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ХАРАКТЕРИСТИКА МОЗКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ 
У НОВОНАРОДЖЕНИХ ВІД БАГАТОПЛІДНОЇ ВАГІТНОСТІ

В РАННІЙ НЕОНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОД
А.В. Сенаторова
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Characteristics of cerebral hemodynamics in infants of multiple pregnancies at early neonatal period
Senatorova A.V.
Kharkiv National Medical University, Ukraine
The objective. To study the features of hemodynamic adaptation of cerebral blood flow in newborn from a 
multiple pregnancy.
Patients and methods. The paper shows the results of Doppler study of early neonatal cerebral hemodynamics of 112 children: 
37newborns from the bichorionic-biamniotic multiple pregnancy with twins without intrauterine growth retardation , 25 - from the 
bichorionic-biamniotic multiple pregnancy with twins with intrauterine growth retardation , 27 - from singleton pregnancies without 
intrauterine growth retardation , 23 - from singleton pregnancies with intrauterine growth retardation .
Results. A statistically significant decrease of the resistance index (0.63) and systolic-diastolic ratio (2.7) in the anterior cerebral 
artery in children with intrauterine growth retardation from singleton pregnancies and systolic-diastolic ratio in the anterior cerebral 
artery in children with intrauterine growth retardation of multiple pregnancies (2.8) is found. The lowest values of the maximum blood 
flow velocity are found in the middle cerebral artery (16.8 cm/s) and the basilar cerebral artery (33.0 cm/s) in children of multiple 
pregnancies with intrauterine growth retardation.
Conclusion. The data obtained revealed different characteristics of adaptation of cerebral hemodynamics in children from multiple 
pregnancies with intrauterine growth retardation in singleton and multiple pregnancies in the early neonatal period , which requires 
monitoring.
Keywords: newborn, multiple pregnancy, intrauterine growth retardation , cerebral blood flow.

Характеристика мозговой гемодинамики у новорожденных от многоплодной беременности в 
ранний неонатальный период
Сенаторова А.В.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Цель. Изучить особенности гемодинамической адаптации мозгового кровотока у новорожденных от многоплодной беремен-
ности.
Материалы и методы.В работе представлены результаты допплерометрического исследования в ранний 
неонатальный период мозговой гемодинамики 112 детей: 37от многоплодной беременности бихориальнойбиамниотичес-
кой двойней без задержки внутриутробного развития, 25 – от многоплодной беременности бихориальнойбиамниотической 
двойней с задержкой внутриутробного развития, 27 – от одноплодной беременности без задержки внутриутробного разви-
тия, 23 – от одноплодной беременности с задержкой внутриутробного развития.
Результаты.Установлено статистически значимое снижение индекса резистентности (0,63) и систоло-диастолического отно-
шения (2,7) в передней мозговой артерии у детей с задержкой внутриутробного развития от одноплодной беременности, и 
систоло-диастолического отношения в передней мозговой артерии у детей с задержкой внутриутробного развития от многоплод-
ной беременности (2,8); наименьшие значения максимальной скорости тока крови в средней мозговой артерии (16, 8 см/с) и 
базилярной мозговой артерии (33,0 см/с) у детей с задержкой внутриутробного развития от многоплодной беременности.
Заключение.Полученные данные выявили разные характерные особенности адаптации церебральной гемодинамики у 
детей от многоплодной беременности с задержкой внутриутробного развития при одноплодной и многоплодной беремен-
ности в ранний неонатальный период, что требует мониторинга.
Ключевые слова: новорожденные, многоплодная беременность, задержка внутриутробного развития, церебральный 
кровоток.
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Відомо, що до специфічних ускладнень багатоплідної 
вагітності відносять затримку внутрішньоутробного роз-
витку (ЗВУР) [1]. У новонароджених з двійні за наявністю 
ЗВУР виявляється високий ризик тяжкої неонатальної 
захворюваності та смертності [1,2].Так, при дискордант-
ності внутрішньоутробного розвитку ризик неонатальної 
захворюваності та смертності в 7,7 раза вище у новона-
роджених від багатоплідної вагітності зі ЗВУР[3]. Як пока-
зали деякі дослідження неонатальна смертність для 
«менших»плодів становить 34,4/1000 у порівнянні з «біль-
шими» – 10,3 /1000[4]. Враховуючи підвищену частоту 
перинатальної патології у новонароджених від багато-
плідної вагітності та у дітей із ЗВУР цікавим є визначення 
адаптації церебрального кровотоку у даного континген-
ту немовлят. І якщо дистрес плоду перед народженням 
дитини визначається за допомогою допплерометричних 
характеристик матково-пуповинного кровотоку, то ста-
новлення мозкової гемодинаміки після народження 
дитини від багатоплідної вагітності біхоріальноюбіамніо-
тичною двійнею остаточно ще не визначено [5,6].

