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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини, 

гепатити В, С (ГВ, ГС) та ВІЛ-інфекція залишаються однією з основних причин 

інвалідності та смертності населення в усьому світі [О.А. Голубовська та ін., 2017; 

A.S. Barritt, 2018; M. Omata, T. Kanda et al., 2016].  

Україна належить до регіону із середнім рівнем поширення ГВ і ГС: серед 

дорослого населення відсоток носіїв HBsAg становить близько 4,2 %, а приблизно 

3 % громадян інфіковані вірусом гепатиту С (ВГС), що становить 1,17 млн. 

[Центр громадського здоров’я МОЗ України, 2018; О.А. Голубовська та ін., 2017]. 

 Особливу групу ризику становлять інфіковані вагітні жінки, які народжують 

інфікованих дітей. В Україні інфікованість вірусом гепатиту В (ВГВ) вагітних 

становить 0,92 %, ВГС – 2,17 % [Центр громадського здоров’я МОЗ України, 

2018], мікст-гепатити В+С діагностовано у 2,5 % вагітних [В.О. Бойко, 2010]. 

Однак, реальна частота може відрізнятися від цієї цифри через відсутність 

регламентованого наказом обстеження вагітних на антитіла до ВГС.  

В останні роки спостерігається тенденція до зростання кількості вагітних, 

інфікованих ВІЛ та вірусами ГВ і ГС, з високим ризиком перинатальної передачі 

інфекції від матері до дитини [А.В. Бдюлева, 2014]. Частота виявлення маркерів 

ГВ та ГС серед ВІЛ-інфікованих вагітних в Україні становить 15,28 % та 18,25 %, 

відповідно [Центр громадського здоров’я МОЗ України, 2018]. 

Згідно даних ВООЗ, вроджений ГВ реєструється переважно у районах з 

високим рівнем носійства НВsАg, що сягає 10-20 %. Інфікування відбувається 

інтранатально (10-90 %), рідше трансплацентарно (1-3 %) [И.А. Зайцев, 2017; 

WHO posicion paper, 2017]. Ризик інфікування плода ВГС під час пологів – 3-5 %, 

трансплацентарно – менше 1 % [И.А. Зайцев, 2017]. 

Кількість дітей, інфікованих перинатально ВГВ і ВГС перевищує число 

зареєстрованих випадків хвороби, так як основною формою інфекційного процесу 

при даному шляху інфікування є латентне вірусоносійство, яке можна встановити 

тільки при лабораторному обстеженні. Тому на сьогодні в Україні визначити 

дійсну частоту передачі інфекції від матері до дитини неможливо [О.Г. Шадрін, 

Н.Ф. Чернега та ін., 2014].  

Таким чином, загальносвітова тенденція до підвищення захворюваності на 

хронічний гепатит В (ХГВ), хронічний гепатит С (ХГС), ВІЛ-інфекцію, а також їх 

поєднання підтверджує необхідність подальшого вивчення впливу вірусів на 

перебіг гестаційного процесу, внутрішньоутробний розвиток плода з метою 

зменшення ризику передачі збудників від матері до дитини, розробки способу 

прогнозування внутрішньоутробного інфікування (ВУІ) плода, що дасть змогу 

вчасно виявляти інфікованих дітей. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

фрагментом планових науково-дослідних робіт кафедри інфекційних хвороб з 

курсом епідеміології Івано-Франківського національного медичного університету 

на тему «TORCH-інфекції у ВІЛ-інфікованих осіб: особливості перебігу, 

діагностики та лікування» (0112U005012), що виконувалася впродовж 2012-2014 

років та «Перебіг інфекційних хвороб на тлі супутньої патології, поєднаних 
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хронічних інфекцій та інвазій, корекція лікування» (0119U100571), що 

запланована в 2019 році. 

Мета дослідження: удосконалити підходи до діагностики хронічних 

гепатитів В і С у вагітних жінок, інфікованих та неінфікованих ВІЛ, розробити 

спосіб прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода вірусами гепатитів 

В і С шляхом моніторингу за перебігом даних інфекцій під час вагітності та 

станом фетоплацентарного комплексу.  

Завдання дослідження: 

1.  Вивчити поширеність хронічних гепатитів В і С у вагітних жінок в Івано-

Франківській області. 

2.  Вивчити перебіг хронічного гепатиту В у вагітних жінок, інфікованих та 

неінфікованих ВІЛ. 

3.  Вивчити перебіг хронічного гепатиту С у вагітних у жінок, інфікованих та 

неінфікованих ВІЛ. 

4. Вивчити перебіг хронічного мікст-гепатиту В+С у вагітних жінок, 

інфікованих ВІЛ. 

5. Проаналізувати перебіг, наслідки вагітності і частоту 

внутрішньоутробного інфікування плода у матерів з хронічними гепатитами В і С 

залежно від їх ВІЛ-статусу.  

6.  Вивчити фактори ризику вертикальної трансмісії вірусів гепатитів В і С та 

розробити спосіб прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода у 

матерів з хронічними гепатитами В і С залежно від їх ВІЛ-статусу. 

7.  Удосконалити алгоритм моніторингу за перебігом хронічних гепатитів В і 

С у вагітних. 

Об’єкт дослідження: хронічний гепатит В, хронічний гепатит С у вагітних 

жінок з позитивним і негативним ВІЛ-статусом, вроджена HBV- та HCV-інфекція. 

Предмет дослідження: реплікативна активність ВГВ, ВГС, ВІЛ; активність 

некрозо-запальних змін в гепатоцитах; ризик та частота вертикальної трансмісії 

вірусів гепатитів В і С; ускладнення вагітності, пологів, стан народжених дітей. 

Методи дослідження: клініко-анамнестичні (аналіз скарг, анамнезу хвороби 

і життя, епідеміологічного анамнезу, об’єктивного статусу), лабораторні 

(загально-клінічні аналізи крові, сечі, біохімічні аналізи сироватки крові, 

імуноферментні (ІФА) – визначення у сироватці крові вагітних та дітей 

специфічних серологічних маркерів гепатиту В та С, молекулярно-біологічні – 

якісна полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) та кількісна – вірусне навантаження 

(ВН); імунологічні – визначення СD4+Т-лімфоцитів; інструментальні 

(ультразвукова діагностика (УЗД) печінки і жовчовивідних шляхів вагітної, 

функціонального стану фетоплацентарного комплексу (ФПК), органів черевної 

порожнини (ОЧП) дитини); статистичні – з використанням ліцензованих пакетів 

статистичного аналізу Microsoft Office Excel та Statistica 12.0. 

Наукова новизна отриманих результатів. Вперше в Івано-Франківській 

області вивчено поширеність хронічних гепатитів В, С та мікст-гепатиту В+С у 

ВІЛ-негативних та ВІЛ-позитивних вагітних жінок.  

Доповнені наукові дані про частоту вродженої HBV- та HСV-інфекції у дітей, 
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народжених матерями з ВІЛ-негативним та ВІЛ-позитивним статусом.  

Встановлено особливості перебігу хронічних гепатитів В та С у вагітних 

жінок залежно від їх ВІЛ-статусу, вивчено вплив цих інфекцій на перебіг і 

наслідки вагітності, внутрішньоутробний стан плода, ризик його інфікування. 

