
БЕЗПЕРЕРВНИЙ МОНІТОРИНГ
ГАЗІВ КРОВІ

у неонатології та педіатрії



Технології лікування невідкладних станів в неонатолoгії і 
педіатрії істотно змінилися за останні десятиріччя. Сьогод-
ні метою лікування є не тільки забезпечення виживання, а й 
виключення ускладнень у пацієнта. Крім того, розширилося 
поняття віддалених наслідків для цих пацієнтів: не дивля-
чись на те, що зниження ризику ураження мозку залишаєть-
ся головним завданням, запобігання ураження легень стає 
все більш важливим напрямком лікування. 

Мозковий кровоток залежить від парціального тиску вугле-
кислого газу в артеріальній крові pCO2 (a). Зниження pCO2 
(a) призводить до зниження мозкового кровотоку; ураження 
може відбутись за кілька хвилин при величинах pCO2 (a) 22,5 
мм рт. ст. (3,0 кПа) і нижче.
З цієї причини безперервний моніторинг pCO2 у дитини, якій 
потрібна вентиляційна підтримка, повинен бути стандартною 
процедурою, яка знижує ризик ураження головного мозку.
Високочастотна осциляторна ШВЛ (ВЧО ШВЛ) часто застосо-
вується як у новонароджених, так і у дітей більш старшого 

МОНІТОРИНГ pCO2: вплив низького pCO2

Зміни показників відбуваються швидко і, якщо лікар орієн-
тується тільки на результати аналізу періодично взятих проб 
крові, ці зміни можуть залишитися непоміченими досить дов-
го, що може спричинити розвиток уражень внутрішніх ор-
ганів.
Моніторинг концентрацій кисню і вуглекислого газу — осно-
ва лікування дитини, причому важливість моніторингу збіль-
шується з появою нових, більш ефективних методів лікування.
В останні роки отримані принципово нові знання про вплив 
газів крові, особливо вуглекислого газу, на функцію органів і 
їх ушкодження. Було також продемонстровано, що безпере-
рвний моніторинг мінімізує ризик несприятливого прогнозу.
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віку. У кількох дослідженнях
було вказано на підвищений
ризик неврологічних усклад-
нень  у новонароджених після ВЧО ШВЛ, ймовірно внаслідок 
ненавмисної гіпервентиляції і низького рівня pCO2[1,2].
Незважаючи на це, ВЧО ШВЛ як і раніше популярна, оскільки 
вона знижує ризик ураження легень в порівнянні з звичай-
ними методами ШВЛ.
ВЧО ШВЛ також ефективно застосовується для реанімації па-
цієнтів з гіперкапнією при звичайній ШВЛ. Значне зниження 
рівня pCO2 спостерігається протягом декількох хвилин піс-
ля початку ВЧО ШВЛ.
Безперервний моніторинг pCO2 в поєднанні з ВЧО ШВЛ до-
зволяє уникнути різкого зниження pCO2 і мінімізувати ризик 
ураження головного мозку. 
Як було показано, низький рівень pCO2 перед введенням 
сурфактанту, а також під час ШВЛ корелює з розвитком 
хронічного ураження легень у недоношених [7].

1 Henderson-Smart DJ, Bhuta T, Cools F, Offringa M. Elective high frequency occillatory ventilation 
versus conventional ventilation for acute pulmonary dysfunction in preterm infants. Cochrane 
Database Syst Rev 2001; 3: CD000104.

2 Moriette G, Paris-Llado J, Walti H et al. Prospective randomised multicenter comparison of high 
frequency occilatory ventilation and conventional ventilationin preterm infants of less than 30 
weeks with respiratory distress syndrome. Pediatrics 2001; 107,2: 363-72. 

7 Shapiro NI, Howell MD, Talmor D et al. Serum lactate as a predictor of mortality in emergency 
department patients with infection. Ann Emerg Med 2005; 45: 524-28.

МОНІТОРИНГ pCO2: вплив високого pCO2

Гіперкапнія та пермісивна гіперкапнія
Високі значення pCO2 безпечні для мозкового кровообігу 
новонароджених. Однак, гіперкапнія може призвести до аци-
дозу, що потребуватиме негайного лікування. Раптове підви-
щення рівня pCO2 вказує на зміну стану дитини або появу 



ускладнень у лікуванні, що необхідно врахувати оцінюючи 
ситуацію.
Пермісивна гіперкапнія успішно застосовується в багатьох 
медичних центрах. Цільовий рівень pCO2 точно не визначено 
і прийнята величина може відрізнятися в різних закладах. 
Застосовуючи пермісивну гіперкапнію важливо уникати дуже 
високих рівнів pCO2 і виникнення ацидозу. Для безпеки па-
цієнта необхідно використовувати транскутанний моніторинг 
pCO2.

Пневмоторакс
Пневмоторакс у новонароджених - одна з причин зростання 
смертності та ризику ускладнень. Визначено, що середній час 
від виникнення пневмотораксу до постановки діагнозу стано-
вить 127 хвилин[3].  
Транскутанний моніторинг pCO2 суттєво прискорює встанов-
лення діагнозу.

Гіпоксія
Важлива мета лікувальних заходів у новонароджених — за-
безпечення адекватного постачання киснем органів і тканин 
дитини.
Гіпоксія та ішемія є небезпечними для новонароджених, як і 
для інших пацієнтів, хоча новонароджені стійкіші до гіпоксії, 
ніж  дорослі діти.

