у 10 недоношених но!
вонароджених [2]. Відтоді ефективність і
безпечність застосування кількох нату!
ральних і штучних екзогенних сурфактан!
тів у лікуванні та профілактиці РДС у пе!
редчасно народжених немовлят було до!
ведено численними рандомізованими до!
слідженнями. Узагальнений аналіз їх ре!
зультатів засвідчив, що включення сур!
фактант!замісної терапії до комплексу
профілактичних або лікувальних заходів
у недоношених новонароджених не лише
дозволяє покращити функцію незрілих
і/або уражених легенів, а й вірогідно
зменшує частоту синдромів витоку повіт!
ря і, що найважливіше, смертність таких
немовлят [1]. Подальші дослідження до!
вели переваги профілактичного і ранньо!
го лікувального призначення сурфак!
тантів [3, 4], а також застосування кількох
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доз порівняно з однією [5]; сприяли оп!
у зв'язку з переходом на використання
ності сурфактант!замісної терапії у недо!
тимізації тактики лікування [6], обґрунту!
нових критеріїв живонародження [15].
ношених новонароджених.
вали вибір окремих препаратів [7], визна!
Метою даного дослідження стала
Матеріали і методи дослідження
чили найбільш ефективну техніку введен!
оцінка клінічної ефективності і безпеч!
До дослідження було включено 99 не!
ня сурфактанта [8] і додаткові показання
ності застосування препарату Неосурф
доношених новонароджених з РДС на
для його застосування [6] (табл. 1). Ос!
(емульсія фосфоліпідів сурфактанта по
Львівській клінічній базі і 43 передчасно
танні досягнення в удосконаленні сур!
2 мл (50 мг) у флаконах виробництва
народжених немовлят у Запоріжжі. Нео!
фактантної терапії пов'язані з порівняль!
ТОВ "Докфарм", Україна) порівняно з пре!
сурф призначали 74 дітям, які з 1.09.2007 р.
ними дослідженнями ефективності різних
паратом Куросурф (суспензія фосфо!
по 25.11.2007 р. і з 15.02.2009 по
натуральних сурфактантів, розробкою і
ліпідів виробництва фірми "Chiesi
22.08.2009 р. були госпіталізовані до
клінічною апробацією нової генерації
Farmaceutici", Італія) у лікуванні РДС у не!
відділення інтенсивної терапії новонаро!
синтетичних препаратів, опрацюванням
доношених новонароджених.
джених Львівської обласної клінічної
альтернативних методів уведення і нових
Неосурф — новий вітчизняний нату!
лікарні і відповідали критеріям включен!
показань, а також оцінкою доцільності й
ральний препарат сурфактанта, у вироб!
ня до дослідження. У Запорізькому місь!
особливостей профілактичного і ліку!
ництві якого використовується лаваж
кому пологовому будинку у цей самий
вального застосування сурфактантів у
свинячих легенів. Як і інші природні сур!
період 2007 р. Неосурфом лікували 16 но!
поєднанні зі створенням постійного пози!
фактанти, він містить фосфоліпіди (50 мг
вонароджених. Разом, ці 90 немовлят ста!
тивного тиску в дихальних шляхах ново!
у 2 мл емульсії), а також специфічні білки
новили основну групу дослідження і пе!
народжених (СРАР!терапія) [9, 10].
сурфактанта SP!B і SP!C. Концентрація
ребували під спостереженням до моменту
Незважаючи на доведену вищу ефек!
фосфоліпідів у Неосурфі (25 мг/мл) є та!
виписки додому або смерті.
тивність натуральних сурфактантів порів!
кою самою, як і у відомому препараті бе!
До складу контрольної групи ввійшли
няно зі старою генерацією безбілкових
рактант (Сурвант).
52 недоношених новонароджених з РДС
штучних препаратів [7], більшість порів!
Дослідження проводилось як відкрите
(25 на Львівській базі і 27 — на Запорізь!
няльних досліджень не змогли засвідчити
мультицентрове клінічне випробовування
кій), яких лікували препаратом екзоген!
значних переваг одних натуральних сур!
із застосуванням історичного контролю на
ного сурфактанта Куросурф протягом
фактантів над іншими, насамперед, у кон!
