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Santrauka. Tyrimo tikslas. Nustatyti ultragarsinio (UG) tyrimo metu nustatytų išnešiotų naujagimių galvos
smegenų hipoksinių išeminių (HI) pažeidimų koreliaciją su hipoksinės išeminės encefalopatijos (HIE) stadija
ir vėlyvosioms protinės bei neuromotorinės raidos baigtimis kūdikiams iki vienerių metų amžiaus. Metodai.
Perspektyvusis atvejo – kontrolės tyrimas atliktas KMU Neonatologijos klinikoje 2008 m. balandžio – 2011 m.
birželio mėn. Atvejo grupė sudaryta iš 78 išnešiotų naujagimių, gydytų KMU Neonatologijos klinikoje, atitinkančių įtraukimo į tyrimą kriterijus. Kontrolės grupę sudarė sveiki išnešioti naujagimiai,
gimę KMU Akušerijos ir ginekologijos klinikoje. Pirmąsias penkias gyvenimo paras
kasdien buvo atliekamas galvos smegenų UG tyrimas, remiantis Sarnat ir Sarnat skale,
vertinta HIE stadija. 12±1 mėn. amžiaus tiriamiesiems buvo vertinta neuromotorinė
būklė, naudojant standartizuotą neuromotorinio vertinimo skalę, protinė raida vertinta
pagal Bayley kūdikų raidos vertinimo protinę skalę (BSID-II). Kokybinių požymių tarpusavio priklausomumą vertinome pagal chi kvadrato (χ2) (tikslusis Fišerio arba Monte
Karlo, (mažoms imtims) ir ranginės koreliacijos Kendalo kriterijus. Nustatėme UG tyrimo
jautrumą (tikimybė, kad sergančiajam testas teigiamas) ir specifiškumą (tikimybė, kad
sveikajam testas neigiamas) bei teigiamojo ir neigiamojo testų vertes. Rezultatai. Galvos
smegenų UG tyrimo metu nustatyti HI pažeidimai reikšmingai koreliavo su HIE stadija
(r=0,3; p<0,001). Mažiausiai klaidingai teigiami rezultatai, prognozuojant HIE I ir II
stadiją, kai randamas kraujagyslių baseinų ribų (KBR) pažeidimas, HIE II stadiją, kai
randamas KBR, gumburų ir bazalinių ganglijų (KBR/G/BG) pažeidimas, HIE I-III stadijas, kai randama edema, gumburų ir bazalinių ganglijų (E/G/BG) pažeidimas ir HIE II
bei III stadijas, kai randama edema, gumburų, bazalinių ganglijų, smegenėlių ir kamieno
(E/G/BG/S/K) pažeidimas. UG tyrimo specifiškumas – 90–100 proc., jautrumas – 100
proc., prognozinė teigiamo testo vertė (PTTV) – 100 proc., prognozinė neigiamo testo
vertė (PNTV) – 100 proc., numatant III HIE stadiją, kai nustatyta E/G/BG ir E/G/BG/S/K
pažeidimų. UG tyrimo metu nustatytų HI pažeidimų grupės reikšmingai koreliavo su
protinės raidos (r=0,3; p=0,01) ir neuromotorinės raidos (r=0,3; p<0,001) grupėmis. UG
tyrimo jautrumas – 100 proc., kai buvo nustatytas KBR/G/BG pažeidimas, numatant
spastinę kvadriparezę ir sunkų protinės raidos sutrikimą vienerių metų tiriamiesiems.
Specifiškumas – 80–85 proc., PNTV – 100 proc. Esant E/G/BG pažeidimui, UG tyrimo
tikslumo rodikliai aukšti: jautrumas – 100 proc., specifiškumas – 93–100 proc., PTTV –
60 – 100 proc., PNTV – 100 proc. numatant spastinę kvadriparezę ir sunkų protinės raidos
sutrikimą vienerių metų tiriamiesiems. Išvados. Galvos smegenų ultragarsinio tyrimo
metu rasti pokyčiai reikšmingai koreliavo su HIE stadija, neuromotorinės ir protinės raidos
baigtimis. Ultragarsinis tyrimas jautrus ir specifinis tyrimo metodas prognozuojant HIE
stadiją, neuromotorinės ir protinės raidos baigtis.
Reikšminiai žodžiai: ultragarsinis tyrimas, hipoksinė išeminė encefalopatija, protinė raida,
neuromotorinė raida.
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Summary. The aim of the study. To determine the correlation of hypoxic-ischemic (HI)
brain injury detected via neurosonography (NSG) in full-term neonates with the stage of
hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) and long-term outcomes of mental and neuromotor
development at the age of 1 year. Methods. The prospective case–control study was conducted
at the Clinic of Neonatology, HKUM (the Hospital of Kaunas University of Medicine, currently – the Lithuanian University of Health Sciences) during April 2008 – June 2011. Case
group comprised of 78 full-term neonates who were treated at KUM Clinic of Neonatology
and met the inclusion criteria. Control group comprised of 47 full-term healthy neonates.
During the first five days of life, the subjects daily underwent cerebral NSG, and the HIE
stage was evaluated according to the Sarnat and Sarnat scale. In subjects aged 12±1 months,
the neuromotor condition was evaluated using the standardized neuromotor assessment
scale, and mental development using mental scale of the Bayley Scale for Infant Development (BSID-II). The correlation between qualitative attributes was evaluated by applying
Chi-square (χ2) (the precise Fisher’s or Monte Carlo (for small samples)) and Kendall rank
correlation coefficients. We evaluated the sensitivity (the probability of a positive test) and
specificity (the probability of a negative test) of neurosonography, as well as the values of
positive and negative tests. Results. Hypoxic-ischemic brain injury detected during cerebral
NSG significantly correlated with the HIE stage (r=0.3; p<0.001). The lowest percentage of
false-positive results when predicting HIE stages I and II was observed if watershed (WS)
injury was detected, when predicting HIE stage II – in the presence of watershed, thalamus,
and basal ganglia (WS/T/BG) injury, when prognosticating HIE stages-III – in the presence
of brain swelling (edema) and thalamus and basal ganglia (E/G/BG) injury, and when
prognosticating HIE stages II and III – in the presence of brain swelling and thalamus, basal ganglia, cerebellum, and brainstem (E/T/BG/C/BS) injury. When prognosticating HIE
stage III, the specificity of NSG was – 90–100%, sensitivity – 100%, the prognostic value
of a positive test (PVPT) was 100%, and the prognostic value of a negative test (PVNT) –
100%, if brain swelling and hypoxic-ischemic thalamus and basal ganglia (E/T/BG) injury
were detected or in the presence of brain swelling and hypoxic-ischemic thalamus, basal
ganglia, cerebellum, and brainstem (E/T/BG/C/BS) injury. The HI injury groups detected
during NSG significantly correlated with the mental development groups (r=0.3; p=0.01)
and the neurological evaluation groups (r=0.3; p<0.001). NSG demonstrated 100% sensitivity in the presence of WS/T/BG injury when prognosticating spastic quadriparesis and
severe mental development impairment in 1 year–old subjects. The specificity was 80–85%,
and PVNT – 100%. In the presence of E/T/BG damage, NSG demonstrated high accuracy
values: sensitivity – 100%, specificity – 93–100%, PVPT – 60–100%, and PVNT – 100%,
when prognosticating spastic quadriparesis and severe mental development impairment
in 1 year-old subjects. Conclusions. Changes detected during cerebral neurosonography
significantly correlated with the stage of HIE and neuromotor and mental development
outcomes. Neurosonography proved to be a sensitive and specific examination technique when
prognosticating the HIE stage and the outcomes of neuromotor and mental development.
Key words: neurosonography, hypoxic-ischemic encephalopathy, mental development,
neuromotor development.
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ĮVADAS

