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Prognostic risk factors for antenatal history in the formation of hypoxic-ischemic encephalopathy and 
their correlation with changes in amino acid levels in newborns
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Objective. Identify the most significant prognostic risk factors for the antenatal period in the formation of hypoxic-ischemic 
encephalopathy (HIE) and the presence of correlation with the levels of amino acids (AA) in newborns. 
Patients and methods. 117 children with HIE and 35 relatively healthy children were examined. The analysis of age features, the 
presence of chronic diseases and complications of pregnancy in mothers of the children examined. Children with HIE conducted a study 
of 25 free blood AA by high-performance liquid chromatography. 
Results. The most significant prognostic value in the formation of HIE in newborns were the following risk factors: chronic diseases of the 
urogenital system in mothers (pFet=0.047), complications of the pregnancy course – gestosis of the second half (pFet=0.028), 
fetoplacental insufficiency (pFet=0.0022), Infectious complications (pFet=0.0002), especially inflammatory diseases of the genitourinary 
system (pFet=0.017). Complications of pregnancies correlated with changes in free blood amino acids in children with HIE: chronic 
inflammatory diseases of the genitourinary system – with an increase of asparagine (p=0.001), acute respiratory diseases – with changes 
in threonine (p=0.015), valine (p=0.044), arginine (PFet=0.05) and ornithine (pFet=0.049). Gestosis II correlated with changes in 
phenylalanine levels in children (p=0.035), and the threat of interruption of the second half of pregnancy – glutamine (p=0.049) and 
ş-aminobutyrate (p=0.028). Conclusions. The most significant risk factors for the antenatal period in the formation of HIE are identified. 
Correlations have been found between risk factors and changes in amino acid levels, which opens a way for a pathogenetic correction.
Keywords: antenatal, pregnancy complications, hypoxic-ischemic encephalopathy, amino acids.

Прогностические антенатальные факторы риска в формировании гипоксически-ишемической 
энцефалопатии и их корреляция с изменениями уровней аминокислот у новорожденных
Яновская А.А., Гречанина Е.Я., Гречанина Ю.Б.   
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина.
Цель. Выявить наиболее значимые прогностические факторы риска антенатального периода в формировании гипоксически-ише-
мической энцефалопатии (ГИЭ) и наличие корреляции с уровнями аминокислот (АК) у новорожденных.  
Пациенты и методы. Обследовано 117 детей с ГИЭ и 35 относительно здоровых детей. Проведен анализ возрастных особен-
ностей, наличия хронических заболеваний и осложнений течения беременности у матерей обследованных детей. Детям с ГИЕ 
проведено исследование 25 свободных АК крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии. 
Результаты. Наибольшее прогностическое значение в формировании ГИЕ у новорожденных имели следующие факторы риска: 
хронические заболевания мочеполовой системы у матерей (pFet=0,047), осложнения течения беременности – гестоз второй 
половины (pFet=0,028), фето-плацентарная недостаточность (pFet=0,0022), инфекционные осложнения (pFet=0,0002), особенно 
воспалительные заболевания мочеполовой системы (pFet=0,017). Осложнения беременностей коррелировали с изменениями 
свободных аминокислот крови у детей с ГИЕ: хронические воспалительные заболевания мочеполовой системы – с повышением 
уровня аспарагина (p=0,001), острые респираторные заболевания – с изменениями треонина (p=0,015), валина (p = 0,044), арги-
нина (pFet=0,05) и орнитина (pFet=0,049). Гестоз II коррелировал с изменениями уровня фенилаланина у детей (p=0,035), а угроза 
прерывания второй половины беременности – глютамина (p=0,049) и ş-аминобутирата (p=0,028).   
Выводы. Выделены наиболее значимые факторы риска антенатального периода в формировании ГИЕ. Найдены корреляции 
между факорамы риска и изменениями уровней аминокислот, что открывает пути для поиска патогенетической коррекции. 
Ключевые слова: антенатальный, осложнения беременности, гипоксически-ишемическая энцефалопатия, аминокислоты.
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Ураження головного мозку в перинатальний період є 
основною причиною інвалідизації та дезадаптації дітей.  У 
другій половині вагітності продовжується формування 
мозку – мієлінізація підкіркової білої речовини, розвиток 
синаптичних зв'язків, розвиток  ГАМК-ергічної системи 
кори  мозку; саме у цей період мозок максимально уразли-
вий до гіпоксії-ішемії  [1, 2].  

