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Įprastai tėveliai nekantriai laukia, kada pagaliau pasaulį išvys motinos įsčiose
gyvenantis mažylis. Tačiau nė vienas jų nesidžiaugia, kai tai nutinka per anksti...
Kodėl kūdikis pasaulį išvysta per anksti ir kas jo laukia?

Pasauli

išvydę
per anksti

Ginekologė

• Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO)
duomenimis, daugiau gimsta per vėlai pasaulį išvydusių kūdikių negu per anksti. Iš
visų gimdymų priešlaikiniai būna 5–10 %,
Lietuvoje – 5–8 %.
• Iki 29 nėštumo savaitės gimę mažyliai
vaizdus mato tik nespalvotai, negeba verkti ir ryti, todėl negali būti žindomi krūtimi
arba maitinami iš buteliuko.
• Neišnešiotų kūdikių kūnelis gali būti apaugęs tankiais plaukeliais, kurie vėliau natūraliai pasišalina.

• Iki 28 nėštumo savaitės gimę kūdikiai
50–60 % dažniau negu gimusieji laiku turi
regos ir motorikos problemų, be to, dažniau serga astma. Taip pat jiems dažniau
pasireiškia kognityvinių funkcijų ir elgesio
sutrikimų.
• Kasmet pasaulį išvysta apie 15 mln. per
anksti gimusių kūdikių. 1,1 mln. jų neišgyvena.
• Daugiausia priešlaikinių gimdymų įvyksta Malavyje, Konge ir Zimbabvėje.
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• Juodaodėms priešlaikinis gimdymas pasireiškia dažniau negu baltaodėms.
2015/14

Kauno klinikų Neonatologijos klinikos vadovė

Aura Bartaškienė

Rasa Tamelienė
Kas yra priešlaikinis gimdymas?
Tai gimdymas, įvykęs
22–37 nėštumo savaitę
(skaičiuojama nuo paskutinių mėnesinių pirmos
dienos), kai naujagimio
svoris 500–2 500 g.

Kas jį sukelia?
Priešlaikinį gimdymą gali lemti daug įvairių rizikos
veiksnių. Dažniausi jų:
• lytinių organų ir šlapimo takų infekcijos;
• ūmios vaisiui pavojingos infekcijos: gripas,
raudonukė, citomegalija, toksoplazmozė, pūslelinė ir kt.;
• lytinių organų anomalijos, gimdos kaklelio operacijos iki nėštumo;
• sisteminės sunkios motinos ligos: širdies, inkstų,
skydliaukės ir kt.;
• motinos ir vaisiaus kraujo grupių ir/ar rezus faktoriaus nesutapimas;
• motinos traumos, rūkymas, nevisavertė mityba;
• nepalankus emocinis fonas, stresas, nepageidaujamas nėštumas;
• daugiavaisis nėštumas;
• prieš laiką nutekėję vandenys.
Kokie ženklai rodo, kad nėščioji gali per anksti
pagimdyti? Įmanoma tam užkirsti kelią?
Apie priešlaikinį gimdymą įspėja sąrėmių pobūdžio skausmai pilvo apačioje ir strėnose, kraujingos išskyros, vaisiaus vandenų tekėjimas. Pastebėjus bent vieną iš šių simptomų, būtina kuo skubiau
kreiptis į ligoninę (iki 34 nėštumo savaitės į perinatologijos centrus turinčias ligonines). Specialistai
įvertins būklę ir matys, ar yra galimybė pratęsti
nėštumą. Jeigu to padaryti negalima, padės kūdikiui kuo saugiau gimti, suteiks pagalbą, kad padidėtų neišnešioto vaikelio išgyvenimo galimybės.

Nuotrauka iš asmeninio archyvo

Nuotrauka studijos „Fotopastelė“

Įdo
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• Prieš 30 m. išgyvendavo tik apie 25 % neišnešiotų kūdikių. Šiandien
pavyksta išsaugoti beveik 90 %
mažylių gyvybių. Daug įtakos tam, ar
pavyks išgyventi, daro neišnešioto kūdikio amžius. Gimusių 22 nėštumo savaitę išgyvena 2–15 % naujagimių, gimusių
23–25 nėštumo savaitę – 15–40 %, gimusių 26–28 nėštumo savaitę – 75–85 %, gimusių 29–32 nėštumo savaitę – 90–95 %,
gimusių 33–36 nėštumo savaitę – daugiau
nei 95 %.

Kada anksčiausiai gimęs mažylis gali išgyventi?
Ne anksčiau nei 22
gestacijos savaičių.
Daugiausia gimsta
mažai neišnešiotų,
34–36 gestacijos savaičių kūdikių.

Kokių sveikatos ir kitų problemų tokiems kūdikiams kyla?
Dėl viso organizmo nebrandumo problemų
būna labai daug ir įvairių. Per anksti gimusių
kūdikių organizmas turi termoreguliacijos problemų, nes jų kūno masė labai menka, jie neturi
poodinio riebalinio sluoksnio, todėl aplinkai
atiduoda labai daug kūno šilumos. Juk aplinkos
temperatūra nuo tos, kuri buvo motinos įsčiose,
skiriasi bene 10 laipsnių. Todėl per anksti pasaulį
išvydusiam mažyliui sunku prisitaikyti. Jis gali turėti kvėpavimo sutrikimų, nes plaučiuose trūksta biologiškai aktyvios medžiagos surfaktanto.
Plaučiai subliūkšta, dėl to sutrinka deguonies
apykaita. Neišnešioti kūdikiai labai neatsparūs
infekcijoms, nes jų imunitetas visiškai menkas.
Tokiems mažyliams būdingi kraujavimai į galvos
smegenų skilvelius, nes smegenų kraujagyslės
nėra brandžios. Dėl šios priežasties gali vystytis
galvos smegenų vandenė. Šiems naujagimiams
dažnai pasireiškia periventrikulinė leukomaliacija – tam tikrų smegenų dalių smulkiažidininė
arba stambiažidininė nekrozė, dėl kurios vėliau
gali pasireikšti įvairių raidos sutrikimų. Taip pat
gali sutrikti širdies veikla. Dažnai pasitaiko retinopatija, regos problemų. Galima vardyti dar
daug įvairių sutrikimų, nes visos neišnešioto
kūdikio organizmo sistemos dar nepakankamai
pasiruošusios funkcionuoti.
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Kokios ypatingos priežiūros reikia tokiems
mažyliams?
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geriau. Patariama kengūros metodą taikyti bent 4 val. per dieną, jeigu įmanoma, visą laiką.
Šiek tiek laiko praleisti ant motinos krūtinės
naudinga netgi labai sunkios būklės kūdikiams, gimusiems per anksti.
Tokie vaikai vyresniame amžiuje
vystosi taip pat, kaip gimę laiku, ar
jų vystymasis šiek tiek atsilieka?
Tai priklauso nuo vaiko gestacijos, kelių
savaičių gimė, gimdymo komplikacijų. Kuo
gestacija didesnė ir komplikacijų skaičius
mažesnis, tuo sklandžiau vaikas vystosi
toliau. 22–25 gestacijos savaitę pasaulį
išvydusiems kūdikiams augant reikės
daugiau pagalbos, o štai didžioji dalis
34–36 gestacijos savaičių mažylių
vystosi visiškai įprastai.
Jūratė Šeškevičiūtė

