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 Вступ.  
Проведено огляд світових періодичних видань та системи пошуку Medline за темою пренатальної 
діагностики багатоплідної вагітності, виникнення гідроцефалії у плодів двійні.  
Більш ніж 30 років тому Campbell та співавт. (1972) вперше  встановили  пренатальний діагноз ураження 
головного мозку плода за допомогою ультразвукової діагностики [1]. Kratochwil та співавт. (1973) вперше  
повідомив про діагностику гідроцефалії плода [2]. 

Гідроцефалія може бути коротко детермінована  як надмірне  скупчення цереброспінальної рідини 
в черепній порожнині [3]. При дослідженні моноплідних вагітноcтей гідроцефалія зустрічаєтсья у 1.1% 
випадків [4]. Незначне розширення субарахноїдального простору  в  більшості випадків має добру 
прогностичну оцінку [5]. При значному скупченні рідини з вираженим ураженням тканини мозку 
життєздатність плода сумнівна, необхідно вирішувати питання про переривання вагітності. 
Етіологія  
Гідроцефалія, як правило,  виникає при генетичній схильності, реалізується  за умови  дії несприятливих 
фаторів довкілля [6]. Виникнення гідроцефалії у плодів індукується факторами:  генетичними, 
інфекційними (токосплазмоз, цитомегаловірус тощо) та тератогенними [7]. 
Генетичні фактори 
У випадках ізольовної гідроцефалії гететичний фактор вважається пріорітетним за даними більшості 
авторів [4, 8-10]. 
Визначальними факторами патогенезу гідроцефалії при генетичних розладах є порушення функції  
мітохондрій нейрональних структур  з спотворенням біохімічних реакцій, найбільше дихального ланцюга 
[11]. 
Гідроцефалія може бути пов’язана за хромосомними аномаліями (трисомія 13 пари, трисомія  18 пари, 
триплоїдія тощо). Описані випадки гідроцефалії при вродженим аномаліях (при синдромі Walker-Warburg, 
синдромі Meckel, синдромі Fanconi), мальформаціях ЦНС  (мальформація Dandy-Walker, мальформація 
Chiari, комплекс Dandy-Walker, дефекти  нервової трубки тощо), при анемії [12-14]. Гідроцефалія 
зустрічається при  синдромах, що супроводжуються  макроцефалією та затримкою розумового розвитку  
передається за аутосомно-домінантним типом: нейрофіброматоз І типу  [15], синдром Sotos [16,17],  
синдром Weaver [17], синдром  Cole-Hughes [18]. Тому доцільно обстежувати батьків на предмет 
макроцефалії, наявності дизморфізму нервової системи та шкіри (ліпоми, макули, плями та 
нейрофіброми). При формуванні групи ризику слід проводити  генетичне консультування на можливість 
генетичних  синдромів [19]. При збільшенні розмірів голівки плода при нормальному цьому показнику у 
обох батьків ризик для плода  навіть більший [19]. При короткій довжині стегна, ознаках дисплазії скелету 
слід підозрювати  ахондроплазію [20]. 
Зовнішні фактори (інфекційні, тератогенні) 
Роль факторів зовнішнього впливу у виникненні вродженої гідроцефалії висвітлена майже у всіх авторів  
[6,7,21-29]. 
Пренатальні інфекції (токсоплазмоз, цитомегаловірус,  краснуха, сифіліс) дають високий рівень кореляції 
з виникненням гідроцефалії [22]. Більшість дослідників вказують на високу вірогідність виникнення 
гідроцефалії при цитомегаловірусній інфекції, внутрішньоутробному токсоплазмозі [23,24]. Ризик 
гідроцефалії зростає  при прийомі медикаментів [25,26]. 
Паління матері достовірно не впливає на виникнення гідроцефалії [27]. Є неоднозначні думки при зв’язок 
між діабетом матері та гідроцефалією плода, останні дослідження вказують на частіше виникненя 
гідроцефалії у матерів, хворих на цукровий діабет, порівняно зі здоровими [28]. Цікаво, що частота 
виникнення пренатальної гідроцефалії нижча у мешканців високогірної місцевості  [29]. 