До гіпоксично-ішемічної енцефалопатії (ГІЕ) можуть при-
зводити численні фактори, що впливають на стан плоду 
протягом вагітності і пологів: соматичні захворювання 
матері; інфекційні захворювання в період вагітності; пато-
логічний перебіг вагітності; шкідливий вплив навколиш-
нього середовища; патологічний перебіг пологів; пору-
шення харчування та загальна незрілість вагітної жінки; 
спадкові захворювання і порушення обміну речовин  [1, 3]. 

Серед соматичних захворювань матері у число при-
чин патології плоду входять: хвороби серцево-судин-
ної системи, хроничні захворювання органів дихання, 
нирок, імунопатологічні захворювання. Порушуючи 
матково-плацентарний кровообіг, вони перешкоджа-
ють нормальному функціонуванню системи  мати-
плацента-плід. 

Продовжує вивчатись роль акушерсько-гінекологічних 
ускладнень перебігу вагітності.  Так, експериментальний 
гестоз у тварин викликає затримку росту, розвитку,  
дозрівання сенсорно-рухових рефлексів [4].  
Повідомляється про підвищення рівнів АК і жирних кис-
лот в крові матері на фоні прееклампсії; про змінену 
активність деяких плацентарних транспортерів – плацен-
та має знижену здатність транспортувати  таурин, а тран-
спорт аргініну збільшується [5].  

При плацентарній недостатності порушується перенос 
через плаценту поживних речовин – кисень, глюкоза, 
амінокислоти і жирні кислоти, що може стати причиною 
затримки внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР) плоду  та 
серцево-судинних і метаболічних захворювань в подаль-
шому житті [6].  Так, зменшення маси скелетних м'язів не 
повністю компенсується в період росту, але зростає 
ризик розвитку ожиріння, діабету і серцево-судинних 
захворювань [7]. 

Проводяться багаточисельні дослідження зв’язку між 
порушенням плацентарного транспорту та патологією 
плоду.  Показано, що зміни регуляції плацентарного тран-
спорту амінокислот впливають на зростання плоду [8].  

В експерименті на вівцях плацентарна недостатність 
викликала гіпоксемію і гіпоглікемію плоду; знижалося 
поглинання АК,  але не через порушення їх транспорту 
плацентою, а внаслідок зниження попиту плода в AК 
через зниження окисного метаболізму і швидкості росту 
плоду [9].  Спроби підвищити вагу при народженні добав-
ками сумішей амінокислот вагітній приводило до конку-
рентного гальмування їх транспорту через плаценту, і 
замість нормалізації концентрацій АК, у плодів спостері-
гався їх посилений дисбаланс [10, 11]. 

Запалення і внутрішньоутробна інфекція відіграють 
вирішальну роль у патогенезі ушкодження білої речовини. 
Цьому сприяє той факт, що структури нервової системи 
закладаються в першому триместрі вагітності, а плацен-
тарний бар'єр формується лише з третього місяця.  Крім 
того, при гіпоксії мозку в пологах майже завжди страждає 
центр дозрівання імунітету, розташований в довгастому 
мозку [12].   При пошуку можливостей впливу на інфекцію,  
виявлена імуномодулююча та/або протизапальна дія дея-
ких харчових компонентів.   Так, аспарагінова та глутаміно-
ва кіслоти оказують виражену дію на грампозитивні та 
грамнегативні бактерії, а також мають фунгіцидні власти-
вості по відношенню до грибів роду кандіда [13].  Показаний 
вплив дефіциту глутатіон-редуктази на імунні реакції ново-
народжених. Глутатіон складається із амінокислот глута-
мат, гліцин та цистеїн; він є основним клітинним антиокси-
дантом. Його дефіцит у мишей призводив до порушення 
імунної відповіді проти бактерій,  через дисфункцію фаго-
цитів внаслідок їх окисного пошкодження [14].     

