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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. 

Вивчено частоту поширеності хронічних гепатитів В і С, а також мікст- 

гепатиту В+С у обстежених вагітних жінок в Івано-Франківській області. Серед 

жінок без ВІЛ-інфекції було 5,6 % з хронічним  гепатитом В  та  2,7 % – з 

хронічним гепатитом С. Натомість, серед ВІЛ-інфікованих, хронічний гепатит 

В мали 9,4 %, хронічний гепатит С – 15,6 %, а мікст-гепатит В+С – 9,4 %. 

У вагітних жінок, неінфікованих ВІЛ, переважала інтегративна форма ХГВ 

у вигляді носійства  HBsAg над реплікативною (71,6 % проти 28,4 %, 

відповідно). Реплікативна  форма характеризувалася  субклінічним перебігом, 

низьким ступенем вірусемії (≤10
5 

коп/мл) в (90,00±3,87) % жінок, який в 

(15,79±4,83) % вагітних наростав до високого (˃10
5 

коп/мл) перед пологами. 

Упродовж всієї вагітності хронічний гепатит В перебігав без порушень 

пігментного обміну, без цитолізу у (55,00±6,42) %, з мінімальним цитолізом у 

(43,33±6,40) % та помірним – у (1,67±1,65) % жінок, з проявами мезенхімально- 

запального синдрому тільки у (10,00±3,87) % вагітних та фіброзом печінки у 

(11,67±4,14) %. За час вагітності носійство HBsAg не трансформувалося у 

реплікативну форму інфекції у жодної з жінок. 

У всіх вагітних з ВІЛ-інфекцією діагностовано реплікативну форму 

хронічного  гепатиту  В  (100,0  %).  Вона  характеризувалася  переважанням 
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імунотолерантної фази (88,9 %) із субклінічним перебігом без порушень 

пігментного обміну і наростання цитолізу, на тлі зниження рівня вірусемії HBV 

нижче порогового у (66,67±12,17) % жінок перед пологами разом із зниженням 

вірусного навантаження ВІЛ, що було наслідком ефективної високоактивної 

антиретровірусної терапії і підтверджено прямим сильним кореляційним 

зв’язком (r=0,705, р˂0,01). Мезенхімально-запальний синдром діагностовано у 

(33,33±11,11) % вагітних, фіброз печінки у (11,11±7,14) %. Встановлено 

зворотній кореляційний зв’язок між рівнем CD4+Т-лімфоцитів та вірусним 

навантаженням HВV (r =- 0,577, р=0,01). 

Хронічний гепатит С у ВІЛ-негативних жінок характеризувався 

переважанням високого ступеня вірусемії (˃10
5 
коп/мл) у (61,62±4,89) % жінок. 

Низький ступінь вірусемії (≤10
5 

коп/мл) реєструвався у (38,38±4,89) % вагітних 

в ІІ триместрі, який зростав перед пологами до високого у (12,37±3,34) % жінок 

(р=0,01). Хронічний гепатит С перебігав без порушення пігментного обміну, 

але мезенхімально-запальний синдром спостерігався у (14,71±3,51) % вагітних, 

мінімальний цитоліз у (36,36±4,83) %, у (60,61±4,91) % пацієнток АЛТ і АСТ 

були в межах норми, однак у (13,40±3,46) % з них показники зростали перед 

пологами. Фіброз печінки діагностовано у (12,75±3,30) % пацієнток. 

У ВІЛ-інфікованих жінок хронічний гепатит С характеризувався 

переважанням низького ступеня вірусемії (≤10
5 
коп/мл) у (70,37±8,79) % жінок, 

який зростав перед пологами у (42,31±9,96) % вагітних (p = 0,01) та відсутністю 

цитолізу у (80,77±7,73) %. Мінімальний ступінь його вираженості був тільки в 

(14,81±6,84) %, який не змінювався впродовж вагітності. Мезенхімально- 

запальний синдром діагностовано у (40,00±8,94) % вагітних, без порушень 

пігментного обміну в жодної жінки, фіброзом печінки у (13,33±6,21) % 

пацієнток. У цих осіб встановлено зворотній кореляційний зв’язок між рівнем 

СD4+ Т-лімфоцитів та ВН HСV (r=-0,617, р=0,01). 

Хронічний мікст-гепатит В+С діагностовано тільки у 9,4 % жінок з ВІЛ- 

позитивним статусом. Його перебіг впродовж вагітності характеризувався 

мінімальним ступенем цитолізу в (44,44±11,71) % вагітних та його відсутністю 
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у (55,56±11,71) %, мезенхімально-запальним синдромом у (33,33±8,61) % жінок 

без динаміки впродовж вагітності, без порушення пігментного обміну в жодної 

жінки, зі зниженням рівня вірусемії HBV до пологів у (63,64±10,26) % 

пацієнток разом із зниженням вірусного навантаження ВІЛ, що було наслідком 

ефективної антирертровірусної терапії і підтверджено прямим сильним 

кореляційним зв’язком (r=0,856, р˂0,01) та зростанням рівня вірусемії HСV у 

(36,11±8,01) %. Фіброз печінки діагностували у (38,89±11,49) % жінок. 

Встановлено негативний вплив хронічних гепатитів В і С на перебіг та 

наслідки вагітності. Характер і частота акушерських та перинатальних 

ускладнень була достовірно вищою у ВІЛ-інфікованих жінок: анемія 

розвивалася у 2,1 та 2,3 раза частіше, відповідно, загроза переривання 

вагітності – у 2,4 та 1,9 раза, плацентарна дисфункція – у 2,6 та 3,9 раза, дистрес 

плода – у 2,7 та 4,1 раз, затримка внутрішньоутробного розвитку плода за 

даними УЗД у 13,3 та 8,5 раза, багатоводдя – у 3,7 та 3,8 раза, передчасне 

відшарування плаценти – у 5,5 та 8,5 раза, передчасні пологи – у 4,1 раза при 

хронічному гепатиті С; репродуктивні втрати за рахунок викиднів, завмерлої 

вагітності та перинатальної смертності немовлят – у 5,5 та 4,8 раза. Тільки у 

ВІЛ-позитивних жінок з гепатитом В і С мала місце перинатальна смертність 

немовлят (13,33 % та 11,54 %, відповідно). ВІЛ-інфіковані матері з хронічним 

гепатитом В і С частіше, ніж матері, неінфіковані ВІЛ, народжували дітей із 

затримкою внутрішньоутробного розвитку – у 15,2  та 9,3 раза, відповідно, 

гіпоксично-ішемічним пораженням центральної нервової системи – у 4,7 та 9,3 

раза. Передчасно народженими були – у 4,5 раза частіше діти від ВІЛ- 

позитивних матерів з гепатитом С. 

У ВІЛ-негативних жінок-носіїв HBsAg вказані ускладнення спостерігали 

достовірно рідше, ніж у жінок з реплікативною формою хронічного гепатиту В: 

анемію – у 1,7 раза, загрозу переривання вагітності – у 4,7 раза, плацентарну 

дисфункцію – у 4,7 раза, дистрес плода – у 5,0 разів, передчасне відходження 

навколоплідних вод – у 3,1  раза, безводний проміжок більше 6 годин – у 3,8 
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раза, стрімкі пологи – у 2,3 раза, розриви пологових шляхів – у 1,7 раза, 

передчасні пологи – у 4,4 раза. Із затримкою внутрішньоутробного розвитку, 

гепатомегалією та жовтяницею народжувалися діти тільки від матерів з 

реплікативною формою гепатиту В. 

У ВІЛ-інфікованих жінок з мікст-гепатитом В+С з найвищою частотою 

спостерігали дистрес плода, а частота проаналізованих ускладнень пологів 

та стану новонароджених не відрізнялася від такої у жінок з хронічними 

гепатитами В та С, частота репродуктивних втрат становила 11,11 %. 

Частота вродженої HBV-інфекції у дітей від матерів з  ВІЛ-негативним 

статусом становить 0,9 %, а з ВІЛ-позитивним – 12,0 %, що в 13,3 рази вище, 

(р˂0,001), а частота вродженої HCV-інфекції – 1,9 % проти 12,2 %, відповідно 

(р˂0,01), що в 6,4 рази вище. 

Досліджено фактори ризику внутрішньоутробного інфікування плода 

вірусами гепатитів В і С, якими є: високі рівні вірусного навантаження (˃10
5
) в 

ІІІ триместрі вагітності, ВІЛ-інфекція, ВІЛ-імуносупресія, низька прихильність 

до антиретровірусної терапії, шкідливі звички у матері, затримка 

внутрішньоутробного розвитку та дистрес плода, плацентарна дисфункція, 

передчасні пологи, передчасне відшарування плаценти  та передчасне 

відходження навколоплідних вод, безводний проміжок більше 6 годин. 

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. 
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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 - 

іnfectious 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 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. 

The prevalence of chronic hepatitis B, C and mixed hepatitis B+C in pregnant 

women in Ivano-Frankivsk region was studied. Among women without HIV, 5.6% 

were positive for chronic hepatitis B and 2.7% - for chronic hepatitis C. Instead, 

among HIV-infected patients, chronic hepatitis B was detected in 9.4%, chronic 

hepatitis C - in 15.6%, and chronic hepatitis B + C – in 9.4%. 

Іntegrative form of HBV infection in the form of HBsAg carriering was 

predominant over replicative (71.6% versus 28.4%, respectively) in non-HIV- 

infected pregnant women. The replicative form was characterized by subclinical 

course, low degree of viremia (≤10
5 

copies/mL) in (90,00 ± 3,87)% of women, which 

in (15,79 ± 4,83)% of pregnant women increased to high (˃10
5 

copies/mL) before 

delivery. Throughout pregnancy, chronic hepatitis B progressed without pigment 

exchange disorders, without cytolysis in (55,00 ± 6,42)%, with minimal cytolysis in 

(43,33 ± 6,40)% and moderate cytolysis in (1,67 ± 1,65)% of women, with 

manifestations of mesenchymal-inflammatory syndrome only in (10,00 ± 3,87)% of 

pregnant women and liver fibrosis in (11,67 ± 4,14)%. During pregnancy, HBsAg 

carriering did not transform into a replicative form of infection in any of the women. 

All HIV-infected pregnant women were diagnosed with a replicative form of 

chronic hepatitis B (100.0%). Its course was characterized by a predominance of the 

immunotolerant phase (88.9%) with subclinical course without pigment metabolism 
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disorders and increase in cytolysis on the background of decrease in the level of HBV 

viremia to or below the threshold in (66.67 ± 12.17)% of women before delivery 

together with a decrease in HIV viral load as a result of effective antiretroviral 

therapy and is confirmed by a direct strong correlation (r=0.705, р˂0.01). 

Mesenchymal-inflammatory syndrome was detected in (33.33 ± 11.11)% of pregnant 

women, liver fibrosis in (11.11 ± 7.14)%. An inverse correlation was found between 

CD4 + T lymphocyte level and HBV viral load (r = - 0.577, p = 0.01). 

Chronic hepatitis C in non-HIV-infected pregnant women was characterized by 

the prevalence of high degree of viremia (˃10
5 

copies/mL) in (61.62 ± 4.89)% of 

women. The low level of viremia (≤10
5 

copies/mL) was in (38.38 ± 4.89)% of 

pregnant in the second trimester, which increased before delivery to high level in 

(12.37 ± 3.34)% of women (p˂0.01). Chronic hepatitis C progressed without pigment 

metabolism disorders, but mesenchymal-inflammatory syndrome was observed in 

(14.71 ± 3.51)% of pregnant women, minimal cytolysis was in (36.36 ± 4.83)% of 

patients; in (60.61 ± 4.91)% of pregnant women ALT and AST levels were within the 

normal range, however, in (13.40 ± 3.46)% women these levels increased before 

delivery. Liver fibrosis was diagnosed in (12.75 ± 3.30)% of patients. 