базі Львівської обласної клінічної лікарні
2005—2007 рр. Відповідно до завдань
тексті вірогідного і суттєвого з клінічної
(кафедра педіатрії Львівського національ!
дослідження ретроспективно були про!
точки зору зменшення віддаленої захво!
ного медичного університету імені Данила
аналізовані історії хвороби цих дітей і от!
рюваності та смертності недоношених но!
Галицького) та Запорізького пологового бу!
римані необхідні для порівняння дані.
вонароджених з РДС [6, 9, 11]. І хоча такі
динку № 5 (кафедра шпитальної педіатрії з
Критерії залучення до дослідження
широко вживані у світі препарати нату!
курсом дитячих інфекційних хвороб За!
були такими:
ральних сурфактантів, як берактант (Сур!
порізького державного медичного універ!
1) маса тіла при народженні 750—1750 г
ванта), порактант альфа (Куросурф),
ситету). Воно виконувалося згідно з вимо!
і гестаційний вік 26—33 тижні включно
кальфактант (Інфасурф) і бовактант (Аль!
гами Державного фармакологічного центру
2) вік дитини < 24 години після народ!
веофакт) суттєво відрізняються за поход!
МОЗ України до клінічних випробувань і бу!
ження
женням, технологіями приготування, скла!
ло першим в історії вітчизняної неонато!
3) клінічні і/або рентгенологічні озна!
дом, концентраціями фосфоліпідів і біл!
логії масштабним дослідженням ефектив!
ки РДС
ків (табл. 2), застосування
Таблиця 1. Висновки систематичних оглядів щодо впливу особливостей сурфактантної терапії на
будь!якого з них забезпечує
смертність новонароджених [10]
вірогідне зменшення пов'я!
заної з РДС летальності но!
вонароджених [7, 9, 12].
Важливо підкреслити, що
на відміну від перших нату!
ральних сурфактантів, які
вивчались у плацебо!кон!
трольованих дослідженнях,
ефективність і безпечність Примітка: * — інтубація, введення сурфактанта й екстубація (як правило, з переведенням на самостійне
дихання під постійним позитивним тиском).
нових препаратів оцінюва!
ли порівняно з уже відоми! Таблиця 2. Склад найбільш уживаних препаратів натуральних сурфактантів [12]
ми сурфактантами, оскільки
проведення плацебо!кон!
трольованих досліджень
стало неетичним [13, 14].
Доступність й ефектив!
ність сурфактант!замісної
терапії набувають особли!
вого значення в сучасних
умовах охорони перина!
Примітки: ДПФХ — дипальмітоїлфосфатидилхолін, SP!B — білок сурфактанта В, SP!C — білок сурфактанта С.
тального здоров'я в Україні
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4) потреба в лікуванні з використан!
тивності (як первинним, так і перетворе!
чення стероїдів, часткою дітей, оцінених
ням методики самостійного дихання під
ним — бінарним) оцінювали за допомо!
за Апгар на 1!ій хвилині менше 4 балів,
постійним позитивним тиском [СРАР] (по!
гою критерію χ2 Пірсона. Щоб порівняти
віком немовлят на момент першого вве!
сукупну дію кожного з препаратів на па!
зитивний тиск у дихальних шляхах
дення сурфактанта, а також відсотко!
раметри вентиляції легенів, обчислювали
>4 см водн. ст. або концентрація кисню у
вою кількістю новонароджених, дихаль!
площу під кривими залежності FiO2 і
газовій суміші [FiO2] >40%) або штучної
ну підтримку яким розпочинали із СРАР,
СТДШ від часу (AUCFiO2 і AUCСТДШ) за до!
вентиляції легенів (ШВЛ)
і загальною часткою немовлят, які по!
помогою метода "трапецій". Використо!
5) оцінка стану новонародженого за
требували лікування з використанням
вували стандартні методи описової стати!
шкалою Апгар >4 балів на 5!ій хвилині
ШВЛ (табл. 4, рис. 1). Проте діти з кон!
стики, категоріального і коваріаційного
6) відсутність артеріальної гіпотензії і
трольної групи вірогідно частіше народ!
аналізів, а також аналіз виживання Ка!
значної анемії (рівень гемоглобіну крові
жувалися за допомогою кесаревого роз!
план!Мейєр. Відмінність між безперерв!