Уточнено материнські, акушерські та фактори ризику зі сторони плода і на 

підставі їх аналізу розроблено спосіб прогнозування внутрішньоутробного 

інфікування плода у жінок з хронічними гепатитами В і С. 

Практичне значення отриманих результатів.  

Рекомендовано при первинному зверненні вагітних жінок з ВІЛ-негативним 

статусом проводити дослідження крові на анти-HСV сумарні антитіла за 

епідеміологічними показаннями, що дасть змогу вчасно виявляти інфікованих осіб. 

Запропоновано удосконалений алгоритм моніторингу за перебігом хронічних 

гепатитів В та С під час вагітності з визначенням вірусного навантаження перед 

пологами. 

Впроваджено розроблені карти прогнозування ризику розвитку 

внутрішньоутробного інфікування плода у вагітних жінок з хронічними 

гепатитами В і С.  

Результати дисертаційної роботи впроваджено у практичну діяльність Івано-

Франківського обласного центру по профілактиці ВІЛ-інфекції та боротьби зі 

СНІДом, інфекційного відділення ОКУ «Обласна клінічна лікарня» м. Чернівці, 

ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня імені З.П. Красовицького», в 

навчальний процес Івано-Франківського національного медичного університету, 

ВДНЗ «Буковинський державний медичний університет МОЗ України», 

Сумського державного університету. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистим науковим 

дослідженням здобувачки, виконаним під керівництвом доктора медичних наук, 

професора Матейко Г.Б. Здобувачкою самостійно проведено патентно-

інформаційний пошук, огляд наукової літератури з проблеми вірусних гепатитів В 

і С у вагітних залежно від ВІЛ-статусу та їх дітей, обґрунтовано актуальність і 

вибрано напрямок досліджень. Авторкою самостійно проведено підбір хворих, 

розподіл їх на групи, клінічне обстеження та інтерпритацію серологічних, 

молекулярно-біологічних, імунологічних обстежень,  здійснено статистичну 

обробку, аналіз та узагальнення отриманих результатів дослідження, написання і 

оформлення розділів дисертації, підготовку матеріалів до друку.  

Разом з науковим керівником визначені мета, завдання та дизайн 

дослідження, сформульовано висновки і практичні рекомендації.  

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційного 

дослідження викладені на науково-практичній конференції за участю міжнародних 

спеціалістів «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями» (м. 

Харків, 2012); науково-практичній конференції з міжнародною участю 

«Епідеміологія, імунопатогенез, діагностика, лікування хламідіозу та TORCH-

інфекцій» (м. Київ, 2012); ХХ та ХХІ Міжнародних медичних конгресах студентів і 

молодих вчених (м. Тернопіль, 2016, 2017); науково-практичній конференції за 

участю міжнародних спеціалістів «Мечніковські читання – 2016». «Актуальні 
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проблеми парентеральних інфекцій» (м. Харків, 2016); ІІ науково-практичній 

конференції молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в 

педіатрії» (м. Харків, 2017); науково-практичній конференції з міжнародною 

участю «Природничі читання 2017» (м. Чернівці, 2017); науково-практичній 

конференції з міжнародною участю «Коморбідні стани – міждисциплінарна 

проблема» (м. Харків, 2017); в матеріалах 9-ої та 10-ої міжнародних конференцій 

«Science and society» (м. Гамільтон, Канада, 2019). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 16 наукових праць: 4 статті 

у фахових виданнях, затверджених ДАК України, 2 статті (з них 1 одноосібна) – у 

іноземних виданнях, 10 тез у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Обсяг і структура дисертації. Дисертація викладена на 201 друкованій 

сторінці (137 основного тексту), складається з анотації, вступу, основної частини 

(містить 6 розділів: огляд літератури, матеріали і методи дослідження, три розділи 

власних досліджень, розділу – аналіз і узагальнення результатів дослідження), 

висновків, практичних рекомендацій, додатків. Список використаної літератури 

містить 242 джерела (163 – кирилицею, 79 – латиницею). Робота ілюстрована 35 

таблицями, 9 рисунками.  
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Комплексне клініко-лабораторне 

обстеження вагітних жінок з ХГВ та ХГС і негативним ВІЛ-статусом проводили в 

консультативно-діагностичному відділенні центру планування сім’ї Івано-

Франківського обласного перинатального центру за скеруванням акушер-

гінекологів з позитивними результатами первинного скринінгу на HBsAg 

(відповідно до наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 року «Про організацію 

амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги») та анти-HCV сумарні (за 

епідеміологічними показаннями). 

Вагітні жінки з позитивним ВІЛ-статусом та ХГВ, ХГС і ХГВ+ХГС 

оглядались та обстежувались в амбулаторно-поліклінічному відділенні обласного 

центру по профілактиці ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом Івано-Франківської 

обласної клінічної інфекційної лікарні (ОКІЛ) згідно з наказами МОЗ України № 

716 від 14.11.2007 року «Про затвердження клінічного протоколу з акушерської 

допомоги «Попередження передачі ВІЛ від матері до дитини» та № 551 від 

12.07.2010 року «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної 

терапії ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків». 

Для вивчення поширеності ХГВ та ХГС серед вагітних за період з 2012 по 

2017 рр. проаналізовано результати обстежень на ВГВ та ВГС 3762 вагітних віком 

від 18 до 35 років з ВІЛ-негативним статусом при первинному зверненні в жіночу 

консультацію. Діагностовано ХГВ у 211 вагітних (5,6 %), ХГС – у 102 (2,7 %). 

При обстеженні 192 вагітних аналогічного віку з позитивним ВІЛ-статусом ХГВ 

діагностовано у 18 жінок (9,4 %), ХГС – у 30 (15,6 %), мікст-гепатит ХГВ+ХГС – 

у 18 (9,4 %).  

Жінки поділені на дві групи: 1 – 313 вагітних з ХГВ і ХГС та ВІЛ-негативним 

статусом, 2 – 66 вагітних з ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС та ВІЛ-позитивним статусом. 
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Пацієнтки кожної групи поділені на підгрупи: 1А – 211 жінок з ХГВ, 1Б – 102 

жінки з ХГС. Серед ВІЛ-позитивних жінок підгрупа 2А – 18 з ХГВ, 2Б – 30 з ХГС, 

2В – 18 з ХГВ+ХГС.  

Розподіл обстежуваних дітей здійснювали з врахуванням материнських груп. 

Контрольну групу, рівнозначну двом основним за віковим складом, місцем 

проживання, відносно однаковими умовами життя і побуту, можливого впливу 

ідентичних факторів зовнішнього середовища, склали 25 здорових вагітних з 

фізіологічним перебігом вагітності.  

Для аналізу поширеності ХГВ, ХГС і ХГВ+ХГС використано аналітичні 

прийоми епідеміологічного методу: когортного проспективного і типу «випадок-

контроль». У когорти включені всі вагітні, як ВІЛ-негативні, так і ВІЛ-позитивні.  

