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.
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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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ривання вагітності, у 7 (6,1%) — загострення
хронічного пієлонефрита.
8 (8,5%) жінок II групи перенесли під час
вагітності ГРВІ, 8 (8,5%) — пієлонефрит. У
20 (21,3%) був ранній токсикоз вагітних, у
6 (6,4%) — анемія. У 23 (24,5%) жінок від
мічено наявність загрози переривання вагіт
ності, у 46 (48,9%) — гіпоксія плода.
В III (контрольній) групі 8 (8,9%) жінок
перенесли ГРВІ під час вагітності. У 14
(15,6% )— вагітність ускладнилась раннім, а
у 8 (8,9%) — пізнім токсикозом. У II (12,2%)
жінок була загроза переривання вагітності, у
8 (8,9%) — анемія, у 7 (7,8%) — пієлонефрит.
З наведених даних ми бачимо, що всі гру
пи репрезентативні за показниками анамнеза
та паритета.
У 186 (62,5%) жінок пологи відбулися
своєчасно, у 112 (37,5%) — передчасно (у
54 — з І групи, у 40 — з II, у 12 — з III гру
пи; відповідно 47,4%, 42,6%, 13,3% по гру
пах) .
Ускладнення в І та II періодах пологів
були у 60% жінок. Найчастіші з них — несво
єчасний вилив навколоплідних вод (30%),
слабкість родової діяльності (32%), що у 2/3
випадків була сполучена з передчасним вили
вом навколоплідних вод, загроза утробної
гіпоксії плода (42%).
Всього народилось 298 дітей, 186 доноше
них, 112 недоношених. Хлопчиків— 150, дів
чаток— 148. Всі діти народились через при
родні пологові шляхи.
Маса тіла новонароджених коливалась від
1200 до 4200 г.
В І групі з масою тіла до 2500 г народи
лось 54 дитини, від 2501 до 3500 г — 35, біль
ше 3500 г — 25 дітей; у І групі з масою до
2500 г було 40 новонароджених, 2501—3500 г
—30, більше 3500 г — 20 дітей; в III групі —
відповідно 12, 48, ЗО новонароджених.
Більшість дітей народилось з оцінкою за
шкалою Апгар 6—7 балів— 128 (42,9%), з
них 54 новонароджених з І групи, 40 — з II,
34 — з III групи. Оцінку 8—10 балів мали 104
(34,9%) дітей (29 — в І групі, 26 — в II, 49 —
в III групі). З оцінкою 3—5 балів народилось
66 (22,2%) дітей (в І групі — 31, в II — 28, в
III — 7 дітей).
Незрілість відмічено у 50 (12,5%) дітей
(у 24 — з І групи, у 20 — з II, у 6 — з III гру
пи) .
У 64 дітей пуповина була обвита навколо
шиї (28 — в І групі, 22 — в II, 14 — в II гру
пі).
Частота народження дітей в асфіксії скла
дала 21,5+1,7% (відповідно по групах — ЗО,
24, 10 дітей). Синдром дихальних розладів
спостерігався у 38 (13%) дітей (за групами —
17, 13, 10 дітей), розлад кровообігу мозку —
у 30 (10%) дітей (14, 10, 6).
Втрата початкової маси тіла у дітей всіх
груп була в межах 10%. Тільки 60% дітей
відновили початкову масу тіла до 7 доби
життя, 30% — до 10 доби, а решта — 20 дітей
(1 0% )— після 10 доби. Пізнє відновлення
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маси тіла спостерігалось у недоношених но
вонароджених.
У 44 (15%) новонароджених була відміче
на кон’югаційна жовтуха, у 15 (5 % )— ток
сична еритема.
Пуповинний канатик відпадав на —7 до
бу життя.
Термін виписки дітей з відділення новона
роджених залежав від стану дитини при на
родженні і перебігу неонатального періода.
90% дітей було виписано до 10 доби життя,
10% — переведено у відділення II етапу спо
стерігання за новонародженими.
Проведений клініко-статистичний аналіз
свідчить про те, що у жінок, які отримували
гормонотерапію під час вагітності, висока
частота передчасних пологів і у більшості но
вонароджених дітей відмічено патологію. На
підставі тільки клінічних даних не можна
сказати, ця-патологія обумовлена проведеною
гормональною терапією, чи тими розладами,
які спостерігалися у матерів (обтяжений аку
шерський анамнез, патологічний перебіг ва
гітності, ускладнення пологів). Але ці дані
спонукали нас до вивчення цього питання, що
й проводиться. Результати спеціальних дос
ліджень будуть опубліковані в подальших
виданнях.
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Лікування фонових та передракових зах
ворювань шийки матки у жінок репродуктив
ного віку відноситься до актуальних проблем
сучасної гінекології, так як адекватна терапія
доброякісних та передпухлинних процесів ж і
ночих статтєвих органів є активним методом
профілактики злоякісних захворювань.
Вперше на кафедрі акушерства та гінеко
логії № 3 розроблена спільно з КНДІ «Са
турн» і застосована в широку гінекологічну
практику кріогенна універсальна автономна
установка «Кріоелектроніка-3».
Різноманітність методів кріогенного охо
лодження, широка область застосування, ба
гатогранність вимог та умов експлуатації зу
мовили появу великої номенклатури кріохірургічних інструментів різноманітних типів та