>100 г/л)
тину, потребували реанімації після народ!
ними показниками оцінювали за кри!
7) відсутність синдромів витоку повітря
ження і вищих концентрацій кисню у ди!
терієм Стьюдента (вибірки з нормальним
(за клінічними і рентгенологічними даними)
хальній суміші (FiO2) безпосередньо пе!
ред включенням до дослідження. Остання
розподілом) або тестом Манна!Уїтні
8) відсутність явних клінічних ознак
особливість вказувала на можливість
(вибірки з ненормальним розподілом), а
внутрішньоутробної інфекції, множинних
тяжчого ураження легенів у новонарод!
дискретні величини порівнювали за до!
уроджених аномалій розвитку, вродженої
жених, яких лікували Куросурфом. З
помогою критерію χ2 і в двобічному тесті
вади серця.
Фішера.
Усі
показники
вважали
іншого боку, частково ретроспективний
Техніка введення препаратів сурфак!
вірогідними за умови, що р<0,05.
дизайн дослідження не дозволяв виклю!
танта відповідала рекомендаціям фірм!ви!
Безпечність застосування нового пре!
чити потенційного впливу на показник
робників. Початкова доза Неосурфу стано!
парату оцінювали, спостерігаючи за ди!
FiO2 змін у клінічній практиці, які відбу!
вила 100 мг/кг, а Куросурфу — 200 мг/кг.
лись протягом останніх років, — підхід до
намікою об'єктивного стану немовлят (ау!
Якщо через 6 годин після першого введен!
використання додаткового кисню був лі!
скультація легенів, вимірювання темпера!
ня зберігалась потреба в проведенні ШВЛ
беральнішим у період, коли формувалась
тури тіла, огляд шкіри і слизових оболо!
з FiO2 >30% для підтримання SpO2 >88%,
повторно вводили 100 мг/кг Неосурфу.
контрольна група. Водночас, відсутність
нок, моніторинг рівня насичення гемо!
Максимально допускалось триразове за!
відмінностей між групами за показником
глобіну киснем, визначення частоти сер!
стосування препарату. Повторну дозу Ку!
СТДШ і частками немовлят, яких лікували
цевих скорочень, середнього артеріально!
росурфу (100 мг/кг) вводили через 12 го!
за допомогою ШВЛ і СРАР (табл. 4), ста!
го тиску, оцінка кількості і характеру ен!
дин після першої. Стандартних критеріїв
вить під сумнів значну неоднорідність
дотрахеального секрету) і беручи до уваги
повторного введення Куросурфу не було.
сформованих груп за тяжкістю захворю!
результати додаткових обстежень — за!
Кінцевий висновок щодо ефектив!
вання легенів. Тим не менше, наявність
гальних аналізів крові та сечі, біохімічних
ності терапії Неосурфом ґрунтувався на
статистично істотної відмінності між гру!
досліджень (вміст глюкози і білірубіну в
узагальненій оцінці лікувального ефек!
пами за початковим показником FiO2 було
сироватці крові), рентгенографії органів
враховано під час проведення подальшо!
ту (табл. 3). Згідно з протоколом клініч!
грудної клітки і нейросонографії.
го статистичного аналізу.
ного дослідження змінну узагальненої
Протокол дослідження було затверд!
Загалом, відсутність відмінностей між
ефективності було перетворено на бінар!
жено Центральною комісією з питань ети!
групами за найважливішими клінічними
ну за таким алгоритмом: категорії "Висока
ки МОЗ України. Неосурф призначали ли!
показниками, насамперед, гестаційним
ефективність" і "Помірна ефектив
ше після одержання письмової інформо!
віком і масою тіла при народженні, част!
ність" було об'єднано у категорію "Пре
ваної згоди батьків дитини.
ками дітей, яких лікували з використан!
парат ефективний", а категорію "Відсут
Новонароджені, включені до досліджен!
ням СРАР і ШВЛ, і, частково, за початкови!
ність ефекту" було перетворено на кате!
ня, отримували стандартний, визначений
ми параметрами дихальної підтримки пе!
горію "Препарат неефективний".
протоколом дослідження комплекс заходів
ред початком сурфактант!замісної терапії
Крім того, враховували порівняльну ди!
інтенсивної терапії, що включав дихальну
визначала можливість порівнювати ефек!