Мета. Виявити найбільш значущі прогностичні фактори 
ризику антенатального періоду у формуванні гіпоксично-
ішемічної енцефалопатії (ГІЕ) та наявність кореляції із рів-
нями амінокислот (АК) у новонароджених.

Матеріали і методи досліджень.  Обстежено 117 дітей  
з ГІЕ (основна група) та 35 відносно здорових дітей (група 
порівняння).  Для оцінки прогностичних факторів ризику 
акушерського та антенатального анамнезу розвитку ГІЕ у 
новонародженого проведений аналіз вікових особливос-
тей,  наявності хронічних захворювань та ускладнень під 
час вагітності і пологів у матерів. Дітям з ГІЕ проводилось  
дослідження вільних АК крові методом високоефективної 
рідинної хроматографії  на апараті WATERS MODEL 510 
HPLC PUMP: аспарагінова і глутамінова кислоти, аспарагін, 
глутамін, серін, таурин, гістидін, цитрулін, треонін, аланін, 
аргінін, триптофан, гліцин, пролін, А-амінобутірат, валін, 
метіонін, цистін, ізолейцин, лейцин, фенілаланін, тирозін, 
орнітин, лізин.  При порівнянні однорідності груп викорис-
товувався критерій Стюдента для перевірки середніх, та 
критерій Фішера для перевірки стандартних відхилень 
(дисперсії). Для порівняння частот показників в групах 
використовувались хі квадрат Пірсона та точний критерій 
Фішера.

Результати досліджень.  Середній вік обстежених 
новонароджених склав в групі І – 43,0±32,4 діб, в групі ІІ – 
51,1±35,4 діб; Рs = 0,21>0,05, Pf  = 0,49>0,05.  За статтю 
обстежені діти у двох групах розподілились наступним 
чином: в основній групі хлопчиків 75 (64,1±4,5%), дівчаток 
42 (35,9±4,5%); в групі контролю хлопчиків 18 (51,4±8,6%), 
дівчаток 17 (48,6±8,6%); pFet = 0,235>0,05.  

При оцінці середньої маси тіла в групах не виявлено 
достовірної різниці (в групі І – 3113,3±667,5 г, в групі ІІ - 
3181,4±367,6 г, рs = 0,67>0,05), але дисперсія більша в осно-
вній групі (pf = 0,00015<0,05).  Вік матерів основної групи 
складав 17-44 роки, в контрольній групі – 33-41 роки; 
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порівняння середніх (27,3±5,4 та 27,8±0,8 роки відповідно) 
демонструє однорідність груп (Рs=0,59, Pf =0,36).  

Середні строки гестації новонароджених в групах не 
мали значущої різниці (Рs = 0,59 > 0,05), однак в основній 
групі була більша дисперсія (Pf =0,0013<0,05).   Середній 
показник оцінки за шкалою Апгар на першій хвилині життя 
складав 5,97±1,9 в основній та 7,9±0,37 в групі порівняння, 
рs=0,000.   

Були оцінені анамнестичні дані стосовно стану здоров’я 
матерів обстежених дітей. Частоти соматичних захворю-
вань представлені в таблиці № 1.    

Серцево-судинні захворювання, серед яких були вегето-
судинна дистонія, гіпертонія, варикоз судин мали 28 мате-
рів (23,9±4,0%) основної групи та 6 (17,1±6,5 %) із групи 
порівняння, pFet=0,27>0,05.  Частота шлунково-кишкових 
захворювань (гастрит, холецистит, панкреатит) складала 
10,3±2,8% в основній групі  та 2,9±2,9% в групі порівняння 
(pFet =0,15>0,05).

У 8 матерів основної групи (6,8±2,3%) та однієї жінки 
(2,9±2,9 %) групи порівняння (pFet =0,34>0,05) були ендо-
кринні порушення.  Але незважаючи на більш високу час-
тоту цих захворюваність серед матерів основної групи, 
статистично значуща різниця в групі обстежених підтвер-
джена лише для захворювань сечостатевої системи (pFet 
=0,047<0,05), частота яких склала 14,6±3,3% для основної 
та 2,9±2,9% для контрольної груп.

