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
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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.

Розлад пігментної функції печінки із знач
ним підвищенням рівня загального білірубіну
відмічено протягом всього першого тиждня
життя з розвитком тривалої жовтяниці. На
явність прямої фракції білірубіне у сироватці
крові на 7 добу життя вказує на ураження гепатоцитів.
Порушення функціонального стану печінки
супроводжувалось підвищенням ферментної
активності аланінамінотрансферази (АаАТ),
аспартатамінотрансферази (АсАТ) і лужної
фосфатази (ЛФ) в 1 добу життя. Активність
АлАТ становила 71,25+4,5 ОД/л, АсАТ —
96,75+1,46 ОД/л супротив 31,40+5.75 ОД/л
і 42,36+3,61 ОД/л відповідно у здорових но
вонароджених. На кінець першого тиждня
ферментна активність сироватки крові ново
народжених з діабетичною фетопатією знижу
валась. Коефіцієнт Де Рітіса становив менше
одиниці, що свідчило про порушення процесів
переамінірування амінокіслот.
Зміни показників білкового, ліпідного та
вуглеводного обмінів свідчать про високу ін
тенсивність катаболізму і недостатнє викорис
тання ліпідів.
Розлади функціонального стану печінки
підтверджуються ультразвуковим досліджен
ням (гепатомегалія, збільшення частоти і ам
плітуди ехосигналів, зміни ехоархитектоніки
перенхіми). Печінка має вигляд «білої» в нас
лідок жирової інфільтрації та холестазу.
Таким чином, аналіз результатів проведе
них досліджень показав, що у новонародже
них з діабетичною фетопатією формуються
глибокі порушення морфо-функціонального
стану печінки, які є причиною ускладнень
раннього неонатального періоду. В зв’язку з
цим необхідно доповнювати комплекс ліку
вально-профілактичних заходів препаратами,
дія яких спрямована на поліпшення функції
печінки.

КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ НЕОНАТАЛЬНОГО
ПЕРІОДА У ДІТЕЙ, ЧИЇ МАТЕРІ
ПРИЙМАЛИ ГОРМОНАЛЬНІ ПРЕПАРАТИ
ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
С. П. Писарева, С. І. Могілевська,
А. А. Писарев
Український НДІ педіатрії,
акушерства і гінекології

В практичному акушерстві зараз широко
застосовуються гормональні препарати для
лікування патології у матері і плода (1, 2, 3).
Якщо вплив гормональної терапії на материн
ський організм широко вивчається, то вплив
її на стан і розвиток новонароджених дітей
поки що не встановлений.
Ми провели клініко-статистичний аналіз
стану новонароджених і перебігу раннього неонатального періода у 208 дітей, чиї матері
отримували гормонотерапію в другій половині
вагітності (114 жінок приймали препарати
прогестивної дії — І група; 94 — естрогени,
II група). Контрольну групу склали 90 дітей,
матері яких гормональні препарати не отри
мували — III група.
З препаратів прогестивного впливу вико
ристовували прогестерон, турінал та їх комбі
нації, з естрогенних препаратів — фолікулін.
Прогестини призначали при наявності загро
зи переривання вагітності, естрогени — при лі
куванні утробної гіпоксії плоду та при про
веденні передпологової підготовки. Тривалість
гормонотерапії в І групі від 14 днів до 2—З
місяців, в II групі — 7—14 днів.
Вік матерів коливався від 19 до 40 років.
Серед жінок І групи родили вперше 70
(61,4%), повторно — 44 (38,6%). Розлади
менструальної функції спостерігалися у 24
(21,1%) жінок. 32 (28,1%) жінки перенесли
штучні аборти. Невиношуванням вагітності
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