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З таблиці випливає, що включення в ком
плексну терапію при ендоміометриті місцево
го лікування — тривале проточне промивання
порожнини матки охолодженим розчином балізу-2, дозволяло зменшити бактеріальну зас
міченість на 4—6 порядків. Треба відзначити,
що ефективність санації матки балізом-2
практично не залежить від ступені початкової
бактеріальної засміченості.
В контрольній групі загальноприйняте лі
кування зумовило відсутність зростання мік
роорганізмів у вмісті порожнини матки тіль
ки при низькому ступені її бактеріальної за
сміченості, При засміченості 103—~105 КУО/мл
застосована терапія дозволяла зменшити її
на 1—2 порядки (до 102—103 КУО/мл), а при
важких формах ендоміометриту суттєво не
впливала на її показники.
Таким чином, отримані результати аналізу
загальної кількісної засміченості пологових
шляхів роблять цілком обгрунтованим вклю
чення місцевого лікування — тривалого про
точного промивання порожнини матки охолод
женим розчином балізу-2 в комплексну тера
пію після пологового ендоміометриту.
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Недостаточная зрелость плода стоит на
одном из первых мест в структуре пери
натальной заболеваемости и смертности. Из
вестно, что зрелость плода определяется зре
лостью его легочной ткани. Применяемые для
этого методы исследования околоплодных вод
являются инвазивными и связаны с риском
для матери и плода. Связи с этим, перспек
тивными являются поиски ультразвуковых па
раметров оценки зрелости плода.
Целью настоящей работы явилась разра
ботка комплексной оценки зрелости плода по
фетометрии, эхографической картине плацен
ты, легких, центров окостенения длинных
трубчатых костей для прогнозирования син
дрома дыхательных расстойств (СДР).
Для решения поставленной задачи было
обследовано 770 женщин в сроки беременнос
ти 21—40 недель. Все обследованные были
разделены на две группы. В I группу вошли
314 соматически здоровых женщин с физио
логическим течением беременности в возрас
те от 18 до 39 лет. Во всех наблюдениях от
мечено соответствие биометрических показа
телей плода сроку гестации. Роды у 93.3%
беременных произошли через естественные
родовые пути в сроки 38—40 недель, у 1.5% —
выполнена операция кесарева сечения в сро
ки 29—37 недель по поводу несостоятельнос
ти рубца на матке. Средняя масса тела до
ношенных новорожденных составила 3 481 г,
оценка по шкале Апгар 8—10 баллов.
Вторую группу составили 456 женщин в
возрасте от 19 до 42 лет с осложненным те

чением беременности и преждевременными
родами. Роды через естественные родовые пу
ти произошли у 91.5% женщин; путем опера
ции кесарева сечения у 8.5 %; средняя масса
тела новорожденных — 3220 г; привычное не
вынашивание у 39.6%; у 22.5% течение бере
менности осложнилось гестозом; преждевре
менные роды в сроки от 29 до 37 недель у
83.3%; в родах у 60.7% женщин отмечалось
дородовое излитие околоплодных вод; сла
бость родовой деятельности у 3.4%; прежде
временная отслойка плаценты у 3.4%; гипер
тоническая болезнь I—II степени у 7%, забо
левания почек у 5.9% женщин.
Эхографическое исследование проводилось
при помощи аппарата А1ока-256 (Япония) с
использованием линейного датчика 5 МГц.
Оценка новорожденного проводилась по шка
ле Апгар на 1 и 5 минутах. Тяжесть асфиксии
оценивали, используя данные Савельевой
Г. М. Степень зрелости легких по наличию
или отсутствию синдрома дыхательных растройств. Степень зрелости плаценты оценива
лась по Сгаппиш Р. (1979).
Была выяснена закономерность степени
тяжести СДР от стадии зрелости плаценты.
Проводя эхографическое исследование пла
центы выделены три группы: соответствие, от
ставание, преждевременное созревание пла
центы к гестационному сроку. Отставание и
преждевременное созревание плаценты при
физиологическом течении беременности было
в 20% случаев. При осложненном течении бе
ременности ускоренное развитие плаценты
было в 22.3%, задержка созревания в 20%
случаев.
Относительно благоприятной группой ока
зались женщины с преждевременным созре
ванием плаценты и преждевременными рода
ми, для которых характерна наименьшая пе
ринатальная смертность независимо от сро
ков гестации.