Також у жінок основної  та контрольної груп були захво-
рювання дихальної системи (гайморит, бронхіт, бронхіаль-
на астма), pFet=0,59>0,05;  порушення з боку опорно-рухо-
вого апарату (сколіоз, артрит), pFet =0,20>0,05.  У матерів 
основної групи крім того були ураження шкіри (дерматит, 
псоріаз) – у 2,6±1,5%,  неврологічні захворювання (епілеп-
сія, енцефалопатія) – у 1,7±1,2%, незапальні гінекологічні 
захворювання у 2,6±1,5%. Чотири жінки з основної групи 
(3,4±1,7%) страждали на хронічну інтоксикацію через 
алкоголізм або токсикоманію. 

Примітка:  *- статистично значуща різниця (р<0,05), при порів-
нянні  груп.

Оцінена частота ускладнень перебігу вагітності  
(табл. 2).  З достовірною різницею частіше вагітність у 
матерів основної групи супроводжувалася гестозом – 41 
(35±4,4%) проти  4 (11,4±5,5%)  в контрольній групі (pFet 
=0,0047<0,05), причому більше прогностичне значення в 
формуванні ГІЕ мав гестоз ІІ половини вагітності (pFet 
=0,028<0,05).  Виявлена значуща роль фето-плацентар-
ної  недостатністі (pFet =0,0022<0,05),  яка за даними УЗД 
під час вагітності спостерігалась у 34 жінок (29,1±4,2%) 
основної  та 2 жінок (5,7±4,0%) контрольної груп. 

Інфекційні ускладнення також достовірно частіше 
обтяжували перебіг вагітностей у основній групі – 
48,7±4,6%,  проти 13,4±6,0%  у контрольній (pFet =0,0002), 
причому найбільш значущими для формування у дітей 
ГІЕ були хронічні запальні захворювання сечостатевої 
системи (pFet =0,017). 

Примітка:  *- статистично значуща різниця (р<0,05), при порів-
нянні  груп.

Гострі респіраторні захворювання перенесли 25 мате-
рів (21,4±3,8%) основної та 3 (8,6±4,8%) контрольної груп 
(р = 0,065 > 0,05). Крім того, у  5,1±2,0% матерів основної 
групи під час вагітності були прояви герпесвірусної 
інфекції. Частота загрози переривання  склала в осно-
вній групі 35,8±4,5%, в групі порівняння 31,4±8,0%, та не 
мала статистично значущої різниці (pFet =0,39). Анемія 
відмічалась у 20 вагітних (17,1±3,5%) основної та 2 вагіт-
них (5,7±4,0%)  контрольної груп (pFet =0,073>0,05).  У  14 
(12,0±3,0%) жінок основної групи  вагітність ускладни-
лась багатоводдям (pFet =0,021<0,05),  у 10 (8,5±2,6%) 
маловоддям (pFet =0,67>0,05). Три жінки основної групи 
(2,6±1,5%) страждали на гестаційний цукровий діабет.  