Критеріями виключення були: ко- чи суперінфікування ВГВ+ВГD, гострий 

ГВ і ГС, наявність інших хронічних захворювань печінки, супутніх TORCH-

інфекції; жінки, які до вагітності отримали противірусну терапію з приводу ХГВ, 

ХГС і дали стійку вірусологічну відповідь. 

ВІЛ-інфіковані жінки отримували лікування з приводу ВІЛ-інфекції: з них 

18,2 % до вагітності розпочали курс високоактивної антиретровірусної терапії 

(ВААРТ) з використанням ламівудину, який пригнічує і реплікацію ВГВ, 55,4 % – 

з 16-24 тижня гестації, а 27,3 % – після 25 тижня у зв’язку з пізнім взяттям на 

облік з приводу вагітності. 

Серед ВІЛ-позитивних жінок 13,6 % були споживачами ін’єкційних 

наркотиків, 62,1 % курили, 51,1 % регулярно вживали алкоголь. Переважали 

жінки з І та ІІ стадіями ВІЛ-інфекції – 40,9 % та 45,5 %, відповідно. В ІІІ стадії 

були 4,5 % жінок з ХГВ+ХГС, в ІV – 4,5 % з ХГВ і 4,5 % з ХГС.  

Для верифікації діагнозу ХГВ та ХГС користувалися Міжнародною 

класифікацією хвороб 10-го перегляду. При встановленні діагнозу аналізували 

скарги, анамнез хвороби, епідеміологічний анамнез, дані клініки, лабораторні та 

інструментальні методи дослідження (УЗД ФПК, УЗД ОЧП вагітної та дитини). 

Загально-клінічні, біохімічні, серологічні, молекулярно-біологічні та 

імунологічні методи обстеження вагітних з ВІЛ-позитивним статусом та їх дітей 

виконувались на базі централізованої лабораторії з діагностики ВІЛ-інфекції, 

токсоплазмозу, венеричних захворювань та вірусних гепатитів обласного центру 

по профілактиці ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом Івано-Франківської ОКІЛ 

сертифікованої МОЗ України, а з негативним ВІЛ-статусом – в приватній 

лабораторії «Сінево». 

Всім пацієнтам проведені загально-клінічні лабораторні дослідження: 

загальний аналіз крові з визначенням тромбоцитів, загальний аналіз сечі, 

біохімічний аналіз крові (загальний білірубін та його фракції, загальний білок та 

його фракції, аланінамінотрансфераза (АЛТ), аспартатамінотрансфераза (АСТ), 

тимолова проба, лужна фосфатаза (ЛФ)).  

Ступінь активності гепатиту визначали за показниками рівня АЛТ: 

мінімальний, низький, помірний, високий. 

Сироваткові маркери ГВ і ГС (HBsAg, HВeAg, анти-HBc IgG, анти-HBc IgM, 

анти-HBsAg, анти-HBeAg, анти-HCV сумарні, анти-HCV IgM, анти-HCV IgG) 
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виявляли методом ІФА, антитіла до неструктурних білків вірусу гепатиту С – 

NS3, NS4, NS5 методом імуноблоту (RIBA). 

Методом ПЛР якісної визначали ДНК ВГВ, РНК ВГС, РНК ВІЛ (в реальному 

часі), кількісної – вірусне навантаження ВГВ, ВГС, ВІЛ. Рівень вірусемії HBV 

оцінювали як високий при ВН>105 коп/мл, низький – ВН≤105 коп/мл, пороговий – 

ВН≤750 коп/мл, а рівень вірусемії HCV – високий при ВН>105 коп/мл, низький – 

ВН≤105 коп/мл. 

У жінок з позитивним ВІЛ-статусом визначали рівень СD4+Т-лімфоцитів. 

Для визначення фіброзу печінки використовували APRI тест згідно з 

Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у 

дорослих» затвердженим наказом МОЗ України №613 від 21.06.2016 р.  

Перше обстеження вагітних проводили за скеруванням акушер-гінекологів 

при взятті їх на облік (10-12 тижнів вагітності), повторні – в ІІ та ІІІ триместрі 

(22-24 та 32-34 тижні), тоді ж оцінювали результати першого, другого і третього 

УЗД-скринінгу плода і плаценти з метою виявлення акушерських і перинатальних 

ускладнень вагітності. 

Аналізували  стан новонароджених, результати їх обстеження методами ІФА 

і ПЛР, порівнюючи з аналогічними у матері в одній лабораторії з використанням 

однакових методик і тест-систем.  

Дітей, народжених жінками з ХГВ і ХГС з негативним та позитивним ВІЛ- 

статусом, обстежували у віці 3, 6 та 18 місяців життя: в 3 та 6 місяців визначали  

ДНК HBV, РНК HCV, в 18 місяців – HBsAg та анти-HCV сумарні, а при наявності 

клінічних показань (жовтяниця, гепатолієнальний синдром) – раніше: у віці 1 та 3 

місяці і спостерігали за ними до 18-ти місячного віку. Внутрішньоутробну 

інфекцію діагностували на підставі двох позитивних результатів ПЛР.  

На завершальному етапі дослідження визначали групи ризику ВУІ плода 

шляхом послідовного аналізу факторів ризику вертикальної трансмісії (ВТ) HBV- 

та HCV-інфекцій від матері до дитини з розрахунком суми балів факторів ризику. 

Статистичну обробку даних дослідження проводили у програмі Microsoft 

Office Excel, де матеріали групувались за контингентом вивчення (розрахунок 

відносних (P±mp) та середніх величин (M±m), визначення t-критерію Ст’юдента, 

коефіцієнту кореляції Пірсона (r)), результати вважали достовірними при р<0,05. 

Динаміку змін показників ВН і цитолізу, які відбувалися в одній і тій же групі 

вагітних впродовж спостереження, оцінювали методом знаків. Для визначення 

достовірності частоти поширеності ХГВ та ХГС у вагітних жінок, інфікованих і 

неінфікованих ВІЛ, та вродженої HBV- і HCV-інфекції використовували 

непараметричний метод Х2 . 

Ризик ВУІ плода оцінювали шляхом дослідження «випадок-контроль» із 

визначенням відносного ризику (RR), його 95 % довірчого інтервалу. На основі 

отриманих результатів RR виявлених факторів ризику розроблено карти 

прогнозування ризику ВУІ плода у вагітних з ХГВ і ХГС.  

Результати дослідження та їх обговорення. Реплікативну форму ХГВ 

частіше діагностували у ВІЛ-позитивних вагітних, ніж у ВІЛ-негативних (100,0 % 
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проти 28,4 %) (р<0,001). У жінок без ВІЛ-інфекції частіше, ніж у вагітних з ВІЛ, 

діагностували імуноактивну фазу захворювання (45,0 % проти 11,1 %) (р˂0,05), а 

імунотолерантна переважала у ВІЛ-інфікованих (88,9 % проти 55,0 %) (р˂0,05). 

Носійство HBsAg діагностували у 71,6 % жінок, з них у 43,7 % воно 

супроводжувалось рівнем ВН<104 коп/мл, а у 56,3 % – не визначалось. Впродовж 

вагітності рівень ВН HВV коливався в межах 1-2 логарифмів, носійство HBsAg не 

трансформувалося в реплікативну форму. Тільки 41,7 % жінок скаржилися на 

нудоту та втомлюваність, що могло бути пов’язано з гестозом вагітності. 