В группе женщин, где зрелость плаценты
соответствовала сроку гестации, у каждого
второго новорожденного, родившегося от 29
до 32 недели, отмечалась внутриутробная ги
потрофия, а перинатальная смертность была
39.4%. В группе новорожденных, родившихся
в сроках от 33 до 36 недели, перинатальная
смертность была 4.1%.
Наиболее неблагоприятной в прогностичес
ком отношении оказалась группа женщин с
плацентами, в которых отмечено отставание
стадии зрелости от срока гестации. У всех
родившихся детей в сроки от 29 до 32 недели
и у каждого второго родившегося с 33 по 36
неделю отмечались признаки внутриутробной
гипотрофии, что сочеталось с высокой перина
тальной смертностью в каждой группе (66.7%
и 25%).
Помимо изучения плаценты, исследовалась
структура и звукопроводимость легких по
сравнению с печенью. Между эхографическим
изображением легких и их зрелостью сущест
вует корреляция (Охапкин М. Б.). При физи
ологическом течении беременности легкие до
28 недель имели большую звукопроводимость,

чем печень и гомогенную структуру. К 33—
36 неделям эхографические характеристики
легких и печени сближались. К рождению,
при физиологи^ском течении беременности,
90% плодов с достаточной зрелостью легоч
ной ткани имели звукопроводимость легких
одинаковую или меньшую, а структуру одина
ковую или зернистую по сравнению с пе
ченью. В условиях осложненного течения эхографической структуры легких достоверно
ускорен на 5—6 недель.
В работе оценивалось время появления и
размеры центров окостенения длинных труб
чатых костей. Выяснено, что при физиологи
ческом течении беременности центр окостене
ния эпифиза дистального отдела бедренной
кости появлялся на 31—32 неделе, а размер
у зрелого плода составлял 6 мм. Появление
центра
окостенения проксимальной части
большой берцовой4 кости было на 33—34 не
деле, размеры у зрелого плода составляли
4 мм. При патологическом течении беремен
ности центры окостенения визуалировались на
3—4 недели раньше нормы.
Результаты исследования показали, что
для диагностики зрелой легочной ткани необ
ходима комплексная оценка показателей зре
лости плаценты, биометрии, эхографии пече
ни и легких, темпов окостенения эпифизов
длинных трубчатых костей. В этих случаях
точность прогноза СДР 97.3%.
Эхографическая оценка зрелости легочной
ткани определялась путем суммирования пя
ти отдельных показателей, каждый из кото
рых выражался в баллах от 0 до 2.
0 баллов имели: 0—1 стадии зрелости
плаценты, гомогенная эхографическая струк
тура и большая звукопроводимость легких по
сравнению с печенью, величина центров око
стенения бедренной и больше-берцовой кости
соответственно менее 5 и 3-х мм.
1 балл имели: II стадия зрелости планцеты, одинаковая эхографическая структура и
звукопроводимость легких и печени, величи
на центров окостенения эпифиза бедра 5 мм
и больше-берцовой кости 3 мм.
П-м баллам соответствовали: III стадия
зрелости планцеты, зернистая эхографическая
структура легких и меньшая звукопроводи
мость легких по сравнению с печенью. Вели
чина центров окостенения эпифиза бедренной
кости более 5 мм и больше-берцовой более
3 мм.
Таким образом, по нашим данным, 7—10
баллов имела зрелая легочная ткань (точ
ность прогноза 97%).
При сумме баллов 5—6 развивался СДР
первой степени тяжести (точность прогноза
88%).
При сумме баллов 3—4 развивался СДР
второй степени тяжести (точность прогноза
73.3%).
При сумме баллов 0—2 развивался СДР
третьей степени (точность прогноза 96%).
Достоверность предлагаемой шкалы была
проверена с помощью ретроспективной оцен
ки степени тяжести СДР у новорожденных.
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Таким образом, пренатальная оценка зре
лости плода возможна при ультразвуковом
исследовании плаценты, биометрических па
раметров, темпов окостенение эпифизов бед
ренной и больше-берцовой кости, эхографии
легочной ткани, что дает возможность с вы
сокой точностью антенатально оценивать сте
пень зрелости легких плода и прогнозировать
развитие СДР.
*
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ДЕЯКІ ПОКАЗНИКИ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЕЧІНКИ
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД МАТЕРІВ,
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
Г. В. Куриліна
Український НДІ педіатрії,
акушерства і гінекології
Перінатальна захворюваність і смертність
на сучасному етапі залишається високою і не
має тенденції до зниження. Серед факторів
ризику цукровий діабет при вагітності посідає
одне з провідних місць (1, 2, 3, 6).