Naujausių tyrimų duomenimis, HIE daž
nis daugelyje išsivysčiusių pasaulio šalių –
nuo 1,2 iki 6,0/1000 išnešiotų gyvų gimusių
naujagimių. Mažai išsivysčiusiose pasaulio
šalyse HIE dažnis siekia 26/1000 gyvų
gimusių [1]. PSO duomenimis, pirmąjį
gyvenimo mėnesį nuo HIE pasaulyje kas
met miršta apie ketvirtadalis naujagimių,
patyrusių asfiksiją gimdymo metu (AGM)
[2]. Dauguma sergančiųjų miršta pirmąją
gyvenimo savaitę nuo dauginio organų
pažeidimo arba netinkamo gydymo [3].
Vienas pagrindinių AGM diagnostinių
kriterijų yra neurovizualinių tyrimų metu
nustatyti pokyčiai [4]. Dažniausiai pasauly
je naudojami radiologiniai tyrimo metodai,
leidžiantys įvertinti išnešiotų naujagimių
smegenų pažeidimo laipsnį: UG tyrimas,
kompiuterinė tomografija, magnetinio
rezonanso tomografija (MRT), magnetinio
rezonanso difuzijos vaizdavimas ir ma
gnetinio rezonanso spektroskopija [5, 6].
Lietuvoje išnešiotų naujagimių HI smegenų
pažeidimams nustatyti dažniausiai naudo
jami UG tyrimas ir kompiuterinė tomogra
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fija. Per paskutiniuosius penkerius metus
pavieniams išnešiotiems naujagimiams
atliekama MRT, siekiant nustatyti galvos
smegenų hipoksinio išeminio pažeidimo
laipsnį.
Literatūros duomenimis, UG tyrimas
yra svarbus neinvazinis tyrimo metodas
naujagimių, ypač sunkios būklės, smegenų
pažeidimams nustatyti [6, 7], tačiau vis
dar nepakanka duomenų apie šio tyrimo
diagnostines ir prognostines galimybes.
Daugelis tyrėjų nurodo, kad UG tyrimo
galimybės, nustatant hipoksinius išeminius
pažeidimus išnešiotiems naujagimiams, yra
mažos, lyginant su MRT [8–11].
Neradome tyrimų, analizavusių UG
tyrimo koreliaciją su HIE. Keletas tyrėjų
nurodo, kad, tobulėjant UG diagnostikos
priemonių techninėms galimybėms, išne
šiotų naujagimių HI pažeidimų nustatymo
ultragarsiniu tyrimu prognostinė vertė
didėja [12–14]. Nors UG tyrimas yra daž
niausiai naudojamas radiologinis tyrimo
metodas išnešiotų naujagimių galvos sme
genų pažeidimams nustatyti, nepakanka
duomenų apie neurosonografijos reikšmę
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Įtraukti į tyrimą naujagimiai (n=125)
Kontrolės grupės naujagimiai (n=47)

Atvejų grupės naujagimiai (n=81)
Neįtraukti į tyrimą naujagimiai (n=3):
• Sergantys įgimta smegenų infekcine
liga, sunkiu sepsiu su hemodinamikos
sutrikimais (n=2)
• Tėvai atsisakė dalyvauti tyrime (n=1)

Kontrolės grupės naujagimiams atlikta ultragarsinis
tyrimas (n=47)

Atvejų grupės naujagimiams atlikta ultragarsinis
tyrimas (n=78)
Mirė iki 1 metų (n=6)

Neatvyko protinės ir neuromotorinės raidos
vertinimui (n=6)
Protinės ir neuromotorinės raidos būklės vertinimas
12±1 mėn. amžiaus (n=41)
1 pav.