Chronic hepatitis C in HIV-infected pregnant women was characterized by a 

predominance of low viremia (≤10
5 
copies/mL) in (70.37 ± 8.79)% of women, which 

increased before delivery in (42.31 ± 9.69)% of pregnant women (p = 0.01) and 

absence of cytolysis in (80.77± 7.73)% of women. The minimal degree of cytolysis 

was only in (14.81 ± 6,84)% of women, which did not change during pregnancy. 

Mesenchymal-inflammatory syndrome was detected in (40.00 ± 8.94)% of pregnant 

women, but no disorders of pigment metabolism were found in any woman. Liver 

fibrosis was in (13.33 ± 6.21)% of patients. In these individuals inverse correlation 

was detected between CD4 + T lymphocyte levels and HCV viral load (r = -0.617, 

p = 0.01). 

Chronic mixed hepatitis B+C was diagnosed only in 9.4% women with HIV 

positive status. Its course during pregnancy was characterized by the  minimum 

degree of cytolysis in (44,44 ± 11,71)% of pregnant women and its absence in 
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(55,56 ± 11,71)%, mesenchymal-inflammatory syndrome was in (33,33 ± 8,61)% of 

women without dynamics during pregnancy, without pigment metabolism disorders 

in  any  woman,  decrease  of  HBV  viremia  level  before  delivery   was   in 

(63,64 ± 10,26)% of patients together with a decrease in HIV viral load as a result of 

effective antiretroviral therapy and is confirmed by a direct strong (r=0.856, р˂0.01) 

and  increase  of  HCV  viremia  level  in  (36,11  ±  8,01)%   of   patients.   In 

(38.89 ± 11.49)% of women liver fibrosis was detected. 

The negative effects of chronic hepatitis B and C on the course and 

consequences of pregnancy have been detected. The type and frequency of obstetric 

and perinatal complications depended was higher in HIV-infected than in women 

without HIV: anemia developed 2.1 and 2.3 times more often, respectively, threat of 

pregnancy termination - 2.4 and 1.9 times more, placental dysfunction - 2.6 and 3.9 

times more, fetal distress - 2.7 and 4,1 times more, intrauterine growth restriction 

according to ultrasonography data - 13.3 and 8.5 times more, polyhydramnios - 3.7 

and 3.8 times more, placental abruption - 5.5 and 8.5 times more, preterm birth - 4.1 

times more often in women with chronic hepatitis C; reproductive losses due to 

miscarriages, stillbirth and perinatal infant mortality were 5.5 and 4.8 times more 

often, respectively. Only in HIV-positive women with hepatitis B and C perinatal 

infant mortality happened (13.33% and 11.54%, respectively). HIV-infected mothers 

with chronic hepatitis B and C more often than mothers, uninfected with HIV, gave 

birth to children with intrauterine growth restriction - 15.2 and 9.3 times more often, 

respectively, with hypoxic-ischemic of the central nervous system injury, 4.7 and 9.3 

times more often. There were prematurely born children - 4.5 times more often from 

HIV-positive mothers with a chronic hepatitis C. 

In HIV-negative HBsAg carriers, these complications were observed less 

frequently than in women with a replicative form of chronic hepatitis B: anemia - 1.7 

times less, risk of pregnancy termination - 4.7 times less, placental dysfunction - 4.7 

times less, fetal distress – 5.0 times less, prelabor rupture of membranes – 3.1 times 

less, anhydrous interval more than 6 hours – 3.8 times less, precipitous labor – 2.3 

times less, birth canal tears- 1.7 times less, premature birth - 4.4 times less frequently. 
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Children with intrauterine growth restriction, hepatomegaly and jaundice, were born 

only from mothers with a replicative form of chronic hepatitis B. 

In HIV-infected women with mixed hepatitis B + C fetal distress was 

observed at the highest frequency,  the frequency of analyzed complications of 

delivery, and condition of newborns did not differ from that of women with chronic 

hepatitis B and chronic hepatitis C, and the incidence of reproductive losses was 

11.11%. 

The incidence of congenital HBV infection in children from mothers with HIV- 

negative status is 0.9%, and with HIV-positive - 12.0% (p˂0.001), which is 13.3 

times higher, and the incidence of congenital HCV infection is 1.9% against 12.2% 

(p˂0.01), respectively, which is 6.4 times higher. 

Risk factors for fetal intrauterine infection with both viruses hepatitis B and C, 

have been investigated, such as: high viral load (˃10
5
) in the third trimester of 

pregnancy, HIV infection, HIV-related immunosuppression, low adherence to 

antiretroviral therapy, bad habits of the mother, delayed fetal fetal development and 

fetal distress, placental dysfunction, preterm birth, premature placental abruption and 

premature rupture of membranes, anhydrous interval more than 6 hours. 

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. 



10 
 

 

СПИСОК ПУБЛІКАЦІЙ ЗДОБУВАЧА 

1. Матвісів МВ. Вертикальна передача вірусів гепатиту В та С у вагітних 

жінок інфікованих ВІЛ. Гепатологія. 2017; 4(38): 21-28. 

2. Матейко ГБ, Матвисив МВ. Клинико-лабораторные особенности HСV- 

инфекции у беременных женщин. Клиническая инфектология и паразитология. 

2017; 6(4): 440-444. 

3. Матвісів МВ. Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-позитивних жінок з 

HСV-інфекцією. Інфекційні хвороби. 2019; 1(95): 26-34. 

4. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Перебіг HВV-інфекції у вагітних жінок 

інфікованих та неінфікованих ВІЛ. Галицький лікарський вісник. 2018; 25(4): 

15-20. 

5. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Ризик інфікування плода і новонародженого 

у вагітних жінок з HВV- і HСV-інфекцією. Інфекційні хвороби. 2017; 2(88): 9- 

14. 

6. Матейко ГБ, Матвісів МВ. HВV-інфекція і вагітність. Галицький 

лікарський вісник. 2017; 24(3): 20-22. 

7. Матвісів МВ, Остяк РС, Дьоміна НМ. Перебіг та наслідки вагітності у 

жінок з HСV-інфекцією  в  залежності від ВІЛ-статусу. Матеріали 10-ої 

міжнародної конференції «Science and society». 15 березня 2019, Гамільтон; 

Канада, 2019: 76-78. 

8. Матвісів МВ. Вплив вагітності на перебіг HВV-інфекції у жінок в 

залежності  від   їх  ВІЛ-статусу.   Матеріали   9-ої  міжнародної  конференції 

«Science and society». 01 лютого 2019, Гамільтон; Канада, 2019: 312-315. 

9. Матвісів МВ. Маркери гепатиту В і С у ВІЛ-інфікованих вагітних жінок. 

Матеріали     науково-практичної     конференції     з     міжнародною     участю 

«Коморбідні стани  –  міждисциплінарна  проблема» 19  травня  2017,  Харків; 

Харків, 2017: 91-93. 

10. Матвісів МВ. Вертикальна трансмісія HВV- і HСV-інфекції у ВІЛ- 

інфікованих  вагітних  жінок.  Матеріали  науково-практичної  конференції  з 



11 
 

 

міжнародною участю «Природничі читання 2017» 18-21 травня 2017, Чернівці; 

Чернівці, 2017: 109-111. 

11. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Фактори ризику вертикальної трансмісії 

HВV-інфекції від матері до дитини. Матеріали ІІ науково-практичної 

конференції молодих вчених з міжнародною участю «Проблеми сьогодення в 

педіатрії» 9 лютого 2017, Харків; Харків, 2017: 45-46. 

12. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Вертикальна передача HCV-інфекції у 

вагітних жінок. Тези ХХІ Міжнародного медичного конгресу студентів і 

молодих вчених. 24-26 квітня 2017, Тернопіль; Тернопіль, 2017: 181-182. 

13. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Перебіг HВV-інфекції під час вагітності. 

Тези ХХ Міжнародного медичного конгресу студентів і молодих вчених. 25-27 

квітня 2016, Тернопіль; Тернопіль, 2016: 126. 

14. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Перебіг HCV-інфекції під час вагітності. 

Матеріали науково-практичної конференції за участю міжнародних спеціалістів 

«Мечніковські читання – 2016. Актуальні проблеми парентеральних інфекцій» 

12-13 травня 2016, Харків; Харків, 2016: 114-116. 

15. Матейко ГБ, Матвісів МВ, П’яста ЛС. Хронічні гепатити В і С у 

хворих на ВІЛ-інфекцію вагітних жінок: перебіг, ризик інфікування плода. Тези 

доповідей науково-практичної конференції з участю міжнародних спеціалістів 

«Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями». 17-18 жовтня 

2012, Харків; Анали Мечниківського інституту. 2012; 1(4): 49-50. 

16. Матейко ГБ, Матвісів МВ. Фактори ризику інфікування плода і 

новонародженого у вагітних жінок з KO-HBV-, HCV- та ВІЛ-інфекцією. Тези 

доповідей     науково-практичної     конференції     з     міжнародною     участю 

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

інфекцій» 29-30 листопада 2012, Київ; Імунологія та алергологія. 2012; 3(дод): 

17-18. 



12 
 

 
 

ЗМІСТ                                                          Стор. 

Перелік умовних позначень, скорочень і термінів 14 

Вступ 16 

Розділ 1 Сучасні дані про перебіг хронічних гепатитів В і С у вагітних 

жінок залежно від ВІЛ-статусу (огляд літератури) 

 

23 

1.1 Сучасні  уявлення  про  материнську  та  вроджену  HBV-  і  HCV- 

інфекцію, особливості її перебігу та методи діагностики 

 

23 

1.2 Основні  дані  про  патогенез  внутрішньоутробної  HBV-  і  HCV- 

інфекції, фактори ризику інфікування плода у матерів з хронічними 

гепатитами В, С та ВІЛ-інфекцією 

 

 

 
32 

1.3 Ведення вагітних жінок з хронічними гепатитами В і С, 

неінфікованих  та  інфікованих  ВІЛ,  профілактика  перинатальних 

ускладнень, внутрішньоутробного інфікування плода 

 

 

 
43 

Розділ 2 Матеріали та методи дослідження 51 

2.1 Клінічна характеристика вагітних жінок з хронічними гепатитами В 

і С, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

 

51 

2.2 Методика  лабораторних  досліджень  та  верифікація  діагнозу  у 

вагітних з хронічними гепатитами В і С та їх дітей з HBV- і  HCV- 

інфекціями 

 

 

 
58 

Розділ 3 Перебіг хронічних гепатитів В та С у матерів на тлі  ВІЛ-інфекції 

і без неї 

 

64 

3.1 Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту В у вагітних 

жінок, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

 

64 

3.2 Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у вагітних 

жінок, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

 

76 

3.3 Клініко-біохімічні особливості хронічного мікст-гепатиту В+С  у 

вагітних жінок, інфікованих ВІЛ 

 

85 

Розділ 4 Вивчення перебігу і наслідків вагітності у жінок з хронічними 

гепатитами В і С та ризику внутрішньоутробного інфікування плода 

 

93 



13 
 

 
 

4.1 Перебіг і наслідки вагітності у жінок з хронічним гепатитом В, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ, та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

 

 

 
93 

4.2 Перебіг і наслідки вагітності у жінок з хронічним гепатитом С, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ, та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

 

 

 
107 

4.3 Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок з 

хронічними гепатитами В, С і В+С та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

 

 

 
118 

Розділ 5 Розробка методики прогнозування ризику внутрішньоутробного 

інфікування  плода  у  вагітних  жінок  з  хронічними  гепатитами  В  і  С, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

 

 

 
125 

Розділ 6 Аналіз та узагальнення результатів дослідження 140 

Висновки 158 

Практичні рекомендації 160 

Список використаних джерел 162 

Додатки 187 



14 
 

 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ, СКОРОЧЕНЬ І ТЕРМІНІВ 
 

 

Абс. ч. 