Багатоплідна вагітність 
За останній час відмічається зростання частоти багатоплідних вагітностей через використання 
репродуктивних технологій. У період з 1980 по 1999 рік рівень багатоплідних вагітностей у США зріс на 
59% [30]. Приблизно 25% вагітностей, які настали після  екстракорпорального запліднення (in vitro 
fertilization) - дизиготні двійні [31]. 
Монозиготна двійня (спільне плідне яйце, однаковий генотип) складає, за більшістю даних, біля 20-25% 
усіх двійнят, зустрічається у світі в середньому на 250 вагітностей. 
Виникнення дизиготної двійні (подвійне плідне яйце) індукується  впливом спадковості, віком матері, 
особливо використанням медикаментів з репродуктивною метою. 
Дизиготна двійня зустрічається в середньому на 80-100 вагітностей, частота її виникнення залежить від 
раси: у європейців - 6:1,000; у монголоїдів - 2:1,000; у африканців - 10:1,000; серед негроїдної раси 
(Нігерія) - 40:1,000 [32,33]. 
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Багатоплідна вагітність пов'язана з достовірно частішими ускладненнями вагітності, що часто 
супроводжуются передчасними пологами, вродженими аномаліями плода, прееклампсією, затримкою 
розвитку плода [33-37] та неонатальною смертю [38]. 
Структурні порушення кожного з плодів достовірно частіше зустрічаються при двійні, в тому числі і 
гідроцефалія [39]. Частота виникнення хромосомних аномалій у двійнят достовірно вища [40]. 
Повідомляється, що чоловіча стать при двійні пов’язана з більшим ризиком передчасних пологів [41]. 
Підвищений ризик дискордатності плодів  двійні (нерівномірного розвитку) призводить до достовірно 
частішої перинатальної захворюваності та смертності плодів двійні  [42-44]. Пологи в середньому 
відбуваються у гестаційному терміні  35,8 тижнів при двійні та 32,5 тижнів при трійні [45]. 

Діагностика  гідроцефалії при багатоплідній  вагітності 
Випадки одночасного виявлення гідроцефалії у обох двійнят є вкрай рідкими. Нами знайдено кілька 
публікацій на дану тему.  
Поодинокі випадки про зовнішню гідроцефалію у двійнят повідомляє Wachi та співавт. [10], F. S. Hobbs 
[46] та Symonds [47]. В  Туреччині описаний випадок монозиготних двійнят з наявністю гідроцефалії у 
обох плодів: у одного тривентрикулярна, у іншого тетравентрикулярна гідроцефалія [48]. Imaizumi  [6]  
повідомляє про обстеження 107 двійнят  в Японії, з яких хоча б у одного плода виявлено  гідроцефалію. 
Частота виявлення гідроцефалії у двох плодів становила 15%, причому у плодів чоловічої статі – 28%, що, 
на думку автора, може вказувати на можливий етіологічний генетичний фактор, пов’язаний з Х-
хромосомою фенотиповим проявом якого є стенотичне ураження водопроводу головного мозку 
(aqueductal stenosis). Record та співавт. [49] повідомили про 17 пар двійні з гідроцефалією, у яких  
поєднання гідроцефалії  в обох плодів було виявлено у 11.8% випадків. Описаний випадок триплоїдії Х-
хромосоми з явищами  гідроцефалії у двійні після інтрацитоплазматичного введення сперматозоїда  при 
чоловічому безплідді [50]. У дослідженнях Piatt [51] повідомляється про монозиготних близнюків, 
дискордантних за ознакою гідроцефалії. Різний фенотип при однаковому генотипі  пояснюється тим, що 
гідроцефалія розвивається при наявності «критичного вікна» (пускового механізму) у 
внутрішньоутробному розвитку плода. 