Порівняльна характеристика клінічних проявів ХГВ у вагітних, залежно від 

ВІЛ-статусу подана в таблиці 1. Клінічну маніфестацію ХГВ достовірно частіше 

реєстрували у жінок з ВІЛ-позитивним статусом, р<0,05. 
 

Таблиця 1 – Характеристика клінічних проявів ХГВ  

у вагітних жінок залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Клінічні прояви 
Вагітні з ВІЛ-

негативним статусом, 
n=60, % 

Вагітні з ВІЛ-
позитивним статусом, 

n=18, % 
Підвищена втома  35,00±6,16 61,11±11,49* 
Знижений апетит 21,67±5,32 50,00±11,79* 
Періодична нудота 23,33±5,46 50,00±11,79* 
Важкість у правому підребер’ї 10,00±3,87 33,33±11,11* 
Гепатомегалія 10,00±3,87 33,33±11,11* 
Відсутність скарг 38,33±6,28 16,67±8,78* 

 

Примітка: * – вірогідність розбіжності між показником частоти, р<0,05  
 

Ступінь активності ХГВ відображено на рисунку 1. У (43,33±6,40) % ВІЛ-

негативних жінок ХГВ перебігав з мінімальним ступенем цитолізу, тоді як у ВІЛ-

позитивних – тільки у (12,50±8,27) %, р<0,01 і не змінювався до пологів. Не 

спостерігали цитолізу впродовж вагітності у (55,00±6,42) % ВІЛ-негативних 

жінок та у (87,50±8,27) % ВІЛ-позитивних, р<0,01.  
 

 
 

Рисунок 1 – Характеристика ступеня активності ХГВ у ВІЛ-позитивних і 

ВІЛ-негативних жінок (вірогідність розбіжності між показником частоти: 1.Δ – у ІІ 

триместрі, р<0,01; 2.* – у ІІІ триместрі, р<0,001).  
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Мезенхімально-запальний синдром діагностували у 3,3 рази частіше у жінок, 

інфікованих ВІЛ – (33,33±11,11) % проти (10,00±3,87) % (р˂0,05). У вагітних обох 

груп не було порушень пігментного обміну. 

Динаміку ступеня вірусемії HBV відображено на рисунку 2. Високий ступінь 

мав місце у (10,00±3,87) % ВІЛ-негативних осіб у ІІ триместрі проти (24,56±5,70) % 

– у ІІІ, р<0,05. Перед пологами рівень ВН зріс у (15,79±4,83) % (Gемп =1, Gкрит =1, 

р˂0,05). 
 

 
Рисунок 2 – Характеристика ступеня вірусемії HBV у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-

негативних жінок (вірогідність розбіжності між показником частоти: 1.*– у ВІЛ-

негативних у ІІ і ІІІ триместрі, р<0,05; 2.Δ – у ВІЛ-позитивних у ІІ і ІІІ триместрі, 

р<0,001; 3.▪ – у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-негативних у ІІІ триместрі вагітності, 

р<0,001). 

Динаміка ВН HBV у ВІЛ-інфікованих вагітних протилежна. У    

(68,75±11,59) % жінок у ІІ триместрі показники ВН HBV утримувалися на 

низькому рівні, а перед пологами знижувались нижче порогового у    

(66,67±12,17) % вагітних разом зі зниженням ВН ВІЛ на тлі ВААРТ (r=0,705, 

р˂0,01). Високий ступінь вірусемії HBV визначали у (31,25±11,59) % жінок у ІІ 

триместрі, який утримувався до пологів у (20,00±10,33) % осіб, які мали низьку 

прихильність до ВААРТ.  

У ВІЛ-інфікованих з ХГВ встановлено зворотній кореляційний зв’язок 

середньої сили між рівнем CD4+Т-лімфоців і ВН HВV (r=-0,577, р=0,01).  

Фіброз печінки діагностували у (11,67±4,14) % жінок з позитивним і 

(11,11±7,41) % з негативним ВІЛ-статусом, р˃0,05. 

За даними УЗД підвищену ехогенність печінки, гепатомегалію  реєстрували у 

(44,44±11,71) % ВІЛ-позитивних жінок і у (18,33±5,00) % негативних, р<0,05. 

З даних поданих в таблиці 2, видно, що частота клінічних проявів ХГС 

достовірно вища у жінок з ВІЛ-позитивним статусом, р<0,001, р<0,05. 

На рисунку 3 відображено ступінь цитолізу у жінок з ХГС залежно від ВІЛ-

статусу. Гепатит характеризувався мінімальним ступенем цитолізу у 

(36,36±4,83)% жінок без ВІЛ у ІІ триместрі і у (50,52±5,08) % – у ІІІ (р<0,05). У 

(37,11±4,91) % вагітних показники АЛТ і АСТ впродовж вагітності утримувались 

в межах норми. Появу мінімального цитолізу перед пологами спостерігали у 

(13,40±3,46) % жінок. 
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Таблиця 2 – Характеристика клінічних проявів ХГС 

у вагітних жінок залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Клінічні прояви 

Вагітні з ВІЛ-

негативним статусом, 

n=102, % 

Вагітні з ВІЛ-

позитивним статусом, 

n=30, % 

Підвищена втома  33,33±4,67 66,67±8,61* 

Знижений апетит 24,51±4,26 60,00±8,94* 

Періодична нудота 27,45±4,42 66,67±8,61* 

Важкість у правому підребер’ї 17,65±3,77 36,67±8,80** 

Гепатомегалія 14,71±3,51 33,33±8,61** 

Відсутність скарг 37,25±4,79 20,00±7,30** 
 

Примітка: *– вірогідність розбіжності між показником частоти *р<0,001,**р<0,05. 
 

 
 

Рисунок 3 – Характеристика ступеня активності ХГС у ВІЛ-позитивних і 

ВІЛ-негативних жінок (вірогідність розбіжності між показником частоти: 1.* – у 

ВІЛ-негативних у ІІ і ІІІ триместрі, *р<0,05; ** р<0,001; 2.Δ – у ВІЛ-негативних і 

ВІЛ-позитивних у ІІІ триместрі, р<0,001; 3.# – у ВІЛ-негативних і ВІЛ-позитивних 

у ІІ триместрі, р<0,01). 
 

У ВІЛ-негативних жінок з ХГС частіше, ніж у ВІЛ-позитивних реєстрували 

мінімальний ступінь цитолізу у ІІІ триместрі вагітності – (50,52±5,08) % проти 

(19,23±7,73) %, р<0,001. У (80,77±7,73) % ВІЛ-позитивних жінок синдрому 

цитолізу впродовж вагітності не спостерігали. 

Мезенхімально-запальний синдром діагностовано у 2,7 раза частіше у ВІЛ-

позитивних жінок – (40,00±8,94) % проти (14,71±3,51) %, р<0,01. Порушень 

пігментного обміну у жінок обох груп не було.  