Neatvyko protinės ir neuromotorinės raidos
vertinimui (n=3)
Protinės ir neuromotorinės raidos vertinimas
12±1 mėn. amžiaus (n=69)

tyrimo atlikimo schema

nustatant HI smegenų pažeidimus ir pro
gnozuojant vėlyvąsias baigtis.
Tyrimo tikslas – nustatyti UG tyrimo
metu rastų išnešiotų naujagimių galvos
smegenų hipoksinių išeminių ppažeidimų
koreliaciją su HIE stadija ir su vėlyvosio
mis protinės bei neuromotorinės raidos
baigtimis vienerių metų amžiaus vaikams.

meToDiKA

Perspektyvusis atvejo – kontrolės tyrimas
atliktas LSMU MA Neonatologijos klini
koje. Tiriamoji grupė sudaryta iš 78 išne
šiotų (≥37 savaičių gestacijos) naujagimių,
patyrusių hipoksiją arba asfiksiją gimdymo
metu, gydytų KMU Neonatologijos klini
koje. Kontrolės grupę sudarė sveiki išne
šioti naujagimiai, gimę KMU Akušerijos
ir ginekologijos klinikoje. Tyrimas buvo
pradėtas 2008 m. balandžio mėn., baigtas –
2011 m. birželio mėn. (1 pav.). Tiriamųjų
charakteristikos pateikiamos 1 lentelėje.
Atvejo grupės naujagimių įtraukimo į
tyrimą kriterijai: išnešioti ≥37 savaičių ges
tacijos naujagimiai, gimę hipoksijos arba
asfiksijos būklės (reikėjo gaivinimo veiksmų,
būklė pagal Apgar skalę 5 min. po gimimo
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įvertinta ≤7 balais, vaisiaus acidozė (virkšte
lės arterijos kraujo pH<7,2) [15] arba nauja
gimio acidozė (kapiliarinio kraujo, tirto per
pirmąją valandą po gimimo, pH<7,3) [16].
Atvejo grupės naujagimių neįtraukimo
į tyrimą kriterijai: išnešioti ≥37 savaičių
gestacijos naujagimiai, sergantys įgimto
mis raidos ar chromosomų anomalijomis,
hemolizine naujagimių liga, įgimta sme
genų infekcine liga arba sunkiu sepsiu su
hemodinamikos sutrikimais, įtariamomis
medžiagų apykaitos ligomis.
Kontrolės grupės naujagimių įtraukimo
į tyrimą kriterijai: išnešioti ≥37 savaičių
gestacijos naujagimiai, kuriems nereikėjo
gaivinimo veiksmų, jų būklė pagal Apgar
skalę 1 ir 5 minutę įvertinta ≥8 balų, ne
sergantys jokia naujagimystės laikotarpiui
būdinga patologija.

Hie KliniKiniS VeRTinimAS

Neurologinė būklė buvo vertinama kie
kvieną dieną pirmąsias tris gyvenimo paras.
Pagal modifikuotą Sarnat ir Sarnat skalę
vertinta HIE stadija [17]. Lengva (I stadija)
HIE: pirmąją parą po gimimo konstatuotas
hipertonusas, sustiprėję sausgysliniai reflek
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1 lentelė.

Tiriamųjų charakteristika

Požymiai

Atvejo
grupė
(n=78)

Kontrolės
grupė
(n=47)

35 (44,9)
43 (55,1)

21 (44,7)
26 (55,3)

68 (87,2)
10 (12,8)
3553 (512)

38 (80,9)
9 (19,1)
3513 (511)

4 (5,1)
7 (9)
15 (19,2)
34 (43,6)
18 (23,1)
40 (1,1)

4 (8,5)
9 (19,1)
11 (23,4)
14 (29,8)
9 (19,1)
39 (1,2)

39 (50)
32 (41)
7 (9)

6 (12,8)
41 (87,2)
0 (0)

Gimdymo stacionaras, n (proc.)
LSMU
kiti stacionarai

62 (79,5)
16 (20,5)

47 (100)
0 (0)

Hipoksinis išeminis galvos
smegenų pažeidimas, n (proc.)
nenustatyta
HIE I stadija
HIE II stadija
HIE III stadija

14 (18)
31 (39,7)
27 (34,6)
6 (7,7)

47 (100)

Baigtys, n (proc.)
išgyveno
mirė
mirė 1-ąją parą
mirė 1-ąją savaitę
mirė 1-ąją mėnesį
mirė pirmaisiais gyvenimo metais

72 (92,3)
6 (7,7)
1 (1,3)
3 (3,8)
1 (1,3)
1 (1,3)

47 (100)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)
0 (0)

Lytis, n (proc.)
berniukai
mergaitės
Kūno masė, n (proc.)
<4000
>4000
V(SN)
Gestacinis amžius, savaitės n (proc.)
37
38
39
40
41
V (SN)
Gimimo būdas, n (proc.)
natūraliais takais
cezario pjūvio operacija
vakuumekstraktorius

V(SN) – vidurkis(standartinis nuokrypis); HIE – hipoksinė išeminė encefalopatija;
KRB pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų pažeidimas; KBR/G/BG pažeidimas –
kraujagyslių baseinų ribų, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/BG
pažeidimas – edema, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/BG/S/K
pažeidimas – edema, gumburų, bazalinių ganglijų, smegenėlių ir kamieno pažeidimas.