наміку параметрів вентиляції (FiO2 і се!
підтримку, інфузійну терапію і парентераль!
редній тиск у дихальних шляхах [СТДШ])
тивність застосування різних препаратів
не харчування, антибактеріальні засоби,
упродовж 6 годин після кожного введення
екзогенного сурфактанта у сформованих
підтримку гемодинаміки, гомеостазу тощо.
сурфактанта (через 1, 3 і 6 годин), а також
групах немовлят з використанням від!
Результати та їх обговорення
тривалість проведення ШВЛ. Оцінювали
повідних статистичних методів.
Сформовані групи не відрізнялись за
показники смертності немовлят упродовж
44 (49%) дітей з основної групи проти
терміном гестації, масою тіла при народ!
перших 7 днів життя і до моменту виписки
34 (65%) немовлят з контрольної групи
женні, частотою антенатального призна!
з лікарні, а також частоту
бронхо!легеневої дисплазії Таблиця 3. Шкала узагальненої оцінки ефективності препарату
(БЛД) у скоригованому віці
36 тижнів, пневмотораксів і
внутрішньошлуночкових
крововиливів (ВШК).
Значущість відміннос!
тей між групами за кри!
терієм узагальненої ефек! Примітка: FiO2 — відсоткова частка кисню у дихальній газовій суміші.
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Рис. 1. Розподіл дітей, включених до дослідження, за масою
тіла при народженні (p>0,05).
отримали лише одну дозу сурфактанта, відповідно, 23 (26%) про!
ти 16 (31%) отримали 2 дози і 23 (26%) проти 2 (4%) — 3 дози
(р=0,002). Проте ці дані, знову!таки, не можна інтерпретувати
однозначно, оскільки на відміну від Неосурфу, який під час
дослідження вводили за наявності чітко визначених показань,
призначення повторних доз Куросурфу в більшості випадків бу!
ло неможливим через його високу вартість або відсутність.
Сформовані групи істотно не відрізнялись за динамікою по!
казників FiO2 після введення сурфактанта. Введення обох препа!
ратів забезпечувало достовірне і клінічно значуще (p<0,001)
зменшення початкового показника протягом 6 годин. Загальний
градієнт зменшення FiO2 після введення першої дози Неосурфу
досягав 35% від початкового рівня і незначно відрізнявся від
ефекту, що забезпечував Куросурф — 38% (рис. 2). Проте, ос!
кільки до введення сурфактанта групи істотно відрізнялись за по!
казником FiO2, то для їх порівняння за динамікою цього показни!
ка було застосовано коваріаційний аналіз, результати якого за!
свідчили, що зменшення FiO2 дійсно не відрізнялось між групами
впродовж перших 3 годин після введення сурфактанта, при цьому
було істотно більшим у групі Куросурфу за 6 годин (р=0,024).
Незважаючи на те, що введення обох сурфактантів забезпе!
чувало достовірне і клінічно значуще (p<0,001) зменшення по!
чаткового показника СТДШ протягом 6 годин, сформовані групи
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Рис. 2. Порівняльна динаміка FiO2 через 1, 3 і 6 годин після
3 введень Неосурфу і Куросурфу (зменшення показника
протягом 6 годин після першого введення статистично
вірогідне в обох групах; зазначено вірогідні відмінності між
групами: ** — р<0,0001; * — p<0,05).

істотно відрізнялись за цим показником через 1, 3 і 6 годин після
введення препаратів. У контрольній групі зменшення значень се!
реднього тиску дихальної підтримки у зазначені моменти часу
було істотно більшим, ніж в основній (рис. 3).
Щоб порівняти сукупну дію препаратів на параметри венти!
ляції легенів (FiO2, СТДШ) у часі, для кожного з них було обчис!
лено площу під кривою його залежності від часу (AUCFiO2 і
AUCСТДШ) за перші шість годин після введення препарату сур!
фактанта. Саме такий підхід до оцінки порівняльної ефектив!
ності різних препаратів сурфактанта було застосовано у най!
більш масштабному порівняльному дослідженні клінічної ефек!
тивності Куросурфу і Сурванти [16]. На підставі результатів, на!
ведених у таблиці 5, можна зробити висновок, що основна і кон!
трольна групи статистично істотно не відрізнялись за показника!