На рисунку 4 відображено ступінь вірусемії HСV у жінок залежно від ВІЛ-

статусу. Серед ВІЛ-негативних з ХГС переважала кількість вагітних з високим 

ВН HCV (61,62±4,89) % у ІІ триместрі, яка зростала до (75,26±4,38) % у ІІІ, 

р˂0,05. Перед пологами ВН зросло у (12,37±3,34) % жінок (Gемп=1, Gкрит=1, 

р=0,01). 
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Рисунок 4 – Характеристика ступеня вірусемії HСV у ВІЛ-позитивних і ВІЛ-

негативних жінок (вірогідність розбіжності між показником частоти: 1.* – у ВІЛ-

негативних у ІІ і ІІІ триместрі, р<0,05; 2.Δ – у ВІЛ-позитивних у ІІ і ІІІ триместрі, 

р<0,001; 3.˚ – у ВІЛ-негативних і ВІЛ-позитивних у ІІ триместрі, р<0,01). 

Серед ВІЛ-позитивних вагітних переважала кількість з низьким ступенем 

вірусемії у ІІ триместрі – (70,37±8,79) % проти (26,92±8,70) % – в ІІІ, р˂0,001. 

Перед пологами ВН HCV зросло у (42,31±9,69) % жінок (Gемп=0, Gкрит=1, р=0,01).  

У ВІЛ-інфікованих з ХГС встановлено кореляційний зв’язок зворотній 

середньої сили між рівнем ВН HСV та CD4+Т-лімфоцитів (r=-0,617, р=0,01). 

Фіброз печінки діагностовано у (13,33±6,21) % вагітних з ХГС і позитивним 

ВІЛ-статусом та у (12,75±3,30) % – з негативним, р>0,05. За даними УЗД 

підвищену ехогенність печінки, гепатомегалію діагностували у (46,67±9,11) % 

ВІЛ-позитивних жінок і у (19,61±3,93) % ВІЛ-негативних, р<0,01.  

ВІЛ-інфіковані вагітні з мікст-гепатитом ХГВ+ХГС частіше скаржились на 

підвищену втому, знижений апетит, нудоту порівняно з жінками з ХГВ, р<0,05.  

У жінок з ХГВ+ХГС мінімальний ступінь цитолізу в ІІ триместрі вагітності 

реєстрували частіше, ніж у вагітних з ХГВ – (44,44±11,71) % проти (12,50±8,27) %, 

р<0,05. Мікст-гепатит у (55,56±11,71) % жінок перебігав без цитолізу, як і у жінок 

з ХГС – (80,77±7,73) %. У всіх жінок цитоліз перед пологами не наростав. 

У вагітних з мікст-гепатитом ХГВ перебігав частіше з низьким ступенем 

вірусемії HBV, ніж високим в ІІ триместрі – (65,22±9,93) % і (34,78±9,93) %, 

р˂0,05. До пологів рівень ВН HBV знижувався нижче порогового у    

(63,64±10,26) % пацієнток одночасно зі зниженням ВН ВІЛ на тлі ВААРТ (r=0,856, 

р˂0,01). Ступінь вірусемії HСV зростав перед пологами у (36,11±8,01) % вагітних. 

Прояви мезенхімально-запальної реакції мали місце у (33,33±8,61) % жінок з 

мікст-гепатитом.  

Фіброз печінки з вищою частотою діагностували у жінок з ХГВ+ХГС –

(38,89±11,49) % проти (11,11±7,41) % з ХГВ, р<0,05 та (13,33±6,21) % з ХГС, 

р˃0,05.  

За даними УЗД підвищену ехогенність печінки, гепатомегалію реєстрували у 

(55,56±11,71) % жінок з мікст-гепатитом, у (44,44±11,71) % з ХГВ+ВІЛ та у 

(46,67±9,11) % з ХГС+ВІЛ, р˃0,05.  
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Встановлено негативний вплив ХГВ на перебіг та наслідки вагітності. У 

ВІЛ-негативних жінок з ХГВ ускладнений перебіг вагітності діагностували 

частіше, ніж при носійстві HBsAg: плацентарну дисфункцію у 4,7 раза, р˂0,001, 

дистрес плода у 5,0 разів, р˂0,01. Багатоводдя та затримку внутрішньоутробного 

розвитку (ЗВУР) плода діагностували тільки у вагітних з ХГВ – (13,33±4,39) % і 

(1,67±1,65) %, відповідно. 

Ускладнення вагітності частіше діагностували у жінок з ХГВ і позитивним 

ВІЛ-статусом, ніж з негативним: плацентарну дисфункцію у 2,6 раза, р˂0,01, 

дистрес плода у 2,7 раза, р˂0,05, ЗВУР плода у 13,3 раза, р˂0,05. У жінок 

контрольної групи вище перелічених ускладнень не було. 

Ускладнення пологів у жінок без ВІЛ частіше виникали при ХГВ, ніж 

носійстві HBsAg: передчасне відходження навколоплідних вод у 3,1 раза, р˂0,05, 

безводний проміжок більше 6 годин у 3,8 раза, р˂0,05, передчасні пологи у 4,4 

раза, р˂0,05.  

У ВІЛ-позитивних жінок з ХГВ передчасне відшарування плаценти 

відбувалося у 5,5 раза частіше, ніж у ВІЛ-негативних, р˂0,05.  

Репродуктивні втрати (викидні, завмерла вагітність, перинатальна смертність 

немовлят) у 5,5 раза частіші у жінок з позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним, 

р˂0,05. Перинатальна смертність немовлят була тільки у (11,11±7,41) % ВІЛ-

позитивних жінок. У вагітних контрольної групи репродуктивних втрат не було, всі 

діти народилися здорові. 

В задовільному стані (за шкалою Апгар 8/10 балів) народилося (97,32±1,32) % 

дітей від матерів-носіїв HBsAg, (91,23±3,75) % – від матерів з ХГВ і негативним 

ВІЛ-статусом, а від матерів з позитивним ВІЛ-статусом – (53,33±12,88) %, р˂0,01. 

За шкалою Апгар 6/7 балів народилося (33,33±12,17) % дітей у ВІЛ-позитивних 

жінок, тоді як у ВІЛ-негативних тільки (7,02±3,38) %, р˂0,05.  

Передчасно народилися у 4,6 раза більше дітей у ВІЛ-негативних матерів з 

ХГВ, ніж у носіїв HBsAg, р˂0,05. Тільки матері з ХГВ народили дітей зі ЗВУР, 

гепатомегалією, жовтяницею (1,75±1,74) %. Зі ЗВУР народилося у 15,2 раза 

більше немовлят у жінок з ХГВ і ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним, 

р˂0,05, з гіпоксично-ішемічним пораженням (ГІП) ЦНС – у 4,7 раза, р˂0,05.  

Тільки у ВІЛ-позитивних матерів з ХГВ народилося двоє дітей (13,33±8,78)% 

із ЗВУР та синдромом дихальних розладів (СДР), за шкалою Апгар 2/3 бали, котрі 

померли після народження. 

Вроджену HBV-інфекцію діагностували у 2 (11,11±7,41) % дітей від матерів з 

реплікативною формою ХГВ і позитивним ВІЛ-статусом і у 2 (3,33±2,32) % – з 

негативним. 