Пренатальна генетична діагностика двійні  
Програма пренатальної  діагностики можливих аномалій розвитку при двійні  відповідає такій при 
вагітності з одним плодом: визначання комірцевого простору (NT - nuchal translucency), носової кістки 
(NB - nasal bone) в 11-14 тижнів, визначення біохімічних  маркерів (PAPP-A, uE3, β-hCG, INH-A) з 
наступним вирахуванням за спеціальною програмою пренатального ризику виникнення аномалій [52,53]. 
Пренатальний протокол  включає [54,55]: 
• біохімічний скринінг першого триместру: визначення PAPP-A - асоційованого з вагітністю 
плазмового протеїну A (Pregnancy-associated plasma protein) в комплексі з β-hCG - бета-субодиницею 
хоріонічного гонадотропіну людини (human chorionic gonadotropin); 
• біохімічний скринінг другого триместру: визначення рівня  β-hCG, AFP - альфа-фетопротеїну 
(alpha-fetoprotein), uE3 - некон’ъюгованого (вільного) естріолу (unconjugated estriol), та інгібіну А INH-A 
(inhibin-A): 
• динамічну ехографію; 
• інвазійну  пренатальну  діагностику (амніоцентез, біопсія хоріону) з  проведенням медико-
генетичних досліджень. 
Вимірювання товщини шийної складки  (NT) у двійнят має таку ж діагностичну цінність при виявленні 
хромосомних аномалій, як і при моноплідній вагітності  [56,57]. При дослідженні рівня хоріонічного 
гонадотропіну β-hCG в крові матері при двійні можливі несправжньо позитивні показники при 
діагностиці синдрому Дауна [40]. Повідомляється про можливе маскування підвищеного рівня 
біохімічних показників при двійні [58]. 
Можливі варіанти ураження плодів [59]: 
1) дизиготна двійня   з ураженням одного плода; 
2) дизиготна двійня   з ураженням двох  плодів; 
3) монозиготна двійня   з ураженням двох  плодів. 
Ризик виникнення аномалій при двійні у віці матері 33 роки відповідає такому ж при 35-річному віці з 
вагітністю одним плодом [59]. Повідомляється про достовірно вищий  ризик виникнення  анеуплоїдії у 
двійні: ризик у 31-річної жінки відповідає такому у 35-річної (1/193-1/192), незалежно від раси. Автори 
рекомендують проводити інвазійні гетентичні дослідження усім жінкам з багатоплідною вагітністю віком 
понад 31 рік [60]. Пренатальне генетичне консультування на ризик виникнення аномалій розвитку у двійні  
проводиться при меншому віці матері, ніж при одноплідній вагітності (молодші за 35 років ) за тими ж 
схемами [59]. 
Одночасно, вважається, що при багатоплідній вагітності  є більший ризик ускладнень від проведення 
інвазійних втручань (амніоцентезу, біопсії хоріону)  [61,62]. Окремі дослідники не вказують на ризик 
перебігу вагітності після інвазійних досліджень (амніоцентезу) [63]. 
Є публікації про похибки при проведенні  амніоцентезу у двійні з необхідністю його повторного 
проведення [64]. Біопсія хоріону вважається більш точним методом обстеження двійні, ніж аміноцентез, 
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має ризик втрати матеріалу всього 4–6% [65-67]. 
 Опис випадку. 
Враховуючи рідкість одночасного пренатального виявлення   гідроцефалії у плодів, мізерну кількість 
публікацій на дану тему, кожне повідомлення є досить  важливим. 
При скринінговій  соногорафії 26-річної вагітної жінки, вагітність перша, в порожині макти  виявлено 
два плоди. 
Один плід (А) чоловічої статі  розташований зліва у головному передлежанні, серцебиття  ритмічне, 148 
ударів за хв. Біпарієтальний розмір 58 мм, довжина стегна  32 мм, середній діаметр живота 45 мм. 
Бокові шлуночки розширені до 25 справа, 22 мм зліва. Тканина головного мозку майже не визначається. В 
шлуночках візуалізуютсья судинні сплетення з наявним кровоплину при доплерографії. 
Другий плід (В) чоловічої статі розташований справа  в тазовому передлежанні на  момент огляду, 
серцебиття  ритмічне, 146 ударів за хв. Біпарієтальний розмір  54 мм, довжина стегна 32 мм, середній 
діаметр живота 52 мм.  Бокові шлуночки розширені до 24 справа, 25 мм зліва. Тканина головного мозку 
майже не визначається. В шлуночках візуалізуютсья судинні сплетення з наявним кровоплину при 
доплерографії. 
Інших аномалій не виявлено. 
Плацента розташована по задній стінці, 0 супеню зрілості, структура її без особливостей. 
Амніотична  перетинка визначається. Помірне  багатовіддя  обох амніотичних порожнин. 
Висновок УЗД. Вагітність монохоріальною, біамніотичною двійнею у терміні 20-21 тиждень. Виражена 
гідроцефалія з тотальним ураженням тканини гловного мозку у обох плодів. 
При ультразвуковому дослідженні в ранньому  терміні не було виявлено типових ознак дизембріогенезу.  
Не проводилось генетичне та інші додаткові дослідження через вираженість гідроцефалії у обох плодів 
та  безальтернативність акушерської тактики. 
Враховуючи майже тотальну відсутність тканини головного мозку рекомендовано переривання  
вагітності. Було викликано штучні пологи. 