sai, silpnas čiulpimo refleksas. Vidutinio
sunkumo (II stadija) HIE: mieguistumas,
hipotonija, sustiprėję sausgysliniai refleksai,
silpnas čiulpimo refleksas, dažnai ir trauku
linis aktyvumas; būklė trunka nuo dviejų
iki 14 parų. Sunki (III stadija) HIE: koma,
traukuliai, atonija, išnykę sausgysliniai ref
leksai; pasireiškia nuo pirmųjų gyvenimo
valandų ir gali tęstis savaites.
Galvos smegenų ultragarsinis tyrimas
Skaitmeniniu ultragarsiniu aparatu „Xa
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rio SSA–660A“ („Toshiba“), sektoriniu 5–9
mHz jutikliu ir linijiniu 7–14 mHZ jutikliu
visiems tiriamiesiems vieną kartą per parą,
pirmąsias penkias gyvenimo paras, tas pats
didelę patirtį turintis echoskopuotojas
tyrė galvos smegenis. Smegenų struktū
ros vizualizuotos naudojant akustinius
langus – didįjį ir mažąjį momenėlius. Sie
kiant geriau vizualizuoti galvos smegenų
struktūras – per smilkinkaulio ir speninio
momenėlio akustinius langus. Smegenys
vertintos priekinėse, šoninėse, įstrižinėse ir
ašinėse plokštumose. Ultragarsinio tyrimo
metu vertinta:
• Anatominės smegenų struktūros.
• Smegenų brandumas.
• Echogeniškumo tarp žievės ir balto
sios medžiagos skirtumas.
• Žievės echogeniškumas.
• Baltosios smegenų medžiagos echo
geniškumas ir homogeniškumas.
• Galinių smegenų pamato branduo
lių (gumburų ir bazalinių ganglijų)
echogeniškumas ir homogeniškumas.
• Skilvelių sistema: dydis, kontūras,
smegenų skysčio echogeniškumas.
Jei skilveliai išsiplėtę, atlikti jų ma
tavimai.
• Smegenų skysčio subarachnoidinia
me tarpe echogeniškumas, subarach
noidinio tarpo plotis.
• Vidurio linijos padėtis.
• Užpakalinės kaukolės duobės struk
tūros, jų echogeniškumas ir homo
geniškumas (smegenėlės, smegenų
kojytės).
• Patologiniai radiniai (kalcinatai, krau
josruvos).
Literatūroje nurodoma, kad ultragarsinio
tyrimo metu nustatomi pokyčiai smegeny
se pirmąsias paras po išeminio insulto gali
būti neryškūs, todėl vertinta, kad naujagi
miui yra HI pažeidimas, kai rasti pokyčiai
išliko ilgiau nei dvi paras. Atvejo grupės
naujagimiams rastas vienas HI pažeidimas
arba HI pažeidimų įvairūs variantai, ku
riuos suskirstėme į penkias grupes: krauja
gyslių baseinų ribų pažeidimas (KBR); KBR
ir (ar) gumburų ir (ar) bazalinių ganglijų
pažeidimas (KBR/G/BG); smegenų edema
ir/ar gumburų ir (ar) bazalinių ganglijų
pažeidimas (E/G/BG); smegenų edema
ir (ar) gumburų ir (ar) bazalinių ganglijų,
smegenėlių ir kamieno pažeidimas (E/G/
BG/S/K), intraskilvelinės kraujosruvos ir
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kraujosruvos į parenchimą – kraujosruvos.
Neuromotorinės ir protinės raidos vertinimas
LSMU ligoninės Kauno klinikų Nervų
sistemos ligų Ambulatoriniame skyriuje
buvo atliekama atvejo ir kontrolės grupės
naujagimių, sulaukusių 12±1 mėn. am
žiaus, protinės raidos ir neuromotorinės
būklės vertinimas. Tie patys vaikų neuro
logas ir vaikų psichologas vertino protinę
ir neuromotorinę raidą, nežinodami, ku
riai grupei (atvejo ar kontrolės) tiriamieji
priklauso.
Vaikų neurologas vertino neuromotori
nę būklę pagal standartizuotą neuromoto
rinio vertinimo skalę [18]. Neuromotorinė
raida buvo vertinta, įvertinant kūdikio
arba vaiko pozą, eiseną, raumenų tonusą,
refleksus ir galvinių nervų funkciją. Ti
riamieji pagal neuromotorinę raidą buvo
suskirstyti į šešias grupes: normali neu
rologinė būklė; nežymiai pakitę raumenų
tonusas arba refleksai; nežymiai pakitę
raumenų tonusas ir refleksai; pakitę tonu
sas ar refleksai, arba abu, su sumažėjusia
jėga kūne ir galūnėse; bet kokie motorikos
pokyčiai ir galvinių nervų pažeidimas;
spazminė kvadriparezė.
Vaikų psichologas protinę raidą vertino
pagal Bayley kūdikų raidos vertinimo
skalę (BSID–II), Protinę skalę [19]. Pro
tinę skalę sudarė užduotys, pagal kurias
vertintas tiriamojo suvokimo sugebėjimas,
objektų pastovumo suvokimas, atmintis,
išmokimas, problemų sprendimas, kalbos
išraiškos ir suvokimo pradmenys, abstrak
taus mąstymo formavimąsis, socialiniai
įgūdžiai. Protinė raida laikyta normalia, kai
protinės raidos indeksas buvo >85, lengvas
protinės raidos atsilikimas, kai protinės
raidos indeksas buvo 70–85 (–1 SD), ryškus
protinės raidos atsilikimas, kai protinės
raidos indeksas buvo < 70 (–2SD).

Duomenų analizės statistiniai
metodai

Duomenų analizė atlikta „SPSS for Windows 13.0“ statistiniu paketu. Tikrinant
statistines hipotezes, pasirinktas 0,05 reikš
mingumo lygmuo. Kokybinių požymių tar
pusavio priklausomumas vertintas taikant
chi kvadrato (χ2) (tikslusis Fišerio arba
Monte Karlo (mažoms imtims)) ir ranginės
koreliacijos Kendalo kriterijų. Nustatėme
UG tyrimo jautrumą (tikimybė, kad ser

Lietuvos akušerija ir ginekologija

gančiajam testas teigiamas) ir specifiškumą
(tikimybė, kad sveikajam testas neigiamas)
bei teigiamojo ir neigiamojo testų vertes.