Відмічено негативний вплив ХГС на перебіг та наслідки вагітності. У ВІЛ-

інфікованих частіше, ніж у вагітних без ВІЛ виникали: плацентарна дисфункція у 

3,9 раза, р˂0,001, багатоводдя у 3,8 раза, р˂0,01, дистрес плода у 4,1 раза, р˂0,01, 

ЗВУР плода у 8,5 раза, р˂0,05. У жінок контрольної групи вказані ускладнення не 

реєстрували.  

Передчасне відшарування плаценти у 8,5 раза частіше відбувалося у ВІЛ-

інфікованих, ніж у жінок без ВІЛ, р˂0,05, передчасні пологи у 4,1 раза, р˂0,05. 



12 
 

Безводний проміжок більше 6 годин був тільки у (12,75±3,30) % ВІЛ-негативних 

жінок.  

У жінок контрольної групи передчасне відходження навколоплідних вод 

спостерігали з нижчою частотою, ніж у ВІЛ-негативних – (4,00±3,92) % проти 

(22,55±4,14) %, р˂0,01. 

У ВІЛ-інфікованих вагітних з мікст-гепатитом ХГВ+ХГС частіше, ніж у 

жінок з ХГС діагностували плацентарну дисфункцію – (77,78±9,80) % проти 

(50,00±9,13) %, р˂0,05, дистрес плода – (77,78±9,80) % проти (40,00±8,94) %, 

р˂0,01. У жінок з ХГВ+ХГС частіше, ніж у вагітних з ХГВ спостерігали дистрес 

плода (77,78±9,80) % проти (44,44±11,71) %, р˂0,05. У матерів з мікст-гепатитом 

народилася одна дитина з вродженою HВV-інфекцією і одна – з HСV-інфекцією. 

Репродуктивні втрати (викидні, завмерла вагітність, перинатальна смертність 

немовлят) у 4,8 раза частіше спостерігали у жінок з ХГС і позитивним ВІЛ-

статусом, ніж з негативним, р˂0,05. Перинатальна смертність немовлят була 

тільки у (10,00±5,48) % ВІЛ-позитивних жінок. 

Діти у ВІЛ-інфікованих матерів з ХГС народжувалися передчасно у 4,5 раза 

частіше, ніж у неінфікованих ВІЛ, р˂0,05, зі ЗВУР і ГІП ЦНС у 9,3 раза, р˂0,05. 

Тільки у ВІЛ-позитивних жінок з ХГС народилося 3 дитини (11,54±6,27) % із 

ЗВУР, СДР, за шкалою Апгар 2/3-4/5 балів, котрі померли після народження.  

Вроджену HСV-інфекцію діагностували у 4 (13,33±6,21) % дітей від матерів з 

ХГС і позитивним ВІЛ-статусом та у 2 (1,96±1,37) % від матерів з негативним. 

Виявлені фактори ризику ВУІ плода вірусами гепатитів В і С: високий рівень 

ВН в ІІІ триместрі вагітності (ХГВ – RR=15,79, ХГС – RR=2,60), ВІЛ-інфекція 

(RR=7,80 і RR=3,23, відповідно), ВІЛ-імуносупресія (CD4+Т-лімфоцити ˂500 

кл/мкл) (RR=6,98 і RR=3,79), низька прихильність до антиретровірусної терапії 

(RR=13,26 і RR=4,59), шкідливі звички матері (RR=6,03 і RR=3,96), дистрес плода 

(RR=10,04 і RR=6,54), ЗВУР плода (RR=17,68 і RR=8,71), плацентарна дисфункція 

(RR=6,31 і RR=4,88), передчасні пологи (RR=8,29 і RR=8,71), передчасне 

відшарування плаценти (RR=8,04 і RR=17,43), передчасне відходження 

навколоплідних вод (RR=4,02 і RR=1,29), тривалий безводний проміжок (RR=6,31 

і RR=2,68). 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає у з’ясуванні особливостей перебігу хронічних 

гепатитів В і С у вагітних, їх впливу на вагітність, її наслідки, що дозволило 

удосконалити алгоритм моніторингу за перебігом хронічних гепатитів В і С під 

час вагітності, розробити спосіб прогнозування ризику внутрішньоутробного 

інфікування плода. 

1. Вивчено частоту поширеності хронічних гепатитів В і С у обстежених 

вагітних жінок в Івано-Франківській області. Гепатит В діагностовано у 5,6 % 

вагітних з негативним ВІЛ-статусом і у 9,4 % – з позитивним ВІЛ-статусом, 

р˂0,05, гепатит С – у 2,7 % і 15,6 % відповідно, р˂0,001. Мікст-гепатит В+С 

діагностовано у 9,4 % жінок з позитивним ВІЛ-статусом.  
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2. Встановлено, що серед ВІЛ-негативних жінок носійство HBsAg 

діагностували у 71,6 %, реплікативну форму гепатиту В – у 28,4 %, р˂0,001, тоді 

як у ВІЛ-інфікованих – тільки реплікативну форму (100,0 %). Впродовж вагітності 

гепатит В перебігав субклінічно, без порушень пігментного обміну. У 55,0 % 

вагітних з негативним ВІЛ-статусом та у 87,5 % – з позитивним цитолізу не було, 

а мінімальний без зростання перед пологами реєстрували у 43,3 % та у 12,5 %, 

відповідно. Мезенхімально-запальний синдромом у 3,3 раза частіше 

діагностували у ВІЛ-інфікованих жінок, р˂0,05. У 90,0 % ВІЛ-негативних 

вагітних ступінь вірусемії HBV був низьким і зростав перед пологами, а у 66,6 % 

ВІЛ-позитивних – знижувався нижче порогового рівня одночасно зі зниженням 

вірусного навантаження ВІЛ на тлі антиретровірусної терапії (r=0,705, р˂0,01). 

Встановлено зворотну залежність між кількістю CD4+Т-лімфоцитів та вірусним 

навантаженням HВV у ВІЛ-інфікованих жінок (r=-0,577, р=0,01).  

3. Вивчено, що гепатит С перебігав без порушень пігментного обміну, у 60,6 % 

ВІЛ-негативних жінок без цитолізу, з його появою перед пологами у 14,4 %, тоді, 

як у 80,8 % ВІЛ-позитивних жінок впродовж вагітності цитолізу не було. 

Мезенхімально-запальний синдромом у 2,7 раза частіше діагностували у ВІЛ-

інфікованих вагітних, р˂0,01. У 61,6 % вагітних з ВІЛ-негативним статусом 

реєструвався високий ступінь вірусемії HCV, а у 70,4 % ВІЛ-позитивних – 

низький, який зростав перед пологами у 12,4 % і 42,3 % жінок, відповідно. 

Встановлено зворотній зв’язок між рівнем СD4+Т-лімфоцитів та вірусним 

навантаженням HСV (r=-0,617, р=0,01).  