АЛТ 

АСТ 

АФС 

ВААРТ 

ВГВ (HBV) 

ВГС (HCV) 

ВГD 

ВІЛ 

ВН 

ВООЗ 

ВУІ 

ВТ 

ГВ 

ГС 

ГІП ЦНС 

 

 

ГЦК 

ДНК 

ІФА 

ЗВУР 

ЛФ 

ОЧП 

ПВТ 

ПЛР 

РНК 

- абсолютне число 

- аланінамінотрансфераза 

- аспартатамінотрансфераза 

- антифосфоліпідний синдром 

- високоактивна антиретровірусна терапія 

- вірус гепатиту В 

- вірус гепатиту С 

- вірус гепатиту D 

- вірус імунодефіциту людини 

- вірусне навантаження 

- всесвітня організація охорони здоров’я 

- внутрішньоутробне інфікування 

- вертикальна трансмісія 

- гепатит В 

- гепатит С 

- гіпоксично-ішемічне пораження центральної 

нервової системи 

- гепатоцелюлярна карцинома 

- дезоксирибонуклеїнова кислота 

- імуноферментний аналіз 

- затримка внутрішньоутробного розвитку 

- лужна фосфатаза 

- органи черевної порожнини 

- противірусна терапія 

- полімеразна ланцюгова реакція 

- рибонуклеїнова кислота 
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СВВ 

СДР 

СНІД 

УЗД 

ФПК 

ХГВ 

ХГС 

ХПН 

ЦП 

CD4
+
Т- 

лімфоцити 

IgM 

IgG 

RR 

r 

TORCH 

- стійка вірусологічна відповідь 

- синдром дихальних розладів 

- синдром набутого імунодефіциту 

- ультразвукова діагностика 

- фетоплацентарний комплекс 

- хронічний гепатит В 

- хронічний гепатит С 

- хронічна плацентарна недостатність 

- цироз печінки 

- Т-лімфоцити хелпери 

 

 

імуноглобулін класу М 

- імуноглобулін класу G 

- відносний ризик (анг.: relative risk) 

- коефіцієнт кореляції Пірсона 

- англійська абревіатура: токсоплазмоз, 

краснуха, цитомегаловірусна інфекція, 

герпетична інфекція та інші (оther) 
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ВСТУП 

Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини, інфекційні хвороби 

залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в 

усьому світі, серед яких вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом 

передачі (гепатити В і С) та ВІЛ-інфекція виходять на перший план [1, 28, 43, 

168, 208]. Часто вони є великою не тільки медичною, але й соціально- 

економічною проблемою. 

За різними оцінками, на земній кулі близько 2 млрд. людей інфіковано 

вірусом гепатиту В (ВГВ) та 300-450 млн. хворих на хронічний гепатит  В 

(ХГВ), які є постійним джерелом інфекції [28, 219, 227]. Вірусом гепатиту С 

(ВГС) інфіковано від 200 млн. до 1 млрд. людей у світі, серед яких у близько 

350 млн. спостерігаються ознаки хронічного ураження печінки [105, 213, 233, 

239]. З ВІЛ-інфекцією за оцінкою ВООЗ живе приблизно 36,7 млн. людей [28]. 

Фактично можна констатувати пандемію гепатиту В (ГВ) і гепатиту С (ГС), яка 

за своїми масштабами та кількістю інфікованих осіб у 4-5 разів перевищує 

поширеність ВІЛ-інфекції [1, 28]. 

Гепатити В і С, в осіб, інфікованих ВІЛ, вийшли на перший план серед 

причин захворюваності і смертності. У США близько 400 тис. людей мають ко- 

ВІЛ-інфекцію і гепатит С, а із 4 млн. інфікованих HCV 2,7 млн. мають 

хронічний гепатит С (ХГС). Щорічно з’являється 36 тис. нових хворих, у 85 % 

із них захворювання стає хронічним [5, 193, 206, 216]. Особливістю сучасного 

перебігу гепатитів є висока частота їх поєднання у споживачів ін’єкційних 

наркотиків [1, 22, 45, 114]. 

Україна належить до регіону із середнім рівнем поширення гепатиту В: 

серед дорослого населення частота виявлення носіїв HBsAg становить в 

середньому 4,2 %. Аналогічний рівень поширення гепатиту С: за даними ВООЗ 

в  нашій  країні  приблизно  3  %  громадян  інфіковано  ВГС,  що  становить 

1 170 000 [25, 26, 28, 78]. 
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Актуальність даної проблеми обумовлена інфікованістю вагітних жінок, 

які продовжують народжувати інфікованих дітей. Частота виявлення 

маркерів ВГВ серед вагітних жінок в Китаї становить 7,6 %, Таїланді – 6,2 % 

[166]. Частота інфікування ВГС вагітних в США становить від 1% до 2,5 % 

[211], а у ВІЛ-інфікованих зростає до 9 % [173]. 

В Україні інфікованість ВГВ вагітних жінок становить 0,92 %, а ВГС – 

близько 2,17 % [25, 26]. Однак, реальна частота може відрізнятися від цієї 

цифри через відсутність регламентованого наказом обстеження пацієнток 

жіночих консультацій на антитіла до ВГС. Мікст-гепатити В+С в Україні 

зустрічаються значно рідше – у 2,5 % вагітних [17]. В той же час в літературі 

немає публікації про клінічний перебіг даних ко-інфекцій у вагітних жінок. 

В Україні останніми роками, за статистичними даними, спостерігається 

тенденція до зростання кількості вагітних, які інфіковані вірусом 

імунодефіциту людини (ВІЛ) та парентеральними гепатотропними вірусами, з 

високим ризиком перинатальної передачі інфекції від матері до дитини [10]. 

Частота виявлення маркерів ВГВ та ВГС серед ВІЛ-інфікованих вагітних в 

нашій країні становить 15,28 % та   18,25 % відповідно [25, 26]. 

За даними різних авторів перинатальне інфікування ВГВ до введення 

імунізації становило від 10 % до 90 %, залежно від рівня вірусного 

навантаження (ВН) у матері [164, 167, 178]. А в останні роки, завдяки 

впровадженню вакцинації, ризик передачі знизився. Зокрема, в Китаї передача 

ВГВ від матері до дитини становить 2-5 %, в Ефіопії (Африка) – 7,2 % [178], в 

США до 10 % [166], а серед ВІЛ-інфікованих вагітних жінок в Африці сягає 

29,4 % [164]. Ризик передачі ВГС від матері до дитини становить в середньому 

5 %, а у ВІЛ-позитивних вагітних зростає до 11 % [52, 174, 175]. 

Згідно матеріалів ВООЗ, вроджений ГВ реєструється переважно у 

гіперендемічних районах, з особливо високим рівнем носійства НВsАg, який 

сягає 10-20 % і більше всієї популяції. Інфікування відбувається інтранатально 

(10-90%), рідше трансплацентарно (1-3 %) [52, 120, 235]. Ризик інфікування 

плода ВГС під час пологів становить 3-5 %, трансплацентарно – менше 1% [52]. 
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Слід мати на увазі, що кількість дітей, інфікованих перинатально ВГ, 

перевищує число зареєстрованих випадків хвороби, так як основною формою 

інфекційного процесу при перинатальному інфікуванні є латентне 

вірусоносійство, яке можна встановити тільки при спеціальному лабораторному 

обстеженні. Тому на сьогодні в Україні визначити дійсну частоту передачі 

материнсько-плодової інфекції неможливо [154]. 

Таким чином, загальносвітова тенденція до підвищення захворюваності 

ХГВ, ХГС, ВІЛ-інфекцію, а також їх поєднаних форм підтверджує необхідність 

подальшого вивчення впливу даних вірусів на перебіг гестаційного процесу та 

внутрішньоутробний розвиток плода з метою зменшення ризику передачі 

збудників від матері до дитини. 

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» (№ державної реєстрації 0112U005012), що 

виконувалася впродовж 2012-2014 років та «Перебіг інфекційних хвороб на тлі 

супутньої патології, поєднаних хронічних інфекцій та інвазій, корекція 

лікування» (№ державної реєстрації 0119U100571), що запланована в 2019 році, 

співвиконавцем яких є здобувач. 

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. 
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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; 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 
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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, 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- 

негативних 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. 

Впровадження результатів роботи в практику. Результати 

дисертаційної роботи впроваджено в практичну діяльність Івано-Франківського 

обласного центру по профілактиці ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом 

(05.03.2019 р.), інфекційного  відділення  ОКУ  «Обласна  клінічна  лікарня» 

м. Чернівці (18.03.2019 р.), ОКЗ «Сумська обласна інфекційна клінічна лікарня 

імені З. Й. Красовицького» (20.02.2019 р.); в навчальний процес Івано- 

Франківського національного медичного університету (20.03.2019 р.), ВДНЗ 
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«Буковинський державний медичний університет МОЗ України» (18.03.2019р.), 

Сумського державного університету (20.02.2019 р.). 

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. У наукових 

працях, опублікованих разом зі співавторами, автор опрацювала фактичний 

матеріал, здійснила написання тексту статей і тез. 

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 Міжнародному медичному 

конгресі студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 2016); науково-практичній 

конференції за участю міжнародних спеціалістів «Мечніковські читання – 

2016». «Актуальні проблеми парентеральних інфекцій» (м. Харків, 2016); ІІ 

науково-практичній  конференції  молодих  вчених  з  міжнародною   участю 

«Проблеми сьогодення в педіатрії» (м. Харків, 2017); ХХІ Міжнародному 

медичному конгресі студентів і молодих вчених (м. Тернопіль, 2017); науково- 

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

«Коморбідні стани – міждисциплінарна проблема» (м. Харків, 2017); в 

матеріалах 9-ої міжнародної конференції «Science and society» (м. Гамільтон, 

Канада, 2019); в матеріалах 10-ої міжнародної конференції «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 із 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. 
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РОЗДІЛ 1 

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ В І С У 

ВАГІТНИХ ЖІНОК ЗАЛЕЖНО ВІД ВІЛ-СТАТУСУ 

(огляд літератури) 

1.1 Сучасні уявлення про материнську та вроджену HBV- і HCV- 

інфекцію, особливості її перебігу та методи діагностики 

Проблема вірусних гепатитів є однією з найбільш актуальних в сучасній 

медицині, так як вони є найчастішою причиною хронічних захворювань 

печінки у жінок дітородного віку. Вона є спільною для акушерів, 

інфекціоністів, гепатологів, педіатрів, терапевтів і потребує вироблення 

загальної стратегії щодо ведення вагітності у таких жінок [40, 52, 58, 120, 188]. 

Важливою особливістю вікової структури хворих на ХГВ і ХГС дорослих є 

переважання осіб молодого віку (19-29 і 30-39 років). Активному залученню в 

епідемічний процес жінок і чоловіків репродуктивного віку сприяє подальша 

активізація статевого шляху передачі збудників цих інфекцій і веде до росту 

інфікованості вагітних жінок, більш інтенсивному перинатальному зараженню 

ВГВ, ВГС новонароджених дітей [19, 32, 44, 120, 197]. 