Etika

Kauno regioninio Biomedicininių tyrimų
Etikos komiteto posėdžio, įvykusio 2006 m.
vasario 19 d. (protokolo Nr. BE–2–12)
sprendimu pritarta šio biomedicininio
tyrimo vykdymui. Visų tiriamųjų atstovai
(mama ir (ar) tėtis) raštiškai patvirtino su
tikimą dalyvauti tyrime, prieš tai susipažinę
su tyrimo tikslu ir metodika.

REZULTATAI
Ultragarsinio tyrimo koreliacija su
HIE stadija

Kontrolės grupės naujagimiams UG
tyrimo metu pažeidimų nerasta. Atvejo
grupėje 56,4 proc. tiriamųjų rasta pokyčių
galvos smegenyse. Jų dažnumas atvejų
grupėje pateikiamas 2 pav.
Analizavome galvos smegenų UG tyrimo
metu rastų pažeidimų grupių koreliaciją su
HIE stadija. Nustatėme, kad UG tyrimo
metu nustatyti HI pažeidimai reikšmingai
koreliavo su HIE stadija (r=0,3; p<0,001).
Tiriamosios grupės naujagimiams, kuriems
nepasireiškė HIE klinika, 71,4 proc. nerasta
pokyčių ultragarsinio tyrimo metu, 14,3
proc. nustatytos II° intraskilvelinės krau
josruvos, dviem naujagimiams (14,2 proc.)
antrąją ir trečiąją gyvenimo parą pastebėti
HI pokyčiai: KBR pažeidimas ir KBR/G/BG
pažeidimas, kurie vėliau išnyko. 58,1 proc.
6 proc.
8 proc.

44 proc.
Be pokyčių
KBR pažeidimas
KBR/G/BG pažeidimas
E/G/BG pažeidimas
E/G/BG/S/K pažeidimas
Kraujosruvos

8 proc.
10 proc.

24 proc.
χ2=77,3; lls=15; p<0,001
KRB pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų pažeidimas; KBR/G/BG pažeidimas –
kraujagyslių baseinų ribų, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/
BG pažeidimas: edema, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/
BG/S/K pažeidimas: edema, gumburų, bazalinių ganglijų, smegenėlių ir kamieno
pažeidimas. HIE – hipoksinė išeminė encefalopatija.

2 pav.	Ultragarsinio tyrimo metu nustatytų hipoksinių
išeminių pažeidimų dažnumas atvejo grupėje
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Kraujosruvos
E/G/BG/S/K
pažeidimas
E/G/BG
pažeidimas
KBR/G/BG
pažeidimas
KBR pažeidimas
Be pokyčių

HIE
III stadija

HIE
II stadija

HIE
I stadija

Nėra HIE

0

20

40
60
Proc.

80

100

χ2 =77,3; lls=15; p<0,001
KRB pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų pažeidimas; KBR/G/BG
pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas;
E/G/BG pažeidimas: edema, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/
BG/S/K pažeidimas: edema, gumburų, bazalinių ganglijų, smegenėlių ir kamieno
pažeidimas. HIE – hipoksinė išeminė encefalopatija.

3 pav.

Galvos smegenų hipoksinių išeminių pažeidimų
grupių, nustatytų ultragarsinio tyrimo metu, ryšys
su hipoksinės išeminės encefalopatijos stadija

HIE I stadijos tiriamiųjų pokyčių smegeny
se nerasta, 25,8 proc. – KBR pažeidimas.
Sirgusiesiems II HIE stadija 37 proc. nusta
tytas KBR pažeidimas, 22,2 proc. – KBR/G/
BG pažeidimas, 18,5 proc. – smegenų ede
mos požymiai be (arba su) smegenėlių ir
kamieno pažeidimo. Visiems sirgusiesiems
III HIE stadija buvo smegenų edemos po
žymių, 16,7 proc. – su gumburų, bazalinių
ganglijų pažeidimu, 83,3 proc. – su gum
burų, bazalinių ganglijų bei smegenėlių ir
kamieno pažeidimu (3 pav.).

Ultragarsinio tyrimo tikslumo
rodikliai numatant išnešiotų
naujagimių HIE

4 pav. pateikiamas atvejų grupės tiria
mųjų UG tyrimo metu rastų HI pažei
dimų dažnumas per pirmąsias penkias
gyvenimo paras. Pirmąją gyvenimo parą
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UG tyrimo metu 20 (26,3 proc.) atvejo
grupės tiriamųjų buvo rasta HI pažeidimų.
Smegenų edemos dažnumas pirmąją parą
siekė tik 7,7 proc., o antrąją ir trečiąją parą
buvo didžiausias – atitinkamai 17,9 proc.
(p=0,06 pirmosios paros atžvilgiu) ir 16,7
proc. KBR pažeidimo dažnumas buvo
mažiausias pirmąją parą, o ketvirtąją (37,2
proc.) bei penktąją parą (38,5 proc.) buvo
reikšmingai didesnis nei pirmąją gyvenimo
parą. Gumburų pažeidimo dažnumas pir
mąją parą buvo mažiausias (7,7 proc.), nuo
trečiosios paros (21,8 proc.) šio pažeidimo
dažnumas reikšmingai didėjo (p<0,02).
Bazalinių ganglijų pažeidimo dažnumas
pirmąją parą buvo mažiausias (7,7 proc.) ir
iki penktosios paros (16,7 proc.) jis reikš
mingai nepadidėjo (p=0,1). Smegenėlių
ir kamieno HI pažeidimų, kraujosruvų į
parenchimą ir intraskilvelių kraujosruvų
dažnumas visas penkias paras reikšmingai
nepakito.
Vertinome UG tyrimo tikslumą, pro
gnozuojant HIE sunkumą, kai tiriamie
siems buvo rastos HI pažeidimų grupės.
Palyginę UG tyrimo, atlikto per pirmąsias
penkias gyvenimo paras, metu nustatytų
galvos smegenų HI pažeidimų tikslumo
rezultatus, pastebėjome, kad šiame tyrime
mažiausiai klaidingai teigiami rezultatai,
prognozuojant HIE I ir II stadiją, kai ran
damas KBR pažeidimas, HIE II stadiją,
kai randamas KBR/G/BG pažeidimas,
HIE I–III stadijas, kai randamas E/G/
BG pažeidimas ir HIE II bei III stadijas,
kai randamas E/G/BG/S/K pažeidimas.
Ultragarsinio tyrimo, kai nustatyti E/G/
BG ir E/G/BG/S/K pažeidimai, specifiš
kumas – 90–100 proc., jautrumas – 100
proc., PTTV – 100 proc., PNTV – 100 proc.
numatant III HIE stadiją.