Матеріал та методи. Проспективно в Комунальному 
закладі охорони здоров'я «Обласна клінічна лікарня – 
центр екстреної медицини допомоги та медицини ката-
строф» м. Харкова протягом 2011-2013 років відібрано 
випадковим методом 81 вагітну жінку та 112 новонаро-
джених від них дітей. Методологія проведення дослі-
дження складалася із вивчення антенатального анамне-
зу у 31 жінки з багатоплідною вагітністю біхоріальноюбі-
амніотичною двійнею та у 50 жінок з одноплідною вагіт-
ністю. Інтранатальний, ранній неонатальний період та 
допплерометричне визначення мозкової гемодинаміки 
вивчалися у 112 дітей. Всіх новонароджених було розпо-
ділено на групи – 37 новонароджених дітей від багато-
плідної вагітності без ЗВУР (1-а група); 25 дітей від багато-
плідної вагітності зі ЗВУР (2-а група); 27 новонароджених 
від одноплідної вагітності без ЗВУР (3-я група – група 
контролю); 23 новонароджених від одноплідної вагіт-
ності зі ЗВУР ( 4-а група – група порівняння). Мозковий 
кровообіг вивчався в передній мозковій артерії (ПМА), 
середній (СМА) та бацилярній (БМА) мозкових артеріях у 
дітей віком понад 20 годин життя та протягом перших 
5-ти діб життя з визначенням індексу резистентності 
судин (IR), систоло-діастолічного відношення (S/D), швид-

кості потоку крові в систолу (Vmax, см/с) та діастолу 
(Vmin, см/с) допплерометричним методом на апараті 
EsaoteMyLAB25(Італія).Статистичну обробку даних про-
водили за допомогою програм “ExelforWindows” 
та“Statistica 7.0forWindows”. Для порівняння двох вибірок 
використовували непараметричний U-критерій Манна-
Уітні (MW), для множинного порівняння понад двох груп 
використовували Н–критерій непараметричного моно 
факторного дисперсійного аналізу Краскла-
УоллісаANOVA. Різницю показників, що порівнювали, 
вважали статистично значущою при р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. Перебіг 
вагітності у жінок з багатопліддям та однопліддя мне мав 
статистично значущої різниці. У жінок при одноплідній 
вагітності зі ЗВУР була вищою частота загрози перебігу 
вагітності та передчасних пологів (73,9%) у порівнянні з 
одноплідною вагітністю без ЗВУР (40,7%) (p<0,05).
Антенатально ознаки багатоводдя було зареєстровано у 9 
(29,0±8,1%) жінок від багатоплідної вагітності, у 3 (13,0±7,0%) 
жінок при одноплідній вагітності, що народили дітей зі 
ЗВУР(р=0,0053), маловоддя було зареєстровано у 6 
(19,3±7,0%) жінок від багатоплідної вагітності, у 7 (30,4±9,5%) 
жінок при одноплідній вагітності, що народили дітей зі 
ЗВУР(р1,2=0,0305).Медіаною та квартильним розмахом 
гестаційного віку при багатоплідній вагітності було значен-
ня 37 (36, 38) тижнів, при одноплідній – 39 (38, 40) тижнів 
(p<0,05). Вважається, що передчасне народження відбува-
лося в терміни, що наближаються до фізіологічних та від-
повідають групі дітей так званих «nearterminfants» частіше 
відбувається при багатоплідній вагітності. До особливос-
тей перебігу інтранатального періоду новонароджених 
можна віднести різну частоту обвиття пуповини навколо 
шиї: у 8 (21,6±6,7%) дітей 1–ої групи, у 15 (60,0±9,7%) дітей 
2-ої групи, у 3 (13,0±7,0%) дітей 3-ої групи та жодної дитини 
4-ої групи (р1,2=0,0036;р 1,3=0,0169; р 1,4> 0,05; р 2,3=0,0001; 
р 2,4=0,0016; р 3,4> 0,05; ).