Згідно рекомендацій ВООЗ та Європейської асоціації з вивчення печінки, 

жінкам з HBV- і HСV-інфекцією, які не досягли стадії цирозу печінки (ЦП), а 

також при відсутності ознак активного запального процесу в печінці чи 

холестазу, вагітність не протипоказана, оскільки не чинить негативного впливу 

на перебіг хронічних вірусних гепатитів [179, 182, 215]. 

У зв’язку з можливим негативним впливом на здоров’я матері та плода, 

інфекція, викликана ВГВ, залишається глобальною медико-соціальною 

проблемою в багатьох країнах сучасного світу, тому удосконалення знання її 

природного перебігу необхідне для оптимізації тактики ведення пацієнтів [17, 

40]. 

Згідно з даними сучасних досліджень HBV-інфекція у вагітних перебігає, 

як правило, безсимптомно, переважно в хронічній формі (85,4-97,4 %). Частота 
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інтегративної фази репродукції збудника переважає над реплікативною [156, 

188, 207]. 

Клінічна діагностика хронічної інтегративної і реплікативної HBV-інфекції 

у вагітних затруднені, оскільки обидві форми перебігають без жовтяниці та 

суб’єктивних проявів хвороби, за вийнятком того, що для реплікативної HBV- 

інфекції характерна мінімальна активність інфекційного процесу та незначне 

порушення функції печінки, що проявляється синдромом цитолізу [207]. 

Клінічна картина ХГВ і ХГС під час вагітності характеризується 

малосимптомністю. До найчастіших клінічних проявів вказаних інфекцій у 

вагітних жінок відносять: астенічний синдром (90-93%), диспептичний (35-40 

%), гепатоспленомегалію (35-40 %), цитолітичний (50-52 %), мезенхімально- 

запальний (32-36 %) та синдром холестазу (20-25 %) [10, 16, 17, 59]. 

Позапечінкові прояви хронічного гепатиту можуть бути представлені 

антифосфоліпідним синдромом (АФС) (25 %) і змішаною кріоглобулінемією ІІ 

типу (10 %). У вагітних з ХГС АФС зустрічається значно частіше, ніж у 

вагітних без даної інфекції. Такі хворі складають групу подвійного ризику по 

невиношуванні вагітності, внаслідок дії антифосфоліпідних антитіл на судини 

плаценти з розвитком тромбозів і порушенням плацентарного кровоплину. 

Лікування АФС у вагітних з ГВ і ГС має свої особливості. В умовах 

імунодефіциту призначення їм глюкокортикостероїдів призводить до ще більш 

активної реплікації вірусів, у зв’язку з чим погіршується перебіг АФС, 

зростання частоти гестаційних ускладнень (передчасне дозрівання плаценти, 

кальциноз, маловіддя). В таких випадках препаратами вибору є антикоагулянти 

[125, 129, 160, 190]. 

Переривання вагітності (аборт, самовільний викидень, передчасні і 

термінові пологи) і післяпологовий період, як правило приводять до 

погіршення перебігу ХГВ, про що свідчать більш вираженіші симптоми 

інтоксикації, гепатомегалія та гіперферментемія [58, 68]. 

Дослідження, присвячені перебігу ХГВ під час вагітності свідчать, що у 

частини вагітних (48-50 %), не дивлячись на реплікацію вірусу, рівень АЛТ в 
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сироватці крові може залишатися в межах норми впродовж всієї вагітності [63]. 

В той же час у HВsAg-позитивних вагітних описані випадки, які свідчать про 

погіршення функції печінки аж до розвитку фульмінантної печінкової 

недостатності [75, 164, 222]. 

За даними ряду спостережень інших авторів, під час вагітності у жінок з 

хронічними вірусними гепатитами підвищується тимолова проба, знижується 

рівень сироваткових трансаміназ на тлі нормального рівня білірубіну та інших 

біохімічних показників, зменшується кількість циркулюючого у крові вірусу, 

що може бути пов'язано зі зміною імунологічної реактивності організму 

вагітних і підвищенням концентрації в плазмі естрогенів [17, 44, 120, 145 ]. 

Рівень вірусемії при ХГС на тлі вагітності є низьким в першому триместрі 

з подальшим наростанням перед пологами до високих показників, в той час, як 

при ХГВ у вагітних реєструється протилежна динаміка вірусного 

навантаження: на початку реплікація вірусу відбувається інтенсивно, а до кінця 

вагітності знижується (в III триместрі вагітності позитивні результати ПЛР 

одержані у 28 % жінок з ХГВ і у 60 % жінок з ХГС) [58, 120,152]. 

При ультразвуковому дослідженні органів черевної порожнини вагітних 

виявляють помірні дифузні зміни в паренхімі печінки (40,4-55,4 %), ознаки 

хронічного холециститу (41,9 %), у поодиноких випадках при ХГС жировий 

гепатоз, що свідчить про необхідність обов’язково обстежувати всіх вагітних на 

УЗД печінки та серологічні маркери вірусних гепатитів [69, 199, 211]. 

Таким чином, визначена загальна тенденція клініко-лабораторних 

особливостей перебігу хронічних вірусних гепатитів В і С під час вагітності: 

клінічно вони характеризуються відсутністю скарг, жовтяниці і гепатомегалії у 

більшості пацієнток, при лабораторному обстеженні найбільш часто 

спостерігається мінімальна активність гепатиту при нормальному рівні 

білірубіну і відсутності синдрому холестазу. Проте є структурні зміни печінки 

за даними УЗД. Хоча сама вагітність не впливає суттєво на перебіг гепатиту В і 

С, але останні дають негативний вплив на перебіг вагітності та розвиток плода. 
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Незважаючи на значний прогрес у вивченні цих інфекцій, в даний час 

залишаються дискутабельними питання про вплив HBV- і HCV-інфекції на 

перебіг вагітності. Деякі науковці стверджують про відсутність негативного 

впливу ВГ на перебіг вагітності, розвиток внутрішньоутробних вад плода, але 

збільшують ризик інфікування дитини під час пологів [10, 59, 92, 196, 240]. 

Інші вказують на достатньо високий ризик розвитку ускладнень вагітності, 

внутрішньоутробного інфікування плода (ВУІ) внаслідок підвищення вірусемії 

в ІІІ триместрі гестаційного періоду, а також під час пологів [16, 52, 174, 229]. 

Проте однозначної думки стосовно впливу вказаних інфекцій на перебіг 

вагітності, стан плода, а також ризик його інфікування поки що немає. 

Незважаючи на значну кількість досліджень, отримані дані щодо вивчення цієї 

проблеми є досить суперечливими. 

Найчастішим ускладненням вагітності у хворих на ХГВ є загроза її 

переривання (6,7-36,8 %), внутрішньоутробна гіпоксія плода (20,2-33,3 %), 

хронічна плацентарна недостатність (ХПН) (48,1-52,2 %), самовільні викидні в 

різні терміни (22,0-28,9 %), передчасні пологи (27,8-39,1 %), передчасний 

розрив плодових оболонок (56,5 %), первинна слабкість пологової діяльності 

(7,2 %) та ранні гестози (10,0-18,0 %). Пізні гестози (прееклампсію різного 

ступеня важкості) – відмічали тільки у 23,3 % вагітних з високим  титром 

HВsAg і HВeAg [59, 68, 120, 157, 164, 197]. 

У HCV-інфікованих вагітних перебіг вагітності також супроводжується 

високою частотою ускладнень, серед яких переважають: загроза переривання 

вагітності (26,7-73 %), гестози (6,7-33,3 %), внутрішньоутробна гіпоксія плода 

(36,7 %), загроза передчасних пологів (19,3 %), первинна слабкість пологової 

діяльності (6,3 %), прееклампсія (8,8 %), ХПН (23,4-68,4 %), що клінічно 

проявляється формуванням затримки розвитку та гіпотрофії плода, кровотечі та 

гнійно-септичні ускладненя в ранньому та пізньому післяпологовому періодах, 

анемія вагітних (55,3 %), У 31,0 % вагітних жінок в різні терміни вагітності 

зустрічаються самовільні викидні. У 24,6-27,5 % жінок вагітність закінчується 

передчасними пологами [10, 16, 59, 92, 94, 101, 170]. 
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Серед патології пологів у жінок з HCV-інфекцією найбільш частим є 

передчасне відходження навколоплідних вод (19,2-43,8 %), що призводить до 

збільшення тривалості безводного проміжку, загальної тривалості пологів, часу 

контакту плода із кров’ю і пологовими шляхами матері, та, як наслідок, до 

значного підвищення ризику інтранатальної трансмісії HCV-інфекції від матері 

до дитини з розвитком в подальшому різних форм хронічного гепатиту [92, 156, 

177, 189, 204]. 

Крім того, жінки з ХГС під час вагітності частіше страждають на ГРВІ, 

анемію, пієлонефрит, кольпіт. Доведена вища частота виявлення у вагітних із 

ХГС патології нирок, легень, щитоподібної залози, нейроциркуляторної 

дистонії [94, 108, 156]. 

За даними УЗ-діагностики ФПК у жінок з HВV- і HСV-інфекцією 

виникають різноманітні структурні і функціональні зміни в плаценті, характер і 

глибина яких залежить від реплікативної активності збудника [69, 152]. У жінок 

з хронічною HВV-інфекцією при наявності маркерів реплікативної активності 

ознаки запалення плаценти виявлялись з частотою 45,5 %, а ХПН  розвивалась 

в 81,8 % випадків, при цьому спостерігались переважно субкомпенсовані та 

декомпенсовані форми. При відсутності маркерів реплікативної активності 

запалення плаценти виявлено в 16,7 % випадків, а ХПН, в основному 

субкомпенсована і тільки зрідка компенсована – в 50,0 % випадків. У жінок, 

первинно інфікованих HВV, у яких під час вагітності або зразу після неї 

відбувалась сероконверсія HBsAg з появою анти-HBs, в усіх випадках 

спостерігалась компенсована форма ХПН, а частота ознак плацентиту не 

відрізнялась від популяційної і становила 9,5 % [156, 168, 241]. 

У зв’язку з високими темпами поширення ВІЛ-інфекції в Україні 

особливого значення набувають жінки з ВІЛ-позитивним статусом, які 

народжують інфікованих дітей [10]. 

Враховуючи високу активність епідпроцесу ГВ, ГС та ВІЛ-інфекції з 

високим інфікуванням груп ризику, існує висока ймовірність їх ко-інфекцій з 

ВІЛ [5, 28, 39, 145, 148]. 
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Прогресуючий перебіг HBV- та HCV-інфекцій у ВІЛ-інфікованих жінок, 

обумовлений імунодефіцитом, який і є їх індикатором. Це може призвести до 

передачі збудника від матері  до плода з розвитком внутрішньоутробної  та 

вродженої інфекції [168, 173]. 

Не вивченим залишається вплив HBV та HCV на перинатальну передачу 

ВІЛ. Оскільки, у вагітних жінок імунодефіцит, обумовлений ВІЛ, спричиняє 

активацію латентних TORCH-інфекцій, до яких можна віднести HBV- і HCV- 

інфекції, то своєчасна діагностика і лікування останніх сприятиме 

продовженню життя у ВІЛ-інфікованих жінок [39, 193, 194]. 

Особливістю HBV-інфекції у ВІЛ-інфікованих вагітних є значна кількість 

випадків латентного перебігу ХГВ (32,7-43,9%), про що свідчить наявність 

анти-НВс у обстежених за відсутності інших серологічних маркерів [194,196]. 