Ultragarsinio tyrimo koreliacija su
vėlyvosiomis neuromotorinės ir
protinės raidos baigtimis vienerių
metų tiriamiesiems

Vienerių metų 21,2 proc. kontrolės
grupės tiriamųjų buvo rasta nežymių neu
romotorinės ir protinės raidos sutrikimų.
Atvejo grupės 61,8 proc. tiriamųjų nustaty
ta didesnių arba mažesnių neuromotorinės
ir protinės raidos sutrikimų (5 pav.).
UG tyrimo metu nustatytų HI pažeidimų
grupės reikšmingai koreliavo su neurologi
nio vertinimo grupėmis (r=0,3; p<0,001).

Lietuvos akušerija ir ginekologija

Moksliniai darbai

UG tyrimo prognozinė vertė
numatant vėlyvąsias baigtis
vienerių metų tiriamiesiems

Tiriant išnešiotų naujagimių, patyrusių
hipoksiją arba asfiksiją gimdymo metu,
smegenis, svarbu kuo anksčiau nustatyti jų
pažeidimus, nes nuo to priklauso tolesnė
raidos stebėsena. Vertinome UG tyrimo
tikslumą prognozuojant vėlyvąsias neuro
motorinės ir protinės raidos baigtis, kai tiria
miesiems buvo rastos HI pažeidimų grupės.
Palyginę UG tyrimo, atlikto per pirmą
sias penkias gyvenimo paras, metu rastų
galvos smegenų HI pažeidimų tikslumo
rezultatus, nustatėme, kad UG tyrimo
metu nustatytų pažeidimų specifiškumas,
prognozuojant vėlyvąsias neuromotorinės
raidos baigtis – 61–100 proc. Kai buvo
nustatytas KBR pažeidimas, numatant
pakitusius tonusą ir refleksus, UG tyrimo
jautrumas – 100 proc. Esant KBR/G/BG
pažeidimui, UG tyrimo jautrumas – 100
proc., specifiškumas – 85 proc., PTTV – 33
proc., PNTV – 100 proc. numatant spaz
minę kvadriparezę. Kai randamas E/G/BG
pažeidimas, UG tyrimo jautrumas – 100
proc., specifiškumas – 100 proc., PTTV –
100 proc., PNTV – 100 proc. numatant
spazminę kvadriparezę.
UG tyrimo metu nustatytų pažeidimų
specifiškumas, prognozuojant vėlyvąsias
protinės raidos baigtis – 64–100 proc.
Esant KBR/G/BG pažeidimui, UG tyrimo
jautrumas – 100 proc., specifiškumas – 80
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Intraskilvelinė
kraujosruva
Kraujosruva
parenchimoje
Kamieno
pažeidimas
Smegenėlių
pažeidimas
BG pažeidimas
G pažeidimas
Edema
KRB pažeidimas

V para

IV para

III para

II para

I para
0
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Proc.

80
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BG – bazaliniai ganglijai; G – gumburai; KBR pažeidimas – kraujagyslių baseinų
ribų pažeidimas.

4 pav.	Ultragarsinio tyrimo metu nustatytas hipoksinių
išeminių pažeidimų dažnumas 1-5 -tą gyvenimo parą
90
80
70
60
Proc.

Atvejo grupės tiriamųjų HI pažeidimų
procentinis pasiskirstymas, atsižvelgiant į
neurologinio vertinimo grupes, pateikia
mas 2 lentelėje. Iš atvejo grupės tiriamųjų,
kuriems buvo rastas E/G/BG/S/K pažeidi
mas, penki mirė iki 1 mėn. amžiaus, vienam
tiriamajam, sulaukusiam vienerių metų
buvo nustatytas pakitęs raumenų tonusas
ir pakitę refleksai.
UG tyrimo metu nustatytų HI pažeidimų
grupės stipriai koreliavo su protinės raidos
grupėmis (r=0,3; p=0,01). Atvejo grupės
tiriamųjų HI pažeidimų procentinis pa
siskirstymas, atsižvelgiant į protinės raidos
grupes, pateikiamos 3 lentelėje. Iš atvejo
grupės tiriamųjų, kuriems buvo rastas E/G/
BG/S/K pažeidimas, penki mirė iki 1 mėn.
amžiaus, vienam tiriamajam, sulaukusiam
vienerių metų buvo nustatytas lengvas
protinės raidos atsilikimas.