4. З’ясовано, що мікст-гепатит ХГВ+ХГС у ВІЛ-інфікованих вагітних  

характеризувався мінімальним цитолізом впродовж вагітності у 44,4 % жінок, 

мезенхімально-запальним синдромом – у 33,3 %, фіброзом печінки – у 38,9 %, 

відсутністю порушень пігментного обміну. Перед пологами ступінь вірусемії 

HBV знижувався у 63,6 % жінок одночасно зі зниженням вірусного навантаження 

ВІЛ (r=0,856, р˂0,01), а ступінь вірусемії HСV зростав у 36,1 %. 

5. Встановлено негативний вплив хронічних гепатитів В і С на характер і 

частоту акушерських та перинатальних ускладнень, стан народжених дітей, що 

був вищим у ВІЛ-інфікованих жінок. Достовірність різниці коливалася у межах 

р˂0,01-р˂0,001. 

6. Встановлено, що частота вродженої HBV-інфекції у дітей від матерів з 

ВІЛ-негативним статусом – 0,9 %, з ВІЛ-позитивним – 12,0 %, р˂0,001, а 

вродженої HСV-інфекції – 1,9 % та 12,2 %, відповідно, р˂0,01.  

7. Розроблено спосіб прогнозування внутрішньоутробного інфікування плода 

у жінок з хронічними гепатитами В і С на підставі розрахунку суми балів 

виявлених факторів ризику: високий рівень вірусного навантаження в ІІІ 

триместрі вагітності, ВІЛ-інфекція, ВІЛ-імуносупресія (CD4+Т-лімфоцити ˂500 

кл/мкл), низька прихильність до антиретровірусної терапії, шкідливі звички 

матері, дистрес плода, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, 

плацентарна дисфункція, передчасні пологи, передчасне відшарування плаценти, 

передчасне відходження навколоплідних вод, тривалий безводний проміжок.  
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ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. При первинному зверненні вагітних, неінфікованих ВІЛ, проводити 

дослідження крові на анти-HСV сумарні антитіла для вчасної діагностики 

гепатиту С за  наявності епідеміологічних показань.  

2. Для оцінки перебігу хронічних гепатитів В і С у вагітних жінок в кожному 

триместрі вагітності визначати показники АЛТ, АСТ, за наявності цитолізу при 

первинному тестуванні обстеження проводити щомісячно, а перед пологами – 

вірусне навантаження. 

3. Рекомендовано використовувати у вагітних з хронічним гепатитом В і С 

карту прогнозування ризику розвитку внутрішньоутробного інфікування плода 

вірусами гепатитів В і С з розрахунком суми балів факторів ризику.  

Ризик інфікування плода HBV у жінок з ВІЛ-негативним статусом  високий 

при сумі балів – 19-34, помірний – при 18-11, низький – при ≤10 балів. У жінок з 

ВІЛ-позитивним статусом – високий при сумі балів – 24-46, помірний – при 13-23, 

низький – при ≤12 балів.  

Ризик інфікування плода HСV у жінок із ВІЛ-негативним статусом високий 

при сумі балів – 23-33, помірний при – 12-22, низький – при ≤11 балів. У жінок з 

ВІЛ-позитивним статусом високий – при сумі балів – 22-43, помірний – при 21-13, 

низький – при ≤12 балів. 

4. Дітей, народжених матерями з груп ризику внутрішньоутробного 

інфікування плода, обстежувати у віці 3 та 6 місяців на ДНК HBV і/або РНК HСV 

методом ПЛР якісної, у 18 місяців визначати HBsAg та анти-HСV сумарні 

антитіла, спостерігати за ними до 18 місяців життя. При появі клінічної 

симптоматики ураження печінки (жовтяниця, гепатолієнальний синдром) 

відповідні обстеження проводити до 3 місяців життя.  
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АНОТАЦІЯ  

Матвісів М. В. Ризик інфікування плода та перинатальні наслідки у жінок з 

хронічними гепатитами В і С залежно від ВІЛ-статусу. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.13 – інфекційні хвороби, Івано-Франківський національний 

медичний університет, МОЗ України, м. Івано-Франківськ, 2019. 

Дисертація присвячена вивченню перебігу хронічних гепатитів В і С у 

вагітних жінок залежно від їх ВІЛ-статусу, впливу вказаних інфекцій на перебіг 

вагітності та її наслідки, факторів ризику внутрішньоутробного інфікування плода 

та ранній діагностиці вродженої інфекції. 

У дисертаційній роботі вперше в Івано-Франківській області вивчено 

поширеність хронічних гепатитів В і С, а також мікст-гепатиту В+С у ВІЛ-

негативних та ВІЛ-позитивних вагітних жінок. На підставі результатів клініко-

лабораторного обстеження вивчено особливості їх перебігу залежно від ВІЛ-

статусу та запропоновано удосконалений алгоритм моніторингу. Встановлено, що 

вагітність не призводить до клінічної маніфестації хронічних гепатитів В і С, 

трансформації носійства HBsAg в реплікативну форму хронічного гепатиту В. 

Встановлено негативний вплив хронічних гепатитів В та С на перебіг і 

наслідки вагітності, внутрішньоутробний стан плода, що був вищим у жінок з 

позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним. 

Доповнені наукові дані про частоту вродженої HBV- та HСV-інфекції у дітей, 

народжених матерями з ВІЛ-негативним та з ВІЛ-позитивним статусом. 

Уточнено материнські, акушерські та фактори ризику зі сторони плода і на 

підставі їх аналізу розроблено спосіб прогнозування ризику внутрішньоутробного 

інфікування плода у жінок з хронічними гепатитами В та С, що дасть можливість 

своєчасно діагностувати вроджену інфекцію, забезпечити диспансерне 

спостереження за такими дітьми.  

Ключові слова: хронічний гепатит В, хронічний гепатит С, хронічний мікст-

гепатит В+С, ВІЛ-інфекція, перебіг вагітності, стан плода і новонародженого, 

вертикальна трансмісія вірусів гепатиту В і С.  

 

АННОТАЦИЯ 

Матвисив М. В. Риск инфицирования плода и перинатальные исходы у 

женщин с хроническими гепатитами В и С в зависимости от ВИЧ-статуса. –   

Квалификационная научный труд на правах рукописи. 
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 

специальности 14.01.13 – инфекционные болезни. Ивано-Франковский 

национальный медицинский университет, МЗ Украины, г. Ивано-Франковск, 

2019. 

Диссертация посвящена изучению течения хронических гепатитов В и С у 

беременных женщин в зависимости от их ВИЧ-статуса, влияния указанных 

инфекций на течение беременности и ее последствия, факторов риска 

внутриутробного инфицирования плода и ранней диагностике врожденной 

инфекции.  

В диссертационной работе впервые в Ивано-Франковской области изучено 

распространенность хронических гепатитов В и С, а также микст-гепатита В+С у 

ВИЧ-отрицательных и ВИЧ-положительных беременных женщин. На основании 

результатов клинико-лабораторного обследования изучены особенности их 

течения в зависимости от ВИЧ-статуса и предложен усовершенствованный 

алгоритм мониторинга. Установлено, что беременность не приводит к 

клинической манифестации хронических гепатитов В и С, трансформации 

носительства HBsAg в репликативную форму хронического гепатита В. 

Установлено негативное влияние хронических гепатитов В и С на течение и 

исходы беременности, внутриутробное состояние плода, что было выше у 

женщин с положительным ВИЧ-статусом, чем с отрицательным.  