При порівнянні рівнів амінокислот у дітей у гострому 

Таблиця 1
Частоти хронічних захворювань у матерів обстежуваних 
дітей

Таблиця 2
Ускладнення перебігу вагітності у матерів обстежуваних 
дітей 

Захворювання

Основна група
n=117

Група 
порівняння

n=35 pFet

абс. р±sp,% абс. р±sp,%

Серцево-судинні 28 23,9±4,0 6 17,1±6,5 0,27

Дихальної системи 6 5,1±2,0 2 5,7±4,0 0,59

Шлунково-кишкові 12 10,3±2,8 1 2,9±2,9 0,15

Сечовидільної системи 17 14,6±3,3 1 2,9±2,9 0,047*

Скелетні порушення 4 3,4±1,7 3 8,6±4,8 0,20

Ендокринні порушення 8 6,8±2,3 1 2,9±2,9 0,34

Дерматит, екзема 3 2,6±1,5 0 0,45

Інтоксікації 4 3,4±1,7 0 0,35

Гінекологічні захворювання 3 2,6±1,5 0 0,45

Неврологічні захворювання 2 1,7±1,2 0 0,59

Патологічні стани

Основна група
n=117

Група 
порівняння

n=35 pFet

абс. р±sp,% абс. р±sp,%

Гестоз
І половини
ІІ половини

40
11
29

35,0±4,4
9,4±2,7
24,8±4,0

4
1
3

11,4±5,5
2,9±2,9
8,6±4,8

0,0047*
0,19
0,028*

Загроза переривання 
вагітності 
І половина
ІІ половина 

42
26
30

35,8±4,5
22,2±3,9
25,6±4,1

11
5
6

31,4±8,0
14,2±6,0
17,1±6,5

0,39
0,22
0,21

Анемія вагітних 20 17,1±3,5  2 5,7±4,0 0,073

Інфекція під час вагітності
ГРЗ
Сечостатеві інфекції 
Герпес

57
25
35
6

48,7±4,6
21,4±3,8
29,9±4,3
5,1±2,0

5
3
2
0

13,4±6,0
8,6±4,8
5,7±4,0
0

0,0002*
0,065
0,017*
0,20

Маловоддя 10 8,5±2,6 0 0 0,067

Багатоводдя 14 12,0±3,0 0 0 0,021*

ФПН 34 29,1±4,2 2 5,7±4,0 0,0022*

Гестаційний ЦД 3 2,6±1,5 0 0 0,45
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періоді ГІЕ, які народилися від вагітностей з ускладнен-
нями або без них, виявлені достовірні зміни деяких 
амінокислот (табл. 3). Інфекційні ускладнення вагітності 
частіше приводили до змін рівню аспарагіну (pFet 
=0,029),  особливо хронічні сечостатеві запалення 
(p =0,001<0,05).  Після перенесення вагітною ГРЗ у дітей 
були достовірно частішими зміни треоніну (p 
=0,015<0,05) і валіну (p =0,044<0,05), а також АК циклу 
сечовини – аргініну (pFet =0,05) та орнітину (pFet 
=0,049<0,05).  

Примітка: *- статистично значуща різниця (р<0,05), при порів-
нянні  груп.
ХСЗ1 – хронічні сечостатеві захворювання.

Частоти змін АК у дітей, в антенатальному анамнезі 
яких була плацентарна недостатність, не були статис-
тично значущими.  

Гестоз ІІ супроводжувався частішими змінами рівню 
ФА у дітей (p=0,035), загроза переривання другої поло-
вині вагітності призводила до більш частих змін глюта-
міну (p=0,049<0,05) та α-амінобутірату (p=0,028<0,05).    

Обговорення результатів досліджень.  
Узагальнюючи анамнестичні дані можна зробити висно-
вок, що формування ГІЕ відбувається під впливом чин-
ників  починаючи з пренатального, внутрішньоутроб-
ного періодів.  Найбільш схильні до розвитку ГІЕ були 
діти від матерів, які мали хронічні захворювання сечо-
видільної системи (пієлонефрит, цистіт), рFet=0,047<0,05. 
Захворювання ШКТ, ендокринні, серцево-судинні 
захворювання також відмічались частіше у матерів 
дітей основної групи, хоча для них не виявлено досто-
вірної значущої різниці в порівнянні з контрольною 
групою (рFet>0,05).  Серед станів, що стосувалися пато-
логії вагітності, найбільше прогностичне значення в 
формуванні ГІЕ серед обстежених пацієнтів нашого 

регіону мали інфекційні ускладнення (pFet =0,002), 
фетоплацентарна недостатність (pFet = 0,0022), гестоз 
(pFet =0,0047), особливо гестоз другої половини (pFet 
=0,028), а також багатоводдя (pFet =0,021). Серед інфек-
ційних ускладнень при вагітності найбільш значущими 
були хронічні  запальні захворювань сечостатевої сис-
теми та молочниця (pFet =0,017). У дітей з ГІЕ, які наро-
дилися від вагітностей, обтяжених на інфекції, гестоз, 
загрозу переривання ІІ половини, виявлені достовірно 
частіші зміни деяких амінокислот.  Вирогідно, це «дія у 
відповідь»; крім того, ряд досліджень говорять про змі-
нену активність деяких плацентарних транспортерів [5, 
6, 9]. 