Ко-інфекція ВІЛ+HCV значно погіршує перебіг вагітності і призводить до 

ще більш вираженої частоти ускладнень, серед яких на перше місце виходить 

анемія – у 64,8 % вагітних, плацентарна недостатність – у 58,9 %, загроза 

переривання вагітності – у 51,9 %, синдром дистресу плода – у 31,5 %, затримка 

внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) – у 19,6 %, загроза передчасних 

пологів – у 12,5 % [10, 120, 168, 173]. Вагітність у них частіше ускладнюється 

пієлонефритом, пологи є передчасними, а в післяпологовому періоді 

розвивається анемія. Діти цих матерів частіше народжуються недоношеними, з 

гіпоксією [101, 173, 186]. 

Проблема вірусних гепатитів у вагітних набуває особливого значення 

через негативний вплив не тільки на організм жінки, але й на плід, що 

розвивається, та новонародженого [16, 17, 39, 52, 180]. 

Перинатальна передача HBV від інфікованої матері до дитини, за даними 

деяких авторів, в середньому становить близько 1 %. Цей шлях передачі 

залишається головним в ендемічних регіонах. У країнах з високим рівнем 

захворюваності зараження відбувається в перинатальному періоді або ранньому 

дитячому віці [154, 210, 214]. 
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При перинатальному інфікуванні ХГВ розвивається у 90 % дітей, серед 

них лише у 5-10 % гепатит має маніфестний перебіг з активною реплікацією 

вірусу. Така ж частота хронізації і при інфікуванні дітей в перші місяці життя 

[2, 9]. 

Гепатити у дітей, які діагностують у перші 3 місяці життя, відносять до 

вроджених. Їх частота, за даними різних авторів, значно коливається через різні 

підходи до діагностики цих захворювань, оскільки, здебільшого, асоціюються з 

синдромом жовтяниці. Перебіг вродженого гепатиту складно передбачити. 

Його тривалість може бути різна – від 2-4 тижнів до кількох місяців, років [2, 

11, 14]. 

У новонароджених спектр клінічних проявів гепатитів широкий – від 

фульмінантного з летальним наслідком до безсимптомного з повним 

одужанням або формуванням хронічного гепатиту [61, 62, 79]. 

Єдиними проявами вродженого ГВ є незначна гепато-, рідше – 

гепатоспленомегалія, помірне підвищення АЛТ, що відповідає повній 

імунотолерантності зі слабовираженим імунним цитолізом гепатоцитів, яка 

унеможливлює елімінацію НBV. При морфологічному дослідженні біоптатів 

печінки вже в перші місяці життя дитини виявляються ознаки хронічного 

персистуючого гепатиту, що зберігаються протягом багатьох років і неодмінно 

завершуються формуванням цирозу печінки. Іноді протягом перших 3-4 років 

життя дитини відмічаються хвилеподібні «біохімічні» загострення (підвищення 

АЛТ), а в подальшому настає тривала багаторічна ремісія [14, 21, 62, 158, 159]. 

При перинатальному інфікуванні імунотолерантна фаза ВГВ-інфекції може 

тривати від 10 до 30 років. Через такий тривалий час відбувається 

трансформація в імуноактивну фазу з формуванням помірно- або 

високоактивного ГВ. Саме в імунотолерантній фазі виявляють в крові HBsAg, 

HBeAg, ДНК HBV, а сироваткові трансамінази в нормі або незначно підвищені. 

Тому раніше широко вживаний термін «здорове носійство HBsAg» повинен 

бути переглянутим, так як у 30 % носіїв розвивається хронічний гепатит з 

мінімальною активністю і вірусемією <10
5
коп/мл [2, 7, 8, 29, 178, 210]. 
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У дітей з вродженим гепатитом тільки у 10-20 % виявляють антигени ВГВ 

(частіше HBsAg). У немовлят з незрілою імунною системою реплікація вірусу в 

печінці не супроводжується цитотоксичним і цитопатичним ефектами, однак 

розвивається хронічна інфекція з мінімальними ознаками ураження печінки. 

Перинатальна передача ВГВ, як правило, реалізується у вигляді 

безсимптомного вірусоносійства (90-95 %). У 50 % дітей із перинатальною 

ВГВ-інфекцією тривало, протягом багатьох років, може визначатися 

антигенемія, сформуватись хронічний гепатит з високою ймовірністю розвитку 

гепатоцелюлярної карциноми (ГЦК) [37, 47, 104, 154, 236]. 

Прогноз при вродженому ГВ несприятливий. Згідно даних ВООЗ, із числа 

хворих, які інфікувались протягом перших місяців життя і досягли дорослого 

віку, 30 % помирає від ЦП і ГЦК [8, 127, 167, 230]. 

Відомо, що діти, народжені від матерів, хворих на ХГС, отримують 

материнські анти-HCV через плаценту, які зберігаються до 18-ти місяців після 

народження. Якщо у віці 18-ти місяців виявляють анти-HCV при від’ємних 

результатах РНК HCV, то такі діти вважаються інфікованими. При підвищенні 

рівня сироваткових трансаміназ чи розвитку клінічної картини гепатиту, таких 

дітей необхідно обстежувати на РHK ВГС методом ПЛР. Недоношених дітей 

доцільно обстежувати методом ПЛР вже в неонатальному періоді. В більшості 

випадків діти з вродженою HCV-інфекцією не мають жодних клінічних проявів 

і згодом у них може відбутися повна елімінація вірусу з організму [47, 56, 65, 

71, 133, 144]. 

Перинатальне інфікування є головною причиною розвитку хронічного ГС 

у дітей. У 60-80 % випадків гострий вроджений ГС трансформується в 

хронічний. При вродженому ГС гістологічно доказано розвиток фіброзу І стадії 

до 3-х річного віку у 33,3 % випадків [54, 57, 79, 94, 195]. 

У новонароджених, матері яких страждали на ко-інфекцію ХГС+ВІЛ, 

ранній неонатальний період в 2,5 рази частіше супроводжується асфіксією І 

ступеня, зростанням гострих ішемічних уражень ЦНС в 5 разів і достовірним 
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збільшенням  частоти  гіпорефлексій  та  ціанозу.  У  9,5  %  випадків  ці  діти 

народжуються недоношеними [101, 187, 193]. 

Надзвичайно важливим є диспансерне спостереження за дітьми, 

народженими інфікованими матерями. Воно передбачає виявлення у них 

відхилень, що вказують на розвиток патологічного процесу, обумовленого ВГВ, 

ВГС і ВІЛ, попередження формування хронічного гепатиту, розвиток якого у 

ранньому віці є характерною рисою парентерального інфікування [11, 15, 33, 

168]. 

Враховуючи вище наведені дані, вирішальну роль у постановці діагнозу 

ХГВ, ХГС та ВІЛ-інфекції мають визначення серологічних маркерів HBV 

(HBsAg, HВeAg, анти-HВe, анти-HBc IgM) та HCV (анти-HCV) методом ІФА і 

вірусологічних (ДНК HBV, РНК HCV, РНК ВІЛ у крові) методом ПЛР (якісної 

і кількісної) [75, 121, 1 2 3 ,  132, 141-143]. За даними літератури, ВН ≥10
5
-10

6 

коп/мл є загрозливим по вертикальній передачі ВГВ і ВГС [10, 152, 169, 176]. 

Доступнішими порівняно з фібротестуванням, але менш достовірними 

методами визначення активності та глибини некрозапального процесу у печінці 

є визначення показників функціонального стану печінки та рівня АЛТ і АСТ. 

Підвищення рівня активності АЛТ у крові в 1,5-2 рази відносно верхньої межі 

норми вказує на мінімальну, в 3-5 раз – на низьку, в 6-9 разів – на помірну та 

більше 10-ти разів – на високу активність некрозапального процесу у печінці 

[182]. Крім того, оцінка функціонального  стану печінки  повинна бути 

комплексною і включати загальноприйняті клінічні, гематологічні та біохімічні 

критерії [19, 124, 141, 142]. 

Таким чином, з проведеного аналізу літератури можна зробити висновок, 

що клінічна симптоматика ХГВ і ХГС у вагітних жінок представлена скупо і 

тому вона часто не отримує необхідної діагностичної інтерпритації в клініці. 

Нерідко при хронічних ГВ і ГС виникають труднощі у визначенні 

критеріїв перебігу хвороби, оскільки інфекційний процес характеризується 

переважно низькою активністю без вираженої клінічної картини та характерних 

біохімічних порушень. Часто при вагітності ХГВ чи ХГС виявляється вперше, 
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що спричиняє значні труднощі в проведенні остаточної верифікації діагнозу. У 

зв’язку з цим діагноз вірусних гепатитів повинен базуватись на результатах 

скринінгових і повторних підтверджувальних лабораторних обстеженнях, що 

допоможе виробити правильну тактику ведення вагітних. Отже, розробка 

алгоритму обстеження вагітних на маркери ГВ і ГС та спостереження за дітьми, 

народженими від інфікованих матерів є на часі, бо дозволить суттєво знизити 

захворюваність на ГВ і ГС у дітей раннього віку. 

 

1.2 Основні дані про патогенез внутрішньоутробної HBV- і HCV- 

інфекції, фактори ризику інфікування плода у матерів з хронічними 

гепатитами В, С та ВІЛ-інфекцією 

Згідно із сучасними даними в основі патогенезу HBV-інфекції лежить 

опосередковане імунне ураження інфікованих печінкових клітин Т- 

лімфоцитами, антитілами та авто-антитілами. У зв’язку з цим розвиток тієї чи 

іншої форми хвороби повністю залежить від індивідуальних особливостей 

імунної відповіді людини. При сильній імунній відповіді найчастіше виникають 

тяжкі та фульмінантні, при нормальній – середньотяжкі, рідше тяжкі, а при 

слабкій – легкі та безсимптомні форми ГВ [4, 31, 49, 63, 220]. 

Пригнічення імунних реакцій в організмі вагітної жінки є одним з 

основних факторів, що сприяє збереженню плода та розвитку вагітності. Такий 

стан імунного гомеостазу відіграє важливу роль у захисті організму жінки від 

імунодеструктивних процесів у печінці, викликаних HBV. Проте, фізіологічна 

імуносупресія, під час вагітності, не є сталою і залежить від її триместру, 

зумовлюючи неоднаковий за тяжкістю перебіг ГВ у різні терміни вагітності. 

Доведено, що імуносупресивна активність знижується зі зростанням термінів 

гестації [99, 136, 162, 217, 223]. 

Під час вагітності не слід забувати про фізіологічні зміни в печінці, коли 

мобілізуються її фізіологічні резерви для знешкодження продуктів 

життєдіяльності плода і забезпечення його пластичним матеріалом, внаслідок 

чого підвищується навантаження на білково-синтетичну та дезінтоксикаційну 
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функції. Крім того, значне збільшення концентрації естрогенів в крові посилює 

дію стресових факторів на печінку. Підвищене утворення пластичних речовин 

веде до накопичення ліпідів в клітинних мембранах, що знижує їх 

проникливість, зменшує в гепатоциті інтенсивність процесів захоплення і 

транспорту. Зростає об’єм циркулюючої крові, вміст води, а відхилення від 

норми багатьох показників оцінюється як підвищення метаболічної активності і 

адаптації організму [101, 185, 223]. 

Печінка здорової жінки при фізіологічній вагітності справляється із цим 

навантаженням. Проте у другій половині вагітності нерідко можуть 

спостерігатися незначні відхилення ряду функціональних проб печінки. 

Дисбаланс гормонів, порушення проникливості капілярів, пригнічення білково- 

синтетичної та дезінтоксикаційної функції печінки можуть обумовлювати 

розвиток токсикозу вагітності [68, 165, 221]. 