Результати вимірювання кровотоку в ПМА не виявили 
статистичної розбіжності в групах спостереження при 
визначенні мінімальних та максимальних швидкісних 
характеристик плину крові (табл.1). У дітей зі ЗВУР як при 
багатоплідній, так і при одноплідній вагітності, відміча-
ється статистично значуще зменшення показника 
систоло-діастолічного відношення в ПМА.

Параметр
Me(Uq; Lq)

Групи спостереження
1 група 2 група 3 група 4 група

V max, см/с 30,1(24,3; 34,8) 29,4(23,3; 34,0) 31,2 (27,5; 36,6) 27,0 (23,4; 32,4)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =111)=2,9, p=0,4050; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

V min, см/с 8,9(7,5; 11,1) 10,0(7,4; 11,1) 9,8 (8,6; 12,9) 11,1 (8,3; 12,5)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=3,87, p=0,2750; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05; p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

IR 0,69 (0,65; 0,73) 0,64 (0,58; 0,72) 0,68 (0,62; 0,70) 0,63 (0,53; 0,71)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=5,6, p=0,0654; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05; p1-4 =0,0323;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

S/D 3,2(2,8; 3,7) 2,8(2,4; 3,4) 3,1 (2,7; 3,4) 2,7 (2,2; 2,9)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=10,3, p=0,0156; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05; p1-4 =0,0017;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4  = 0,0365

Таблиця 1
Характеристика кровообігу в передній мозковій артерії новонароджених
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Статистично значущу розбіжність в ПМА отримано 
серед показника IR у дітей 1-ої групи спостереження 
(0,69) у порівнянні з дітьми 4-ої групи (0,63), що свідчить 
на користь процесів вазодилятації ПМА у дітей 4-ої 
групи.

Результати допплерометричного вимірювання плину 
крові та аналіз його показників в середній мозковій артерії 
не виявили статистично значущої розбіжності, крім значу-
щого зменшення току крові під час систоли серця у ново-
народжених 2-ої групи спостереження (16,8 см/с) у порів-
нянні з контрольною 3-ою групою (21,6 см/с) (табл.2).

Аналіз результатів допплерометричного вимірювання 
току крові в БМА у новонароджених груп спостереження 
дозволив виявити статистично значущі розбіжності в 
показниках індексу резистентності в бік процесів вазо-
дилятації БМА у новонароджених зі ЗВУР незалежно від 
багато-чи монопліддя. Отримані найменші значення 
току крові під час систоли у дітей 2-ої групи під час сис-
толи серця в БМА (33,0 см,с).