50
40
30
20
10
0

Atvejo grupė

Kontrolės grupė

Spazminė kvadriparezė ir sunkus protinės raidos atsilikimas
Pakitęs raumenų tonusas ir refleksai su sumažinta jėga kūne
ir galūnėse bei lengvas protinės raidos atsilikimas
Nežymiai pakitęs raumenų tonusas ir refleksai bei lengvas
protinės raidos atsilikimas
Nežymiai pakitęs raumenų tonusas arba refleksai bei lengvas
raidos atsilikimas
Lengvas protinės raidos atsilikimas
Nežymiai pakitęs raumenų tonusas arba refleksai
Nežymiai pakitęs raumenų tonusas ir refleksai
Neuromotorinė ir protinė raida normali
5 pav.

Atvejo ir kontrolės grupių vienerių metų amžiaus
tiriamųjų vėlyvosios baigtys

proc., PTTV – 31 proc., PNTV – 100 proc.
numatant sunkų protinės raidos sutrikimą.
Kai nustatomas E/G/BG pažeidimas, UG
tyrimo jautrumas – 100 proc., specifišku
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2 lentelė.

Atvejo grupės tiriamųjų hipoksinių išeminių pažeidimų procentinis pasiskirstymas
atsižvelgiant į neurologinio vertinimo grupes

Neurologinio vertinimo grupės

Hipoksiniai išeminiai pažeidimai, proc.
Be paki
timų
(n=31)

KBR pa
žeidimas
(n=19)

KBR/G/BG
pažeidimas
(n=8)

E/G/BG
pažeidi
mas (n=6)

E/G/BG/S/K
pažeidimas
(n=1)

Kraujo
sruvos
(n=4)

Norma

35,5

36,8

25,0

0

0

50

Nežymūs tonuso arba refleksų
pokyčiai

58,1

47,4

37,5

33,3

0

0

Nežymūs tonuso ir refleksų
pokyčiai

6.5

10,5

25,0

16,7

0

25,0

Pakitę tonusas ir refleksai,
su sumažėjusia jėga kūne ir
galūnėse

0

5,3

0

0

100

25,0

Spazminė kvadriparezė

0

0

12,5

50,0

0

0

χ =60,5; lls=20; p<0,001
2

KRB pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų pažeidimas; KBR/G/BG pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų, gumburų ir bazalinių ganglijų
pažeidimas; E/G/BG pažeidimas: edema, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/BG/S/K pažeidimas: edema, gumburų, bazalinių
ganglijų, smegenėlių ir kamieno pažeidimas.

3 lentelė.

Atvejo grupės tiriamųjų hipoksinių išeminių pažeidimų procentinis pasikirstymas
atsižvelgiant į protinės raidos vertinimo grupes

Protinės raidos grupės

Hipoksiniai išeminiai pažeidimai, proc.
Be paki
timų
(n=31)

KBR pa
žeidimas
(n=19)

KBR/G/BG
pažeidimas
(n=8)

E/G/BG
pažeidi
mas (n=6)

E/G/BG/S/K
pažeidimas
(n=1)

Kraujo
sruvos
(n=4)

Normali protinė raida

90,3

84,2

87,5

33,3

0

75

Lengvas protinės raidos
atsilikimas

9,7

15,8

0

16,7

100

25

Sunkus protinės raidos
atsilikimas

0

0

12,5

50

0

0

c2=34,7; lls=10; p<0,001
KRB pažeidimas – kraujagyslių baseinų ribų pažeidimas; KBR/G/BG pažeidimas: kraujagyslių baseinų ribų, gumburų ir bazalinių ganglijų
pažeidimas; E/G/BG pažeidimas: edema, gumburų ir bazalinių ganglijų pažeidimas; E/G/BG/S/K pažeidimas: edema, gumburų, bazalinių
ganglijų, smegenėlių ir kamieno pažeidimas.

mas – 93 proc., PTTV – 60 proc., PNTV –
100 proc. numatant sunkų protinės raidos
sutrikimą.