Хронічна HBV-інфекція – захворювання, яке характеризується зміною фаз. 

Набутий при перинатальному інфікуванні від HBsAg-позитивних матерів ХГВ 

характеризується унікальною взаємодією вірусу і організму дитини, яка веде до 

імунної толерантності до ВГВ. Фаза імунної толерантності, що може тривати 5- 

30 років, трансформується у фазу імунного кліренсу, яка асоціюється з клініко- 

лабораторною активністю: імунна система розпізнає вірус, хоче його 

нейтралізувати, але цитотоксична імунна відповідь слабка. При зараженні HBV 

в старшому віці фаза імунної толерантності нетривала або відсутня,  а 

інфекційний процес починається з фази імунного кліренсу. Наступна фаза – 

фаза імунного контролю (нереплікативна) – характеризується інтеграцією ДНК 

HBV в геном гепатоцита. Це по суті, ремісія, що триває роки та десятиліття і 

завершується в більшості випадків формуванням «здорового» носійства HBV 

[7, 27, 29, 49, 141, 242]. 

Для встановлення фази  ХГВ необхідні наступні дані лабораторних 

досліджень: визначення в сироватці крові рівня АЛТ, АСТ, HВeAg і анти-HВe, 

а також рівня ДНК HBV. В деяких ситуаціях необхідне проведення 

фібротестування [74, 141, 172]. 
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Фаза імунної толерантності характеризується активною реплікацією вірусу 

(визначається HВeAg, ДНК HBV ≥10
7 

коп/мл). Не дивлячись на високе ВН, 

рівень АЛТ у сироватці крові нормальний. В цій фазі частота спонтанного 

кліренсу HВeAg низька – 2 % в перші три роки і 15 % через 20 років. 

Противірусна терапія в цей період неефективна [141, 203, 217, 242]. 

У фазі імунного кліренсу імунна відповідь організму на вірус призводить 

до ураження печінки (апоптоз і некроз), що проявляється постійним або 

періодичним підвищенням рівня АЛТ, присутністю HВeAg, ДНК HBV ≥10
5 

коп/мл. При біопсії печінки спочатку виявляють активне запалення, а в 

подальшому – фіброз чи навіть цироз (до 20 %) [7, 27, 48, 203]. 

Після спонтанної сероконверсії HВeAg до анти-HВe можливі три сценарії 

перебігу ХГВ. Перший сценарій – 50 % пацієнтів вступають в фазу імунного 

контролю («неактивні носії»). В цій фазі присутні анти-HВe, не визначається 

або низький рівень ДНК HBV ≤10
5 

коп/мл, АЛТ в нормі. Спонтанна 

сероконверсія HBsAg (кліренс HBsAg і поява анти-HBs) відбувається у 50 % 

хворих після 25 років спостереження. У деяких осіб може бути низький (≤10
3 

коп/мл) рівень ДНК HBV. Ця фаза називається «окультний» гепатит В зі 

сприятливим прогнозом. Другий сценарій – 33 % пацієнтів, незважаючи на 

присутність анти-HВe, мають персистуюче підвищення рівнів ДНК HBV. Ці 

хворі залишаються у фазі реплікативної активності. Третій сценарій – у 4,2 % 

осіб навіть при безсимптомній HBV-інфекції може відбуватись реверсія анти- 

HВe до HВeAg, з розвитком активного гепатиту [74, 131, 153, 203]. 

Враховуючи, що перебіг хронічної HBV-інфекції варіабельний і 

патологічний процес може проходити від активного запалення в печінці до 

неактивного інфекційного процесу, а іноді і зворотнього, пацієнти з ХГВ 

повинні регулярно спостерігатися і обстежуватися. 

Для клініциста важливо визначити фазу захворювання у кожного пацієнта, 

бо від цього залежатиме тактика його ведення. Лікар повинен диференціювати 

у хворих фазу імунного контролю («неактивні носії») від HВeAg-негативного 

ХГВ  (мутація  в  precore/core  регіоні  ДНК,  що  приводить  до  порушення 
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продукції HВeAg, незважаючи на реплікацію вірусу). Типові маркери HВeAg- 

негативного ХГВ: HВeAg (-), рівень ДНК HBV ≥10
5 
коп/мл, підвищений рівень 

АЛТ. Такі пацієнти потребують етіотропної терапії [141, 155, 203]. 

Особливість патогенезу ГВ у дітей полягає в незрілості їх імунної системи, 

особливо в перинатальному віці. При адекватній імунній відповіді, що здатна 

забезпечити елімінацію збудника, розвивається клінічно маніфестний гострий 

ГВ циклічного перебігу з повним одужанням. При слабкій імунній відповіді 

цитоліз вірусовмісних гепатоцитів відбувається недостатньо активно, що 

перешкоджає повному очищенню печінки від НВV. Внаслідок цього 

інфекційний процес набуває прогредієнтного перебігу із тривалою 

персистенцією вірусу та загрозою хронізації. Інтегративний варіант ХГВ також 

відповідає неповноцінній імунній відповіді [11, 14, 61, 74, 150, 236]. 

В аспекті патогенезу вродженого гепатиту, слід зупинитись на 

імунопатогенезі первинно-хронічного гепатиту В. Первинно-хронічний гепатит 

загалом відповідає вродженому гепатиту В в результаті перинатального 

інфікування. Вроджений ГВ характеризується розвитком персистуючої НВs- 

антигенемії вже в ранньому постнатальному періоді. НВеАg, як правило, 

відсутній. Це пояснюють частою мінливістю НВV з утворенням «диких» і 

мутантних штамів, а також селекцією НВе-негативних штамів. Крім того, 

НВеАg можуть зв'язуватися материнськими анти-НВе, що проходять 

трансплацентарно. Обидва названі механізми характеризують повну 

імунотолерантність і розглядаються як маркери хронізації [2, 9, 47, 74]. 

В патогенезі вродженого ГВ провідна роль належить материнським 

антитілам до HBcAg класу G, які зв'язують HBcAg і виявляються в пуповинній 

крові. Тим самим порушується механізм «virus antigen hepatocytes membrane 

display» HBcAg, що лежить в основі його «впізнавання» цитотоксичними Т- 

лімфоцитами в інфікованих печінкових клітинах з наступним їх лізисом. Анти- 

НВс класу М в пуповинній крові не з'являються, оскільки їх молекулярна вага в 

10 разів більша і тому вони не проходять через плаценту [74, 79, 127]. 
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ХГВ у дітей часто перебігає як асимптомна інфекція. Якщо у інфікованих 

дорослих після елімінації HВeAg хвороба частіше закінчується «неактивним 

носійством», то при інфікуванні в пологах імунотолерантна фаза тривала, а 

після зникнення HВeAg хвороба продовжує прогресувати. Спонтанна 

сероконверсія у таких дітей є меншою 2 % в рік у віці до 3-х років і 4-5 % у 

дітей старших 3-х років [134, 137, 139, 149, 172]. 

У 6-8 % дітей із ХГВ розвивається  мембрано-проліферативний 

гломерулонефрит, як позапечінковий прояв. Можливе прогресування фіброзу, 

помірний і тяжкий фіброз виявляють у 50 % дітей віком від 1 до 19 років при 

HВeAg-позитивному ХГВ і підвищеному рівні АЛТ. Прискорюють 

прогресування хвороби високе ВН, мутантні штами, більш старший вік 

сероконверсії HВeAg, високий рівень АЛТ, ко-інфекція ХГВ+ХГС, часті 

реактивації [35, 53, 131, 134]. 

Механізми пошкодження печінки при ГС ще недостатньо відомі. Якщо на 

початкових етапах вивчення цієї патології провідною вважали безпосередню 

цитопатогенну дію вірусу, то зараз дійшли висновку, що роль його дуже 

скромна. Це підтверджується фактами, які свідчать про відсутність кореляції 

між вираженістю вірусемії та важкістю пошкодження гепатоцитів у хворих на 

ГС [42, 55, 165, 239]. 

Припускають, що важливу роль у розвитку захворювання і згодом 

хронізації відіграють автоантитіла до печінкового ліпопротеїду. Показано, що 

HCV інгібує цитотоксичну імунну відповідь. Відсутня кореляція між 

вираженістю морфологічних змін та інфікованістю HCV гепатоцитів [70, 99, 

114, 2 01 ,  238]. 

При ГС відзначаються особливі взаємозв’язки між вірусом і антитілами. 

Так, циркуляція вірусу може поєднуватися з наявністю анти-НСV і антитіл до 

різних пептидів НСV. Особливістю ГС є те, що противірусні антитіла нездатні 

нейтралізувати вірус, на відміну від інших вірусних інфекцій, за яких антитіла 

сприяють елімінації вірусу, звільненню організму від інфекції і захисту його від 

повторного зараження. При ГС ці механізми не спрацьовують. Пов’язують це з 
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найрізноманітнішими причинами: велика кількість субтипів, які істотно 

розрізняються між собою в антигенному відношенні, генетична нестабільність з 

підвищеною здатністю до мутацій, різноманітність антитіл, які утворюються до 

різних фрагментів вірусу і відрізняються при гострій та хронічній інфекції, 

тощо, Усе це сприяє тривалій персистенції вірусу в організмі та слабкій імунній 

відповіді. Терміни появи специфічних антитіл варіюють у широких межах (від 

4 до 40 тиж і більше), тому, можлива навіть тривала персистенція вірусу без 

наявності антитіл [42, 55, 116, 140, 165]. 

При ГС частіше, ніж при гепатитах іншої етіології, з’являються 

кріоглобуліни (майже в 54 % випадків). Спричиняючи васкуліти, вони 

сприяють поглибленню уражень печінки, нирок (гломерулонефрит), а також 

хронізації та малігнізації. Сучасний рівень діагностичних можливостей 

розпізнавання ГС ще далекий від досконалості, і велика кількість як 

несправжньопозитивних, так і -негативних результатів при визначенні маркерів 

HCV у хворого потребує дуже обережної інтерпритації в світлі даних про 

патогенез, клінічні особливості і наслідки ГС [129, 132, 148]. 

Імунологічні порушення у дітей при ХГС проявляються досить стійкими 

змінами у кількості Т-лімфоцитів, співвідношенні імунорегуляторних їх 

субпопуляцій. У фазі загострення захворювання, виявляється стійкий дефіцит 

Т-лімфоцитів незалежно від ступеня активності. При цьому спостерігається 

гіпосупресорна спрямованість Т-клітинного імунодефіциту, яка найбільш 

демонстративно проявляється у періоді загострення хронічного процесу [12, 13, 

24, 73, 104]. 

Особливістю сучасного перебігу гепатитів є висока частота мікст- 

гепатитів, особливо поєднання ГВ і ГС. Здебільшого ці гепатити поєднуються в 

споживачів ін’єкційних наркотиків, а частота їх досягає 47,4-69,5 % [1, 114, 

193]. 

На сьогоднішній день механізми ураження печінки при мікст-гепатитах 

В+С залишаються недостатньо вивченими. За даними деяких авторів патогенез 

ураження  органу  ускладнюється  взаємодією  цих  вірусів,  результати  оцінки 
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яких суперечливі. Одні автори вказують, що в патогенезі хронічного гепатиту 

змішаної вірусної етіології домінуючу роль частіше відіграє HСV, який чинить 

пригнічуючий вплив на реплікативну активність HBV. Це проявляється 

зниженням активності реплікації HBV- і HСV-інфекція перебігає, як 

моногепатит у приєднанні з HBV-інфекцією. Даний феномен отримав назву 

«інтерференція вірусів» [1, 23, 45]. Інші, навпаки, відмічають домінуючу роль 

HBV-інфекції при хронічних формах мікст-гепатиту [46, 163]. При одночасній 

реплікації двох вірусів (HBV і HСV) хронічний гепатит у 5 % пацієнтів 

перебігає з вираженою активністю і склерозом портальних трактів, 

формуванням цирозу печінки, гепатоцелюлярної карциноми. У частини хворих 

(7,7 %) може відбуватися повне пригнічення геному обидвох вірусів [1, 224]. 