Гіпероксія
Надлишок кисню знижує мозковий кровоток, причому у не-
доношених немовлят він залишається зниженим протягом 
декількох годин після нормалізації кисневого статусу.
Гіпероксія відома як одна з причин розвитку ретинопатії не-
доношених, результатом якої може стати незворотна втрата 
зору. Так само було виявлено токсичну дію кисню на легені. 
Тому слід уникати гіпероксії, особливо у недоношених не-
мовлят[4].
Оптимальні цільові рівні для pO2 (a) і sO2 у новонарод-
жених з високою концентрацією загального Hb і високим 
вмістом Hb F (фетального) невідомі.

МОНІТОРИНГ pO2: 
вплив високого та низького рівня pO2

3 McIntosh N, Becher JC, Cunningham S, Stenson B, Laing IA, Lyon AJ, Badger P. Clinical diagnosis 
of pneumothorax is late: use of trend data and decision support might allow preclinical detection. 
Pediatr Res 2000; 48,3:408-15.
4 Askic LM, Henderson-Smart DJ. Restricted versus liberal oxygen exposure for preventing 
morbidity and mortality in preterm or low birth weight infants. Cochrane Database Syst Rev 
2001; 4: CD 001077.
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У новонароджених, як доношених, так і недоношених, високі 
значення ctO2 досягаються при низькому рівні pO2 внаслідок високої 
концентрації гемоглобіну і високий вміст фетального гемоглобіну.

Плід розвивається і росте при pO2 19-23 мм рт. ст. (2,5-3 кПа) 
і sO2 65-70%. 

Безперервний моніторинг
Кисневий статус новонародженого змінюється швидко, а 
тому адекватний моніторинг повинен бути безперервним.
Ймовірно, найкращий спосіб моніторингу — це комбінація 
tcpO2 і пульсоксиметр з періодичним взяттям проб крові 
для визначення газів артеріальної крові та лактату.
• Пульсоксиметрія відображає зміни поглинання і транспорту 
кисню.
• Показник tcpO2 відображає зміни в доставці кисню до тка-
нин.
• Проби крові необхідні для співвіднесення неінвазивно 
виміряних величин з величинами в артеріальній крові.
• Вимірювання лактату важливо для оцінки адекватності по-
стачання тканин киснем, так як продукція лактату зростає при 
нестачі кисню і активації анаеробного метаболізму. 

Оптимальне значення pO2

Пульсоксиметрія
Пульсоксиметрія дає безперервну інформацію про ступінь 
насичення (сатурації) гемоглобіну киснем, тобто про ступінь

Новонароджені

Дорослі



використання механізмів транспорту кисню в крові.
Метод має ряд обмежень. Навіть найсучасніші пульсоксиме-
три можуть пропустити значну кількість епізодов гіпоксемії 
(5,4%), а також брадикардії (69%)[5].
Результати вимірювання sO2 різними пульсоксиметрами мо-
жуть відрізнятися на 2-3%. Важливо дослідити кореляцію між 
пульсоксиметрами відділення і величинами sO2, отримани-
ми методом CO-оксіметріі. Залежність між sO2 і pO2 описує 
крива дисоціації оксигемоглобіну (КДО). Ця залежність може 
змінюватися, а оскільки токсичність надлишку кисню визна-
чається pO2, то для виявлення гіпероксіі не можна поклада-
тися на дані пульсоксиметра[6].
Більш того, пульсоксиметр не дає ніякої інформації про pCO2. 
Тому рекомендується використовувати пульсоксіиметрію ра-
зом з транскутанним моніторингом.

Лактат
Збільшення рівня лактату — ранній чутливий індикатор по-
рушення відповідності між потребою та доставкою кисню 
до тканин. 

Значення рівня лактату:
• Прогностичний показник одужання пацієнта
• Маркер гіпоперфузії у пацієнтів з циркуляторним шоком
• Індекс адекватності реанімаційних заходів

5 Bohnhorst B, Peter CS, Poets CF. Pulse oximeters reliability in detecting hypoxemia and 
bradycardia: comparison between a conventional and two new generation oximeters. Crit Care 
med 2000; 28,5: 1565-68.

6 Wimberley PD, Helledie NR, Friis-Hansen B, Siggaard-Andersen O, Fogh-Andersen N. Some 
problems involved in using hemoglobin saturation in arterial blood to detect hypoxemia and 
hyperoxemia in newborn infants. Scand J Clin Lab Invest 1988; 48, Suppl 189: 45-48.
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Підвищені рівні лактату пов’язані 
із зростанням смертності пацієнтів
у ВІТ і госпіталізованих пацієнтів 
у цілому[7, 8, 9].
Програма боротьби з сепсисом (Surviving Sepsis Campaign) 
рекомендує, серед іншого, вимірювати лактат протягом 
3-х годин після надходження пацієнта. Якщо рівень лактату 
підвищений — показано повторне вимірювання протягом 
6-ти годин.

Кислотно-лужна номограма 
Зіггаарда-Андерсена
Допомагає описати та оцінити кислотно-лужний стан крові.

7 Shapiro NI, Howell MD, Talmor D et al. Serum lactate as a predictor of mortality in emergency 
department patients with infection. Ann Emerg Med 2005; 45: 524-28.

8 Trzeciak S, Dellinger RP, Chansky ME et al. Serum lactate as a predictor of mortality in patients 
with infection. Intens Care Med 2007; 33: 970-77.

9 Jansen TC, van Bommel J, Bakker J. Blood lactate monitoring in critically ill patients: a systematic 
health technology assessment. Crit Care Med 2009; 37: 2827-39.

Допомагає описати та оцінити кислотно-лужний стан крові.

Абсциса: pH, ордината: pCO2, похила: cBase (Ecf ).
Шкала в центрі діаграми: HCO3 

Номограма Зіггаарда-Андерсена показує нормальні величи-
ни КЛС і дозволяє накладати результати конкретного пацієн-
та. Відхилення вказують на порушення КЛС (ацидоз/алкалоз, 
дихальний/метаболічний, гострий/хронічний).
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