REZULTATŲ APTARIMAS

Tyrimo duomenys rodo, kad išnešiotiems
naujagimiams, patyrusiems asfiksiją gims
tant, per pirmąsias gyvenimo paras UG ty
rimo metu buvo rasta keletas HI pažeidimo
grupių. Šis tyrimas parodė, kad hipoksinių
išeminių pokyčių smegenyse neatsiranda
iškart po gimimo ir progresuoja pirmųjų
gyvenimo parų laikotarpiu. Literatūros
duomenimis, naujagimių galvos smegenų
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pažeidimo formavimasis – ilgai trunkan
tis procesas. HIE klinika pasireiškia per
pirmąsias 24–48 val. po insulto. Pokyčių
smegenyse atsiranda tuo pačiu metu kaip
ir klinikinių požymių, tačiau HI pažeidimų
nustatymo laikas priklauso nuo radiologinio
tyrimo galimybių [22]. Per pirmąsias dvi
paras po insulto ultragarsinio tyrimo metu
nustatyti radiniai dažniausiai neryškūs, nes
neuronų reakcija ir mikrokraujagysliniai po
kyčiai vystosi ilgiau nei keletą parų [23]. UG
tyrimo metu nustatytų radinių dažnumų
skirtumus gali sąlygoti ne tik UG aparatūros
galimybių skirtumai, bet ir naujagimių gai
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vinimo kokybė, gydymo taktikos skirtumai.
Pirmąją gyvenimo parą 26,3 proc. atvejo
grupės naujagimių rasta HI pažeidimų
(21,8 proc. – KBR pažeidimas, edema –
7,7 proc., gumburų pažeidimas – 7,7
proc.). Kontrolės grupės tiriamiesiems
galvos smegenyse pažeidimų nerasta.
Kitų tyrėjų [20,21] duomenimis, HI pa
žeidimų, nustatomų pirmąją gyvenimo
parą, dažnumas žymiai didesnis. Kirimi
ir bendraautoriai nustatė, kad, atliekant
ankstyvąją (pirmą gyvenimo parą) galvos
smegenų ultragarsinį tyrimą, 47,7 proc.
tirtųjų rasta parenchimos echotankio po
kyčių (padidėjęs periventrikulinės zonos
echotankis, difuziškai padidėjęs paren
chimos echotankis – edema) [20]. Boo
ir bendraautoriai pirmąją gyvenimo parą
nustatė dar didesnį HI pažeidimų dažnį:
79,8 proc. tirtųjų rasta pokyčių, kontro
linėje grupėje – 39,5 proc. (p<0,0001).
Tyrėjai nurodo pagrindinius radinius UG
tyrimo metu asfiksijos būsenos gimusiems
naujagimiams: edema (38,7 proc.), padi
dėjęs parenchimos periventrikulinės zo
nos echotankis (61,5 proc.), echogeniškas
gumburas (30,8 proc.) [21].
Nustatėme, kad UG tyrimo metu nusta
tyti HI pažeidimai reikšmingai koreliuoja
su HIE stadija. Tyrimų, analizavusių UG
koreliaciją su HIE stadija, neradome. Ta
čiau Olandijoje P. Eken ir bendraautoriai
analizavo UG tyrimo ir patomorfologinio
tyrimo koreliaciją. Jie ištyrė 20 išnešiotų
naujagimių, patyrusių AGM ir mirusių
per pirmąsias gyvenimo paras. Smegenų
UG tyrimas buvo atliktas ne vėliau kaip 12
val. iki naujagimio mirties. Tyrėjai nustatė,
kad UG tyrimo jautrumas ir specifiškumas,
nustatant gumburo hipoksinį išeminį pa
žeidimą, atitinkamai – 100 ir 83,3 proc.,
nustatant baltosios medžiagos periventri
kulinės zonos pažeidimus, atitinkamai – 80
proc. ir 75 proc., žievės pažeidimus – 76,9
ir 100 proc. [24].
Šio tyrimo metu nustatėme, kad UG
reikšmingai koreliuoja su protinės ir neu
romotorinės raidos baigtimis. Mokslinių
tyrimų duomenys apie UG tyrimo metu
nustatytų išnešiotų naujagimių galvos
smegenų HI pažeidimų koreliaciją su
vėlyvosiomis protinės ir neuromotorinės
raidos baigtimis prieštaringi. Daugelis ty
rėjų nerado koreliacijos tarp ankstyvosios,
pirmosios paros atlikto UG tyrimo metu
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nustatytų pažeidimų ir vėlyvųjų baigčių
vienerių metų kūdikiams [8, 21, 24].
Didžiojoje Britanijoje Rutherford ir ben
draautoriai nustatė, kad UG tyrimo metu
95 proc. išnešiotų naujagimių, patyrusių
AGM, buvo nustatyta HI pažeidimų ir jie
reikšmingai koreliavo su vėlyvosiomis pro
tinės ir neuromotorinės raidos baigtimis
vienerių metų kūdikiams [25].
Nustatėme, kad UG tyrimas jautrus ir
specifiškas tyrimo metodas, kai randama
KBR/G/BG bei S/G/BG pažeidimų, nu
matant spązminę kvadriparezę ir sunkų
protinės raidos sutrikimą vienerių metų
tiriamiesiems. 2007 m. Olandijoje atlikto
tyrimo duomenimis, išnešiotiems nauja
gimiams, patyrusiems AGM, UG tyrimo
metu nustatyti pažeidimai (bazalinių
ganglijų ir gumburų, bei baltosios me
džiagos hipoksiniai išeminiai pažeidimai)
su anksti atliekamų EEG rodmenimis turi
didelę prognozinę vertę, numatant vėly
vąsias baigtis vienerių metų tiriamiesiems
(TPPV – 100 proc.) [12]. Australijoje 2002
m. Jongeling ir bendraautoriai tyrė UG ty
rimo tikslumą numatant vėlyvąsias baigtis
trejų metų tiriamiesiems. Jie nustatė, kad
24 val. amžiaus naujagimiams, kuriems UG
tyrimo metu buvo rasta smegenų edemos
požymių, 24,1 karto dažniau buvo blogos
vėlyvosios baigtys (mirtis arba cerebrinis
paralyžius) sulaukus trejų metų amžiaus
(UG tyrimo jautrumas – 65 proc., specifiš
kumas – 93 proc., TPV – 87 proc., NPV –
79 proc. (p<0,001). Naujagimiams, kuriems
buvo smegenų edemos požymių <72 val.
po gimimo, 11,2 karto dažniau buvo blo
gos vėlyvosios baigtys sulaukus trejų metų
amžiaus (UG tyrimo jautrumas – 49 proc.,
specifiškumas – 92 proc., TPV – 71 proc.,
NPV – 82 proc. (P<0,001) [14].
Atliktas tyrimas turi keletą trūkumų. Jis
atliktas universitetinėje trečiojo lygio pas
laugas teikiančioje ligoninėje, kur gimdo
moterys, kurių naujagimiai turi didesnę
asfiksijos riziką, nei žemesnio lygio pas
laugas teikiančiose ligoninėse, todėl gauti
duomenys galimai neatspindi bendrosios
naujagimių populiacijos. Kitas trūku
mas – galimos tiriamųjų neuromotorinės
ir protinės raidos vertinimo paklaidos. Ne
visus vienerių metų amžiaus tiriamuosius
buvo galimybė ištirti, todėl neuromotorinė
ir protinė raida vertinta 1 mėn. intervale
(12 mėn.±1 mėn.).
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Moksliniai darbai
iŠVADoS

Galvos smegenų ultragarsinio tyrimo
metu rasti pokyčiai reikšmingai koreliavo
su HIE stadija, neuromotorinės ir protinės
raidos baigtimis.
Ultragarsinis tyrimas jautrus ir specifi
nis tyrimo metodas prognozuojant HIE
stadiją, neuromotorinės ir protinės raidos
baigtis.
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