При інфекційних ускладненнях вагітності більш 
виражені зміни АК були у дітей, матері яких перенесли 
ГРЗ, ніж у матерів із хронічними сечостатевими запа-
леннями. Можливо, це пов’язано з тим, що гострі запа-
лення супроводжувались більш вираженою реакцією з 
боку судин (порушення плацентарного кровотоку) та 
імунної системи. ГРЗ під час вагітності корелювали із 
змінами треоніну (p=0,015) і валіну (p=0,044), що прий-
мають участь у енергетичному метаболізмі та глюконе-
огенезі, тобто можуть використовуватись як субстрати 
в механізмах захисту на дію інфекції. Частіші зміни АК 
циклу сечовини – аргініну (pFet =0,05) та орнітину (pFet 
=0,049), вірогідно, є відповіддю на утворення аміаку на 
фоні підвищення катаболізму, що супроводжує гостру 
інфекцію; можливий також вплив збільшення тран-
спорту аргініну через плаценту на фоні її дисфункції  
[5].  У дітей з ГІЕ, народжених від матерів із хронічни-
ми запаленнями сечостатевої системи, достовірно 
частіше були підвищені рівні аспарагіну (p =0,001); 
описана імуномоделююча та протизапальна дія аспа-
рагінової кислоти на бактерії, а також її фунгіцидні 
властивості [13].   

Частоти змін АК у дітей із плацентарною недостатніс-
тю в антенатальному анамнезі  не були статистично 
значущими.  

Гестоз ІІ під час вагітності супроводжувався частіши-
ми змінами рівню фенілаланіну у дітей (p=0,035), який 
залучений до нейротрансмітерної регуляції при ГІЕ. 
Загроза переривання в другій половині вагітності при-
зводила до більш частих змін глютаміну (p=0,049) та 
α-амінобутірату (p=0,028), які безпосередньо задіяні в 
механізмах формування ГІЕ у дітей [1].    

Висновки.  
1. Найбільше прогностичне значення в формуванні ГІЕ у 

обстежених дітей мали наступні фактори ризику:  хронічні 

захворювання сечостатевої системи у матерів, 

ускладнення перебігу вагітності – гестоз другої половини, 

фето-плацентарна  недостатність, хронічні запальні 

захворювання сечостатевої системи, багатоводдя .    

2. Ускладненя перебігу вагітності у дітей з ГІЕ корелювали зі 

Таблиця 3
АК, достовірно частіше змінені у дітей у гострому періоді ГІЕ 
з патологією вагітності в анамнезі. 

Усклад-
нення

вагітності
 

АК

АК у дітей з ГІЕ (n = 60)
Рівень
значу-
щості

p
pFet

Є ознака,
зміни 

рівнів АК

Немає 
ознаки, 

зміни 
рівнівАК

↓ N ↑ ↓ N ↑

Інфекція  Аспарагін 3 19 6 2 29 1 0,06 0,029*

ГРЗ Треонін 0 5 7 7 32 9 0,015*

Валін 0 5 7 5 32 11 0,044*

Аргінін 0 6 6 1 38 9 0,078 0,050

Орнітин 0 9 3 0 46 2 0,050 0,049*

Аспарагін 3 7 5 2 41 2 0,001*

ХСЗ1 Аспарагін 3 7 5 2 41 2 0,001*

Гестоз ІІ Фенілаланін 1 9 2 0 46 2 0,035*

Загроза ІІ Глутамін 0 9 4 1 43 3 0,049*

α-аміноб-
утірат

3 9 1 3 44 0 0,028*
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змінами рівней амінокислот крові: хронічні запалення 

сечостатевих органів – із підвищенням рівню аспарагіну; 

ГРЗ – зі змінами треоніну, валіну, аргініну та орнітину;  

гестоз у другій половині вагітності корелював зі змінами 

рівню фенілаланіну, загроза переривання  – рівнів 

глютаміну та ş-амінобутірату у дітей. Знайдені кореляції 

можуть допомогти в пошуку патогенетичної корекції. 
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