ми AUCFiO2 і AUCСТДШ.
Представлені дані підтверджують попередньо висловлене
нами припущення про те, що Куросурф забезпечує триваліший
і надійніший ефект в плані зменшення кисневої залежності і,
особливо, зниження рівня дихальної підтримки [11]. Цю особ!
ливість швидкої дії порактанта на параметри вентиляції недо!
ношених новонароджених
Таблиця 4. Порівняльна характеристика новонароджених, включених до дослідження
зауважували й інші до!
слідники [10, 12]. Водно!
час, порівняльні кінцеві
результати лікування не!
мовлят в обох групах, на!
ведені на рисунках 4—6
і в таблиці 6, не доводять
клінічного значення цьо!
го ефекту.
Групи не відрізнялись
за показниками виживання
до 7!го дня життя і до мо!
менту виписки зі стаціона!
ру (рис. 4). Причиною
смерті більшості пацієнтів
в обох групах в перші 7
Примітки: 1 ! SD — середнє квадратичне відхилення
днів життя були тяжкі кро!
2 ! n = 47 (п'ятьом дітям з контрольної групи оцінку за Апгар на 1!ій хвилині не проводили)
вовиливи у шлуночки моз!
3 ! тут і далі — медіана, у дужках — мінімальне і максимальне значення.
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Рис. 3. Порівняльна динаміка показників СТДШ через 1, 3 і 6
годин після 3 введень Неосурфу і 2 введень Куросурфу [дані
лише Львівського центру, пацієнти якого отримували макси&
мум 2 дози Куросурфу] (зменшення показника протягом 6 го&
дин після першого введення статистично вірогідне в обох гру&
пах; зазначено вірогідні відмінності між групами:
** — р<0,001; * — p<0,05).
Таблиця 5. Порівняльні показники площі під кривими FiO2
і СТДШ в перші 6 годин після введення Неосурфу і Куросурфу

Рис. 4. Порівняльні показники виживання до 7&го дня життя
і до моменту виписки зі стаціонару (р>0,05).
ку. Лише двоє дітей (по одній дитині в основній і контрольній
групах) померли в перші 72 години життя від РДС, незважаючи на
введення препаратів сурфактанта. 6 дітей (7%) з основної групи
і 3 немовлят (6%) з контрольної померли після 7!го дня життя від
причин, не пов'язаних із легеневим захворюванням.
Важливими також є результати спеціального порівняльного
аналізу виживання, які свідчать, що відносно більше новонарод!
жених залишалися живими у групі Неосурфу порівняно з кон!
трольною групою впродовж дослідження (рис. 5). Хоча статистич!
но вірогідних відмінностей між групами за "динамічною" часткою
живих дітей немає, очевидною є відсутність будь!яких віддалених
негативних ефектів, пов'язаних із застосуванням Неосурфу.
Захворюваність на БЛД і частота пневмотораксів були не!
значно вищими в основній групі, а відсоткова кількість тяж!
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Рис. 5. Порівняльний аналіз виживання у групах (частка
живих дітей від загальної кількості немовлят з урахуванням
попередньо померлих і виписаних) за Каплан&Мейєр
(відмінність між групами недостовірна; p>0,05).
ких ВШК була значно більшою у немовлят, яких лікували Ку!
росурфом (рис. 6). Тривалість ШВЛ, кількість повторних інту!
бацій і тривалість перебування у відділенні інтенсивної тера!
пії новонароджених були вірогідно меншими у дітей, яких лі!
кували Неосурфом (табл. 6).
Аналіз узагальненої ефективності препаратів засвідчив, що засто!
сування Неосурфу було ефективним у 80 новонароджених (88,89%),
а введення Куросурфу супроводжувалось значним зменшенням
кисневої залежності у 46 (92%) немовлят (р=0,51). Таким чином,
різниця між зазначеними показниками становить !3,11% з 95%
довірчим інтервалом (ДІ) від !13,04% до 6,82% (Рис. 7). Отже,
нижня межа 95% ДІ для різниці часток позитивних результатів
(препарат ефективний), що становить !13,04, більше нижньої
межі зони клінічно прийнятних відмінностей для змінної загаль!
ної ефективності (!25%).
Досліджуваний препарат Неосурф добре переносився ново!