 
Малюнок 1А Малюнок 1В 

Малюнок 1А-В. 
Ехо-структура голівки  плоду 
А. 
Візуалізується значне 
розширення шлуночків з 
майже відсутністю мозкової 
тканини. 

 
Малюнок 2А Малюнок 2В 

Малюнок 2А-В. 
Ехо-структура голівки  плоду 
плоду В. Структура майже 
аналогічна плоду А. 

 Малюнок 3 

Малюнок 3. 
Структура вілізієвого  кола 
плоду А. 

Обговорення  
Двійня має більший акушерський ризик. Багатоплідна вагітність пов'язана з достовірно частішими 
ускладненнями вагітності як виникнення хромосомних аномалій [40], асиметрія трофіки плодів [42-44], 
що призводить до вищої перинатальної захворюваності та смертності плодів двійні  [42-44], передчасних 
пологів, прееклампсії, затримки розвитку плода [33-37] та неонатальної смерті [38]. 
Гідроцефалія та інші структурні порушення кожного з плодів достовірно частіше зустрічаються при двійні 
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[39], повідомляється про виявлення   гідроцефалії у плодів як  монозиготних [48], так і дизиготних двійнь 
[6], причому при монозиготних двійнях схильність до прояву гідроцефалії може реалізовуватись лише в 
одного плода [51]. 
Це підтверджує висловлювану думку про гететичну підставу для виникнення гідроцефалії, яка реалізуєтся 
за дії зовнішніх факторів [6], причому багатоплідна вагітність (як при монозиготних так і дизиготних 
двійнях), за літературними даними, може вважатися  фактором ризику виникнення вроджених аномалій 
розвитку, в тому числі гідроцефалії. 
В описаному випадку не можна виключати внутрішньоутробне  інфікування або дію тератогенних 
факторів на фоні вірогідної генетичної патології. 
Чоловіча стать є додатковим фактором загального акушерського  ризику як при одно- так і при 
багатоплідній  вагітності. Повідомляється, що чоловіча стать при двійні пов’язана з більшим ризиком 
передчасних пологів [41]. Висловлена думка [6]  про можливість впливу на виникнення гідроцефалії 
генетичного  фактору, зв’язаного з Х-хромосомою, що викликає частіше ураження плодів чоловічої статі. 
У представленому випадку плоди чоловічої статі. 
 Враховуючи вищенаведене, можна підсумувати наступне:  
• гідроцефалія у плода є мультифакторною патологією, що виникає на основі генетичної схильності 
після дії пускового фактору; 
• багатопліддя може вважатися фактором ризику вагітності; 
• акушерська тактика має визначатися ступенем ураження ЦНС та життєздатністю плода. 

Висновок 
Слід проводити якісний пренатальний скринінг в усіх термінах вагітності, бути пильними при діагностиці 
пренатальної патології, особливо при багатоплідді. 
Представлений  випадок є унікальним за своєю рідкістю. 
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