Дополнены научные данные о частоте врожденной HBV- и HСV-инфекции у 

детей, рожденных матерями с ВИЧ-отрицательным и с ВИЧ-позитивным 

статусом. 

Уточнение материнские, акушерские и факторы риска со стороны плода и на 

основании их анализа разработан способ прогнозирования риска внутриутробного 

инфицирования плода у женщин с хроническими гепатитами В и С, что позволит 

своевременно диагностировать врожденную инфекцию, обеспечить диспансерное 

наблюдение за такими детьми.  

Ключевые слова: хронический гепатит В, хронический гепатит С, 

хронический микст-гепатит В+С, ВИЧ-инфекция, течение беременности, 

состояние плода и новорожденного, вертикальная трансмиссия вирусов гепатита 

В и С. 

 

ANNOTATION 

Matvisiv M.V. Risk of fetal infection and perinatal consequences in women with 

chronic hepatitis B and C depending on HIV status. - Qualified scientific work on the 

rights of manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Medical Sciences in speciality 14.01.13 

«Infectious diseases». - Ivano-Frankivsk National Medical University, Ministry of 

Health of Ukraine, Ivano-Frankivsk, 2019. 

Thesis is devoted to the study of the course of chronic hepatitis B and C infections 

in pregnant women, depending on their HIV status, the impact of these infections on the 

course of pregnancy and its consequences, risk factors for intrauterine infection of the 

fetus and early diagnosis of congenital infection. 
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In the dissertation the prevalence of chronic hepatitis B and C and B + C in HIV-

negative and HIV-positive pregnant women was studied for the first time in the Ivano-

Frankivsk region. Basing on the results of clinical and laboratory examination, the 

features of the course of chronic hepatitis B and C in pregnant women were studied 

depending on their HIV status. It was detected that in non-HIV-infected women latent 

forms of chronic hepatitis B in the form of HBsAg carriering prevailed over the 

replicative (71.6% versus 28.4%), and in HIV-infected women only replicative forms 

were diagnosed. In women with HIV-negative status, replicative forms of infection 

were characterized by the prevalence of low viral load in the second trimester of 

pregnancy, which increased before delivery. Whereas in pregnant women with HIV-

positive status, the viral load of HBV decreased to or below the threshold before 

delivery under the influence of antiretroviral therapy for HIV infection. It was proved 

that in pregnant women, regardless of HIV status, the disease progressed without 

disorders of pigment metabolism, with low frequency of liver fibrosis (11.67% and 

11.11%). HIV-positive women were 3.3 times more likely to have mesenchymal-

inflammatory syndrome and 3.5 times less likely to have cytolytic syndrome, which did 

not change until delivery.  

In pregnant women with chronic hepatitis C and negative HIV status in the second 

trimester viremia was of high level and it was low in HIV-positive women; before 

delivery, viral load increased in women of both groups. 

Chronic hepatitis C in 50.52% of pregnant women without HIV was characterized 

by a minimal degree of cytolysis before delivery, whereas in HIV-infected women in 

80.77% of cases it progressed without cytolysis. Mesenchymal-inflammatory syndrome 

2.7 times more often was diagnosed in HIV-infected women; no pigment exchange 

disorders were present in any woman, and liver fibrosis was in a small number of 

women in both groups (12.75% and 13.33%, respectively). 

In HIV-infected pregnant women with mixed hepatitis B + C, HBV replication 

occurred in 38.9% and HCV - in 61.1% of women. 44.44% of women had minimal 

cytolysis, and 33.33% had mesenchymal-inflammatory syndrome without dynamics 

during pregnancy, with a decrease of HBV before delivery in 63.64% of patients under 

the influence of antiretroviral therapy and an increase of HCV level in 36.11%, liver 

fibrosis in 38.89% of patients, without disorders of pigment metabolism in any woman. 

It has been found that pregnancy does not lead to clinical manifestation of chronic 

hepatitis B and C. In no case HBsAg carriering in HIV-negative women transformed 

during pregnancy into replicative form.  

It is proposed for timely diagnosis of hepatitis B and C when pregnant women are 

registered, to screen them not only for HBsAg, but also anti-HCV total antibodies in the 

presence of epidemiological indications. An advanced algorithm for the diagnosis of 

these infections during pregnancy was developed by monitoring of viral load of HBV 

and HCV in the third trimester. 

The negative effect of chronic hepatitis B and C was established on the course and 

consequences of pregnancy, intrauterine fetal condition, this effect was higher in HIV-

positive pregnant women. 
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The incidence of congenital HBV and HCV infections was found to be highest in 

children from HIV-positive mothers (12.0% and 12.2%, respectively).  

Maternal, fetal and obstetric risk factors for intrauterine infection of the fetus with 

HBV and HCV have been clarified, such as: high viral load (˃105 copies/mL) in the 

third trimester of pregnancy, HIV infection, immunosuppression caused by HIV (CD4+ 

Т-lymphocytes <500 cells/μL), low adherence to antiretroviral therapy, maternal bad 

habits, fetal distress and intrauterine growth restriction, placental dysfunction, preterm 

delivery, premature placental abruption, prelabor rupture of membranes, prolonged 

anhydrous interval. Based on these risk factors, a method for predicting of intrauterine 

infection of the fetus in women with chronic hepatitis B and C was developed with the 

calculation of the sum of points, which will allow timely diagnosis of congenital 

infection, provide dispensary monitoring of such children. 

Keywords: chronic hepatitis B, chronic hepatitis C, chronic mixed hepatitis B + C, 

HIV infection, pregnancy, fetal and newborn status, vertical transmission of hepatitis B 

and C viruses. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 

 

АЛТ 

АСТ 

ВААРТ 

ВГВ (HBV) 

ВГС (HCV) 

ВГD 

ВІЛ 

ВН 

ВУІ 

ВТ 

ГВ 

ГС 

ГІП ЦНС  

 

ДНК 

ІФА 

ЗВУР 

ЛФ 

ОЧП 

ПЛР 

РНК  

СДР 

УЗД  

ФПК 

ХГВ 

ХГС 

CD4+Т-лімфоцити  

IgM  

IgG  

 

 

 

- аланінамінотрансфераза 

- аспартатамінотрансфераза 

- високоактивна антиретровірусна терапія 

- вірус гепатиту В 

- вірус гепатиту С 

- вірус гепатиту D 

- вірус імунодефіциту людини 

- вірусне навантаження 

- внутрішньоутробне інфікування 

- вертикальна трансмісія 

- гепатит В 

- гепатит С 

- гіпоксично-ішемічне пораження центральної 

нервової системи 

- дезоксирибонуклеїнова кислота 

- імуноферментний аналіз 

- затримка внутрішньоутробного розвитку 

- лужна фосфатаза 

- органи черевної порожнини 

- полімеразна ланцюгова реакція 

- рибонуклеїнова кислота 

- синдром дихальних розладів 

- ультразвукова діагностика 

- фетоплацентарний комплекс 

- хронічний гепатит В 

- хронічний гепатит С 

- Т-лімфоцити хелпери  

- імуноглобулін класу М 

- імуноглобулін класу G 
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