народженими, незважаючи на порівняно великий об'єм однієї
дози (4 мл/кг проти 2,5—1,25 мл/кг для Куросурфу). Не було
відмічено жодного випадку погіршення загального стану,
життєвих функцій або результатів додаткових обстежень, які
можна було б пов'язати з уведенням Неосурфу.
Безперечно, найважливішим недоліком цього дослідження, яко!
го не вдалось уникнути через об'єктивні причини, було ретроспек!
тивне формування контрольної групи і, як наслідок, можливість ви!
никнення систематичної похибки. Показання, за якими призначали
Куросурф, не відрізнялись від визначених у протоколі, проте цей
сурфактант, принаймні у частині випадків, вводили суб'єктивно виз!
наченим дітям, а не всім новонародженим, стан яких відповідав кри!
теріям включення до дослідження. Значно більший відсоток немов!

Рис. 6. Порівняльна частота повторних інтубацій трахеї і
супутньої патології у групах (* — p<0,05).
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Таблиця 6. Порівняльні показники тривалості ШВЛ і тривалості госпіталізації немовлят

кривими FiO2 і СТДШ після
введення Куросурфу є знач!
но меншою, ніж після при!
значення Неосурфу.
Методологічні обме!
ження цього дослідження
не дозволяють стверджува!
Примітки: 1 — для дітей, які вижили; 2 — медіана, у дужках — мінімальне і максимальне значення.
ти, що достовірно кращі ок!
ремі клінічні показники, які характеризували новонаро!
джених з основної групи, були пов'язані з використан!
ням Неосурфу. Кращі результати лікування дітей Нео!
сурфом могли бути наслідком удосконалення клінічної
практики впродовж останніх 3 років (контрольна група
формувалася саме за такий період) або ж результатом
використання більшої кількості доз сурфактанта у ново!
народжених з основної групи. Не можна також виклю!
чити потенційного впливу низки інших чинників. Тим не
менше, метою нашого дослідження було оцінити, чи
кінцеві результати лікування недоношених новонарод!
Рис. 7. Порівняння узагальненої ефективності Неосурфу і Куросурфу,
жених з РДС Неосурфом не будуть значно гіршими від
що ґрунтується на довірчих інтервалах.
показників, досягнутих з використанням Куросурфу. От!
лят, які потребували реанімаційної допомоги після народження в
римані нами дані свідчать про відсутність таких відмінностей.
контрольній групі, а також істотно вищі початковий показник FiO2 і
Висновки
частота тяжких ВШК можуть вказувати на те, що діти, яких лікували
1. За показником узагальненої ефективності лікування РДС
Куросурфом, народжувались у тяжчому стані. Водночас, сформо!
у недоношених новонароджених з терміном гестації
вані групи не відрізнялись за частотою антенатальної профілактики
26—33 тижні і масою тіла при народженні 750—1750 г препарат
стероїдами, станом новонароджених відповідно до результатів
Неосурф є терапевтично еквівалентним препарату Куросурф.
оцінювання за Апгар, їхнім віком на момент уведення першої дози
2. Застосування сурфактанта Неосурф дозволяє досягти
сурфактанта і, частково, за рівнем дихальної підтримки безпосеред!
показників виживання і супутньої захворюваності зазначеної
ньо перед цим, що все!таки дозволяє ставити під сумнів наявність
вище категорії новонароджених в ранній неонатальний період
суттєвих відмінностей між групами за тяжкістю РДС. Динаміка
і до моменту виписки зі стаціонару, які клінічно і статистично
досліджуваних показників дихальної підтримки, які характеризува!
не відрізняються від результатів, що забезпечуються лікуваль!
ли клінічну відповідь на ведення Неосурфу, відрізнялась від темпів
ним використанням препарату Куросурф.
зменшення FiO2 і СТДШ після застосування Куросурфу, проте це не
3. За умови дотримання рекомендацій фірми!виробника
дозволило досягти кращих кінцевих результатів лікування немов!
введення емульсії Неосурф добре переноситься новонарод!
лят. Водночас, на відміну від Ramanathan et al., які порівнювали Ку!
женими і не супроводжується виникненням будь!яких побіч!
росурф і Сурвант, нам не вдалося продемонструвати, що площа під
них ефектів.
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