Обговорення. Незважаючи на той факт, що в групі 
новонароджених від багатоплідної вагітності зустрі-
чалися передчасно народжені діти, яких можна відне-
сти до «майже доношених» та відмічалося статистич-
но значуще зменшення гестаційного віку у новонаро-
джених від багатоплідної вагітності, та все ж отримані 
дані виявляли різні характерні особливості адаптації 
церебральної гемодинаміки у дітей від багатоплідної 
вагітності зі ЗВУР та без ЗВУР. Так, при багатоплідній і 
при одноплідній вагітності відмічається статистично 
значуще зменшення показника систоло-діастолічного 
відношення в передній мозковій артерії. У дітей зі 
ЗВУР як при багатоплідній, так і при одноплідній вагіт-
ності, відмічається статистично значуще зменшення 
показника систоло-діастолічного відношення в ПМА. 

У новонароджених дітей зі ЗВУР в середній та бази-
лярній мозкових артеріях визначалися найменші 
показники току крові під час систоли та спостерігали-
ся найменші значення систоло-діастолічного відно-
шення в передній мозковій артерії. У дітей зі ЗВУР при 
багатоплідній та одноплідній вагітності адаптація моз-
кової гемодинаміки в ранній неонатальний період 
характеризується найменшими значеннями індексу 
резистентності в базальній мозковій артерії, що може 
свідчити на користь реперфузійних процесів з явища-
ми вазодилятації в період ранньої неонатальної адап-

тації. Отже, діти від багатоплідної та одноплідної вагіт-
ності зі ЗВУР мають підлягати допплерометричному 
дослідженню мозкової гемодинаміки в ранній неона-
тальний період із визначенням швидкісних показни-
ків, систоло-діастолічного відношення та індексу 
резистентності в передній, середній та базилярній 
мозкових артеріях. 
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Параметр
Me(Uq; Lq)

Групи спостереження
1 група 2 група 3 група 4 група

V max, см/с 21,0(13,3; 23,0) 16,8(13,2; 21,4) 21,6 (19,0; 22,6) 19,4 (16,1;21,2)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =104)=4,8, p=0,1817; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 = 0,0201;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

V min, см/с 6,6(5,0; 9,0) 6,6(5,6; 8,3) 6,9 (6,3; 9,0) 7,5 (6,5;10,0)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =104)=3,2, p=0,5810; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

IR 0,64 (0,60; 0,72) 0,62 (0,58; 0,71) 0,65 (0,59; 0,67) 0,60 (0,56; 0,68)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =106)=3,5, p=0,3183; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

S/D 2,7(2,3; 3,2) 2,4(2,2; 3,1) 2,8 (2,5; 3,1) 2,5 (2,2; 2,7)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =102)=4,9, p=0,1778; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4>0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

Таблиця 2
Характеристика кровообігу в середній мозковій артерії новонароджених

Параметр
Me(Uq; Lq)

Групи спостереження
1 група 2 група 3 група 4 група

V max, см/с 37,4(34,6; 48,2) 33,0(22,6; 39,4) 36,4 (29,0; 41,3) 34,0 (27,4; 43,9)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=5,1, p=0,1580; MW U Test:p1-2 = 0,0416; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05
V min, см/с 10,3(8,7; 12,0) 10,0(7,6; 11,9) 9,3 (6,6; 12,5) 10,5 (9,6; 14,4)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=2,08, p=0,5347; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05;p1-4 >0,05;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

IR 0,72(0,69;0,78) 0,69 (0,62;0,73) 0,70 (0,63;0,73) 0,69 (0,67;0,72)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =111)=8,4, p=0,0374;MW U Test:p1-2 = 0,0313; p1-3 = 0,0240;p1-4 =0,0323;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

S/D 3,8(3,0; 4,5) 3,6(2,7; 3,7) 3,4 (2,7; 4,5) 3,2 (2,9; 3,5)
KW ANOVA by Ranks:H=(3, N =110)=6,06, p=0,1086; MW U Test: p1-2>0,05; p1-3>0,05; p1-4 =0,0203;p2-3 >0,05;p2-4>0,05;p3-4 >0,05

Таблиця 3
Характеристика кровообігу в базальній мозковій артерії новонароджених
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