Треті автори описують почергову активність кожного із вірусів: на ранніх 

термінах (ймовірно після суперінфекції) реплікація HBV переважає над HСV. 

При довготривалому перебігу хронічного гепатиту відбувається зменшення 

сироваткового рівня HBV і наростає вірусемія HСV [107, 182, 205]. 

Вплив ВІЛ на перебіг HBV-інфекції обумовлений ураженням як 

клітинного імунітету, так і гуморального. В більшості випадків при HBV- 

інфекції на фоні значно зниженого імунітету реплікація вірусу в печінці не 

супроводжується цитотоксичним і цитопатичним ефектами. При ВІЛ-інфекції, 

навіть в термінальній стадії СНІДу, клітинні елементи імунного захисту 

функціонують неправильно, що приводить до такого важкого ускладнення, як 

фіброзуючий холестатичний гепатит [76, 103, 106, 193]. 

Крім того, ВІЛ обумовлює більш високий рівень реплікації HBV внаслідок 

зниження СD4 клітин, зменшення частоти спонтанних сероконверсій HBsAg і 

HВeAg, підвищення частоти серореверсії (зворотньої сероконверсії) HВeAg на 

фоні зниження СD4 [103, 117, 194]. 

Ко-інфекція ВІЛ/ВГС значно погіршує прогноз перебігу ХГС та 

прискорює процес фіброзу печінки, розвиток ЦП і ГЦК, що обумовлено 

імуносупресивною дією ВІЛ [66, 77, 78, 105]. На фоні прогресуючого 

імунодефіциту прискорюється перебіг ВГС більше, ніж в два рази. Швидке 
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прогресування захворювання печінки відмічається у хворих з рівнем СD4+ Т- 

лімфоцитів ≤ 100/мкл. Рівень ВН РНК ВГС в крові у ко-інфікованих в 1,5-2 

рази вищий, ніж у пацієнтів з моноінфекцією, що, очевидно, відображає 

швидкість вірусної реплікації в умовах імунодефіциту [6, 22, 102, 105, 119]. 

Гепатит В, С і ВІЛ-інфекція мають подібну епідеміологічну 

характеристику, однакові механізм і шляхи передачі збудників, фактори, що 

сприяють їх поширенню. До одночасного інфікування вірусами ГВ, ГС і ВІЛ 

призводить штучний парентеральний шлях зараження при ін’єкційному 

введенні наркотичних середників. Тому у споживачів ін’єкційних наркотиків 

часто діагностують вірусні гепатити поєднаної етіології і ко-інфекцію з ВІЛ, 

тобто ГВ+ГС+ВІЛ [5, 39, 101, 114]. Така асоціація інфекцій серед жінок 

репродуктивного віку призводить до зростання ризику перинатального шляху 

інфікування плода та новонародженого, що створює загрозу для здоров’я 

майбутнього покоління. 

В більшості випадків (10-90 %) інфікування плода ВГВ відбувається під 

час пологів (інтранатально), рідше − трансплацентарно (1-3 %) [52, 120, 235]. 

Доказано, що трансплацентарна передача вірусу від матері до дитини залежить 

від терміну вагітності: в І триместрі ризик інфікування становить 10 %, а в ІІІ − 

зростає до 70 % [63, 194], яка підвищується при наявності гіпоксії, обумовленої 

різними причинами, наркоманії, алкоголізму у матері тощо [152, 156, 178]. 

Одержані дані про те, що вірусна ДНК ВГВ може проникати у 

сперматозоїд, внаслідок чого відбувається її інтеграція у геном сперматозоїда. 

Такий ген, передаючись нащадкам, сприяє внутрішньоутробному 

пошкодженню печінки плода, дитина народжується з хронічним ГВ. ХГВ може 

формуватися в дитини, народженої від матері-носія HBsAg або яка перенесла 

ГВ під час вагітності. Вважають, що таким чином інфіковані діти до 20-ти 

річного віку помирають від цирозу чи раку печінки [214, 223, 236]. 

Оцінити ступінь ризику інфікування дитини допомагає регламентований 

стандартний показник обстеження вагітних − HBsAg, а також і HBeAg, що 

вказує на реплікацію вірусу і її основний еквівалент − кількісне визначення 
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ДНК ВГВ методом ПЛР. Саме ВН матері визначає ризик інфікування дитини 

[29, 52]. Вважають, що HBsAg, як і інші білки, може проникати через 

фетоплацентарний бар’єр, коли підвищується його проникливість і він 

повністю не виконує свою захисну функцію. Отримані дані, що HBeAg також 

може проникати через плаценту і зникати із сироватки крові протягом перших 6 

місяців життя дитини [59, 63]. 

При оцінці загрози інфікування дитини HBV слід враховувати, що 

перинатальний шлях – один із основних, однак ризик зараження залежить від 

спектру маркерів. При наявності HBsAg і HВеAg ризик зростає до 80-90 %, а 

ризик хронічної інфекції у інфікованих дітей становить біля 90 %. При 

наявності тільки HBsAg ризик інфікування становить 2-13 %, хронічна інфекція 

у таких дітей розвивається рідко, але може спостерігатись і гострий 

фульмінантний гепатит [210, 214, 237]. 

Якщо порівнювати наведені дані з врахуванням фаз перебігу хронічної 

HBV-інфекції, то найбільш небезпечними у відношенні інфікування плода є 

фаза імунологічної толерантності і, меншою мірою, фаза імунологічного 

кліренсу та реактивації вірусної реплікації. Отже, значний ризик передачі 

інфекції плоду існує у HBsAg-позитивних жінок зі стійкою вірусною 

реплікацією. Жінок з неактивним носійством HBsAg можна віднести до групи 

найменшого ризику перинатального інфікування, однак у випадку реактивації 

вірусної реплікації у них також буде зростати ймовірність інфікування плода 

[60, 63,120, 210]. 

В літературі відсутні дані про частоту перинатального інфікування у жінок 

з відсутністю HВеAg, але високою реплікативною активністю вірусу.  У зв’язку 

з цим не можна зробити висновок щодо вертикального інфікування дітей при 

HBV-інфекції, обумовленої мутованими штамами вірусу, в тому числі при 

найбільше вивченому HВеAg-негативному ХГВ. Відповідь на це питання 

вимагає подальших досліджень. 

Розглядається ризик передачі ВГВ при амніоцентезі, тому доцільність його 

проведення   в   даний   час   дискутується,   а   при   реплікативних   формах 
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інфекційного процесу виключається. Одні дослідники вважають, що вірус в 

амніотичній рідині не визначається і рідко визначається в пуповинній крові. Це 

свідчить про низький ризик інфікування при проведенні амніоцентезу [179]. 

Інші – доказали інфекційність вагінального секрету, амніотичної рідини, 

пуповинної крові [156, 157, 178]. 

Вимагає вирішення таке важливе питання, як тактика ведення пологів у 

вагітних жінок. Більшість авторів вважають, що кесарів розтин не впливає на 

рівень зараження дітей ВГВ при умові правильно проведеної 

імунопрофілактики дитині в перші 12 годин життя [67, 167]. Проте, є докази що 

кесарів розтин знижує рівень ВТ у тих випадках, коли неможливо відразу після 

пологів повністю здійснити активно-пасивну імунопрофілактику дитині [210, 

215, 234, 237]. 

Основним механізмом інфікування під час пологів вважають попадання 

крові матері на мацеровані шкірні покриви, кон’юктиву плода під час 

проходження пологовими шляхами, заковтування плодом навколоплідних вод, 

метеринсько-плодові інфузії через пупочну вену, внаслідок розриву дрібних 

судин плаценти [152, 156, 176]. 

Незважаючи на наявність у грудному молоці HBV, не виявлено різниці в 

частоті інфікування дітей, які знаходилися на штучному та грудному 

вигодовуванні [167]. Однак, за даними інших дослідників ризик інфікування 

плода зростає при наявності в жінки тріщини сосків, а у новонародженого – 

афтозного стоматиту [194, 197, 223]. 

Факторами, які підвищують ризик передачі вірусу ГС від матері до дитини 

є: висока вірусемія ВН≥10
6 

коп/мл, розвиток гострого ГС в ІІІ триместрі 

вагітності, ко-інфекція ГС+ВІЛ, передчасний розрив плодового міхура, розрив 

пологових шляхів під час пологів, тривалість безводного проміжку більше 6 

годин, TORCH-інфекції у вагітної, передчасне відшарування плаценти, 

шкідливі звички матері, зокрема вживання ін’єкційних наркотиків і куріння, що 

підвищує проникливість фетоплацентарного бар’єру [10, 59, 68, 180, 193, 194]. 
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Дискутабельним залишається питання щодо проведення кесарського 

розтину. Вважають, що при високому ВН ≥10
6
-10

7 
коп/мл і супутній ХПН 

пологи шляхом кесарського розтину можуть знижувати рівень вертикальної 

трансмісії, на відміну від пологів природнім шляхом, коли немовля має тісний 

контакт з інфікованою материнською кров’ю, вагінальним секретом, 

навколоплідними водами [152, 187, 216]. Ризик передачі HСV-інфекції менший 

при пологах шляхом кесаревого розтину порівняно з пологами природнім 

шляхом  (6  %  проти  32  %).  За  даними  інших  авторів  5,6  %  дітей  після 

кесаревого розтину були інфіковані HСV порівняно із 13,9 % народжених через 

природні пологові шляхи. Однак, багато дослідників вважають, що метод 

розродження не впливає на трансмісію ВГС, а обумовлена тільки рівнем 

вірусного навантаження і ко-інфекцією ГВ+ГС+ВІЛ [10, 183, 193, 199, 212]. 

Щодо постнатальної передачі ВГС через грудне молоко, то ця проблема до 

цього часу залишається остаточно невирішеною. Вірус ГС в невеликій кількості 

виявляють в грудному молоці, однак зареєстрованих підтверджених випадків 

зараження дитини від матері при грудному вигодовуванні на сьогодні немає 

[208]. Більшість дослідників вважають, що воно не є фактором ризику передачі 

HCV [168], інші − повністю виключити цей шлях інфікування не можуть [228]. 

За даними Gibb D. M. (2000) та Арендар О. А. (2009) загальний рівень ВТ 

вірусу у жінок, які годували грудним молоком і тих, що не годували, не 

відрізнявся. Тому, ризик інфікування дитини при годуванні грудьми продовжує 

вивчатись. 

Завжди слід оцінювати ризик інфікування плода як під час пологів, так і 

вертикальним шляхом. Чітко прослідковується залежність перинатальної 

передачі HBV і HСV від вірусного навантаження у матері (25-40 %) і патології 

плаценти [173, 207, 210, 228]. 

Про високу ймовірність ВУІ плода свідчить виявлення РНК HCV в 

сироватці крові новонародженого. Є гіпотеза, що материнські анти-HCV 

можуть запобігти інфікуванню дитини, знижуючи ступінь вірусемії [186, 199, 

206]. 
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Ступінь ризику інфікування плода зростає в  3-5 разів при наявності в 

матері супутньої ВІЛ-інфекції [10, 193, 206]. В літературі відсутні дані про 

кореляцію ризику інфікування дитини HCV в залежності від генотипу, а також 

наявності клініко-лабораторних проявів хронічного гепатиту. 