Смертність дітей з діабетичною фетопатією в 10 разів вище загального показника
смертності новонароджених в перший тиждень
життя (1, 3, 7). Порушення постнатальної
адаптації обумовлюють не тільки високу зах
ворюваність в неонатальному періоді, а й
частоту і тяжкість соматичних захворювань
в наступні роки життя (1, 3, 5, 7).
Наявність у новонародженого симптомокомплексу «діабетична фетопатія» є клініч
ною ознакою несприятливого впливу цукро
вого діабету матері на плід (1, 4, 6).
Однак, це поняття не вичерпується лише
зовнішними ознаками і включає функціональ
но-морфологічні особливості життєво важли
вих систем організму новонародженого та
комплекс метаболічних змін, що затримують
процеси його адаптації (3, 4, 6).
До цього часу остаточно не вирішено па
тогенез діабетичної фетопатії. Не вивчено
роль функціонального стану печінки в розвит
ку ускладнень постнатального періоду, що
конче необхідно для розробки лікувально-про
філактичних заходів.
Нами було проведено вивчення функціо
44

нального стану печінки на підставі деяких
показників обміну білків, ліпідів, вмісту глю
кози і білірубіну та його фракцій у сироватці
крові та її ферментної активності. У 140 но
вонароджених від матерів з тяжкою формою
цукрового діабета І типа (основна група).
Обстежено також 50 новонароджених від здо
рових матерів (контрольна група). Дослід
ження проведено на апараті «СоЬав-Міга Б»
(Австрія) в динаміці — на 1—3 та 7—10 дні
життя. Крім того, у всіх дітей проведено уль
тразвукове дослідження печінки.
У матерів хворих на цукровий діабет
(І тип, інсулінзалежний) всі діти народились
з ознаками діабетичної фетопатії, у 92% но
вонароджених була асфіксія різного ступеню
важкості, майже у всіх — м’язові дистонії, у
93% — розлади
формування фізіологічних
рефлексів. ,У ^новонароджених відмічено фор
мування дизадаптаційних синдромів: синдром
дихальних розладів — у 75,71%, набряковий
синдром — у 90,71%, розлади кровообігу — у
84,3%, геморагичний синдром — у 34,3%, сим
птоматична гіпоглікемія — у 57,9% дітей.
За даними біохімічних досліджень у ново
народжених з діабетичною фетопатією вияв
лено розлади метаболізму.
Білковий обмін проявлявся дисбалансом і
затримкою синтетичної фази метаболізму.
Вміст загального білка у сироватці крові в
1—3 день значно достовірно зменшувався до
51,34+1,38 г/л, альбумінів — до 46,28+0,50%,
фібриногена — до 2,78±0,11 г/л, А/А коефі
цієнта— до 0,97+0,09. Рівень [^-глобулінів та
сечовини, навпаки, підвищувався відповідно
до 15,15+0,15 г/л і 9,57+1,09 ммоль/л (при
9,9+0,17% і 3,82+0,13 ммоль/л в контролі).
Суттєвих змін перечислених показників на
протязі 7—10 днів життя не спостерігалося.
Порушення білкового обміну у дітей з діа
бетичною фетопатією супроводжувалось гіперліпідемієй. В 1 добу відмічено підвищення
загальних ліпідів до 4,75+0,21 г/л, холесте
рину до 2,19+0,15 ммоль/л і триглицеридів
до 1,64+0,15 ммоль/л в порівняні з показни
ками у здорових дітей. Гіперхолестеринемія у
всіх новонароджених від матерів з цукровим
діабетом супроводжувалась зниженням коефі
цієнту естерифікації холестерину.
На 7—10 доби життя розлади ліпідного
обміну збільшувались. Так, рівень холестери
ну досягав 3,84± 0,12 ммоль/л, тригліцеридів — 2,03+0,08 ммоль/л, в той час як в кон
трольній групі ці показники становили 2,12+
±0,34 ммоль/л і 0,74+0,14 ммоль/л відповід
но. Коефіцієнт естріфікації холестерину зни
жувався і досягав 58%.
Гіперхолестеринемія, відповідно літератур
ним даним, приводить до змін клітинних мем
бран, що сприяє розладу мікроциркуляції з
розвитком гіпоксії тканин (4,7).
Порушення ліпідного обміну у новонарод
жених з діабетичною фетопатією тісно пов’я
зано з розладом метаболізму вуглеводів. У
52,8% дітей відмічено гіперглікемію, з них
більш ніж у 35% рівень глюкози був нижче
2 ммоль/л. У 12,1% новонароджених була гі
перглікемія.