В цілому, аналіз проведених в Україні та в світі досліджень свідчить, що 

вагомими факторами ризику перинатального інфікування НВV і НСV є період 

хвороби, ступінь вірусемії та наявність супутньої ко-інфекції ВІЛ у матері, 

термін вагітності, тактика ведення пологів, недоношеність, низька маса тіла 

дитини при народженні. Поєднання НВV, НСV та ВІЛ-інфекції, які  мають 

спільні епідеміологічні і соціальні передумови, приводить до прискорення 

прогресування патологічного процесу в печінці і помітно погіршує прогноз. 

 

1.3 Ведення вагітних жінок з хронічними гепатитами В і С, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ, профілактика перинатальних 

ускладнень, внутрішньоутробного інфікування плода 

Відповідно до наказу МОЗ України № 417 від 15.07.2011 р. «Про 

організацію амбулаторної акушерсько-гінекологічної допомоги в Україні» 

обстеження вагітних на HBsAg проводиться тільки при постановці на облік (в 

12 тижнів вагітності), а обстеження на анти-HCV не передбачено, тому 

неможливе ефективне проведення профілактики перинатального інфікування 

HCV [109]. Кожна вагітна жінка на антитіла до ВІЛ обстежується тричі що 

відповідає існуючим вимогам [112, 143]. Крім того, усі первинно позитивні 

результати обстеження на антитіла до ВІЛ обов’язково підтверджуються, що 

виключає можливість реєстрації помилкових випадків ВІЛ-інфекції, в той час 

як підтвердження первинно позитивних результатів виявлення HBsAg не 

регламентовано і тому практично не проводиться [143, 225]. З метою 

виключення неспецифічних результатів тестування на HBsAg, що пов’язано з 

можливістю отримання хибно-позитивних і хибно-негативних результатів ІФА, 

необхідно використовувати повторне тестування позитивних зразків крові 

[169]. 



44 
 

 

На нашу думку, обстеження вагітних жінок на серологічні маркери ГВ не 

завжди є інформативним. При цьому ми не заперечуємо раціонального 

поетапного підходу до лабораторної діагностики захворювання – від простих, 

доступних всім лікувальним закладам методів до більш складних, таких як 

полімеразна ланцюгова реакція. 

При обстеженні на ГВ слід пам’ятати про HBе-негативні варіанти інфекції, 

які мають особливий профіль серологічних маркерів − HBsAg при відсутності 

HBеAg, анти-HBе, анти-HBс на фоні, як правило, високого рівня ВН. Реплікація 

таких мутантних штамів вірусу без синтезу HBеAg дозволяє ухилятись від 

імунної відповіді і тривало зберігатись в організмі [7, 36, 172]. В цих випадках 

при позитивних результатах якісної ПЛР доцільно провести кількісну ПЛР щоб 

визначити концентрацію ДНК вірусу у крові, яка є основним маркером вірусної 

реплікації і необхідна для визначення тактики ведення вагітних [185, 219]. 

Заслуговує на увагу те, що анти-HBc виявляються у вагітних майже в 10 

разів частіше, ніж HBsAg, тобто вони можуть бути єдиним маркером інфекції. 

У 4-40 % таких жінок у сироватці крові виявляють ДНК ВГВ [188].  Тому 

недостатньо інформативним є тестування тільки на HBsAg. 

Результат обстеження вагітних на HBsAg та анти-HBc може служити 

підставою для визначення тактики імунізації дитини проти ГВ. При виявленні у 

матері маркерів вірусної реплікації (анти-HBc IgM, HBeAg або ДНК вірусу) або 

тільки HBsAg (що свідчить про недавнє інфікування) ризик парентерального 

інфікування дитини є високим. Жінки, в яких виявлено тільки анти-HBc, як 

правило, є вірусоносіями з латентною формою інфекції, ризик ВТ якої є 

низьким [188, 210]. 

У країнах з високим носійством HВеAg розроблена пасивна 

імунопрофілактика внутрішньоутробної інфекції за допомогою імуноглобуліну, 

який вводять вагітній з HBеAg і HBsAg в ІІІ триместрі вагітності за 3, 2 та 1 

місяць до пологів. Така імунопрофілактика безпечна для плода і призводить до 

значного зниження ризику розвитку у нього хронічної HBV-інфекції [167, 235, 

241]. 
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Проблема ведення вагітних з HBV- та HCV-інфекцією полягає в складності 

їх етіотропного лікування. 

Ризик інфікування дитини ВГВ можна зменшити шляхом застосування 

противірусної терапії (ПВТ) в останньому триместрі вагітності [192, 196, 223]. 

З’явились дослідження про ефективне застосування ламівудину в ІІІ триместрі 

вагітності. З 32 тижня вагітності до 4 тижня післяпологового періоду жінкам з 

високим рівнем ВН (>10
7 

коп/мл) призначали ламівудин в дозі 100 мг/добу, а 

їхнім дітям проводилась активно-пасивна імунізація. При цьому жодних 

побічних дій препарату у матерів та новонароджених малюків не спостерігали, 

а ВТ від матері до дитини у HBsAg-позитивних жінок знижувалась з 39 % до 18 

%, у жінок з вірусемією – з 46 % до 20 %. Серед лікованих ламівудином жінок 

відсоток інфікованих дітей на 12-ому місяці життя становив 12,5 %, тоді як у 

нелікованих – 28 %, а частота вроджених аномалій в межах популяційної [196]. 

В цілому, за даними літератури, тактика ведення вагітних жінок, 

інфікованих ВГВ, зводиться до наступного: 

- у жінок з латентним перебігом захворювання без цитолізу з  вірусемією 

<10
6 

коп/мл вагітність можна планувати без противірусного лікування; 

- всім іншим жінкам, в тому числі з латентним перебігом інфекції, але з 

високою вірусемією (>10
6 

коп/мл) рекомендовано лікування ламівудином в 

останньому триместрі вагітності; 

- у жінок з помірною активністю гепатиту лікування проводити до 

планованої вагітності, при отриманні вірусологічної відповіді припинити 

лікування на час вагітності; 

- у жінок з вираженою активністю гепатиту лікування ламівудином 

проводити під час вагітності та продовжувати в післяпологовий період [166, 

196]. 

Реалізація програми скринінгу вагітних і широке введення за останнє 

десятиріччя пасивно-активної імунопрофілактики новонародженим дозволило 

скоротити передачу HBV інфекції на 5-10 % [25, 176]. Однак, до 30 % дітей, 

народжених  від  матерів  носіїв  HBsAg  з  високим  рівнем  вірусемії  (≥2×10
5
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МО/мл) є резистентними до проведеної імунопрофілактики. В таких випадках 

для зниження ризику перинатальної передачі HBV від матері до дитини 

повинна бути рекомендована ПВТ [172, 196]. Не дивлячись на невелику 

кількість досліджень, присвячених даному питанню, їх результати свідчать, що 

поєднання ПВТ в ІІІ триместрі вагітності і пасивно-активної імунізації 

новонароджених знижує ризик передачі HBV немовлятам і не приносить їм 

додаткової шкоди. Тому їх використання безпечне і оправдане [178, 188, 234]. 

У нашій країні з 2000 року розпочата загальна імунізація новонароджених 

проти ГВ, яка на даний час регламентується наказом МОЗ №551 від 11.08.2014. 

«Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» [110]. 

Однак, невисока ефективність імунізації  новонароджених  для профілактики 

перинатального гепатиту В, на нашу думку, обумовлена неповним охопленням 

вагітних тестуванням на HBsAg, відсутністю верифікації первинно позитивних 

результатів обстеження на HBsAg, а також імунізації новонародженого з 

урахуванням інфекційного статусу матері, свідомою відмовою матерів від 

вакцинації через антивакцинальну пропаганду та необізнаність. 

Таким чином, покращення організації та підвищення якості обстеження 

вагітних, верифікація їх вірусологічного та імунологічного статусу перед 

пологами, з наступною диференційованою імунізацією новонароджених 

дозволять, на нашу думку, значно підвищити ефективність профілактики 

перинатального інфікування ВГВ. 

У зв’язку з малосимптомним, субклінічним перебігом ГС його діагностика 

є ще складнішою, ніж ГВ. У хворих з первинно-хронічним ГС мають значення 

такі маркери, як анти-HCV, РНК HCV та ВН [3, 50, 121, 132]. 

На відміну від HBV та ВІЛ-інфекції, скринінг вагітних жінок на анти-HCV 

не включений в програму, оскільки вважають його недоцільним через 

відсутність способу специфічної профілактики перинатального інфікування і 

лікування вагітних з HСV-інфекцією, значні фінансові затрати і проводиться, як 

правило, лише за клінічними показаннями. Вагітні і їхні діти, інфіковані HCV, 
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залишаються невиявленими і складають групи ризику з розвитку ХГС [10, 16, 

40, 142] . 

Певною альтернативою є обстеження жінок з групи високого ризику 

інфікування ВГС. Це жінки інфіковані ВІЛ, ВГВ чи ко-інфекціями, споживачі 

ін’єкційних наркотиків (у минулому або тепер); у яких наявний сексуальний 

партнер (у минулому або тепер), який використовує або використовував 

внутрішньовенні форми наркотиків; особи, яким проводили переливання крові 

або її замінників, оперативні втручання, пірсинг або татуювання; особи, які 

мають декілька статевих партнерів, ведуть безладне статеве життя (жінки секс 

бізнесу); жінки з підвищеним рівнем сироваткових трансаміназ [145, 156, 209]. 

Однак, на сьогодні рекомендації щодо скринінгу вагітних на анти-HСV в 

Україні залишаються предметом дискусії і не регламентовані вітчизняним 

протоколом [109, 113]. 

Універсальний скринінг вагітних на ВГС, ВГВ та ВІЛ-інфекцію 

проводиться в Австралії і Новій Зеландії. Він дозволяє вчасно діагностувати 

інфікованих жінок і при необхідності проводити противірусне лікування після 

пологів, в найоптимальніший період [212]. 

Якщо імунопрофілактика дітей, народжених від матерів, інфікованих ВГВ, 

регламентована наказом МОЗ України № 551 то це питання при ГС 

залишається надзвичайно актуальним і невирішеним [110]. 

На жаль, сьогодні крім проведення ПВТ до планованої вагітності, інших 

профілактичних засобів специфічної профілактики ХГС немає, тому основну 

увагу потрібно надавати попередженню перинатальної трансмісії збудника і 

ранньому виявленню інфікованих. Немає також розробленої тактики ведення 

вагітності і пологів у жінок, інфікованих ВГС [15, 44, 204]. 

Враховуючи наведені дані, молоді жінки, які мають ХГС і бажають 

виключити ризик інфікування плода, повинні розглядатись як кандидати на 

ПВТ на етапі підготовки до вагітності так, як комбінована ПВТ препаратами 

інтерферону  і рибавірину протипоказана під час вагітності [213, 240]. 
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Таким чином, на даний час залишається невирішеним питання специфічної 

профілактики ХГС та ПВТ у вагітних жінок і новонароджених дітей, яке 

потребує подальшого і невідкладного вивчення. 

На сьогоднішній день існує мало інформації щодо тактики ведення 

вагітних, хворих на ХГВ+ХГС+ВІЛ, їх пологорозрішення та потреби в 

лікуванні. 

Комплексне обстеження та оздоровлення ВІЛ-інфікованих жінок, з метою 

збереження їх репродуктивної функції і народження здорових дітей, є 

невідкладною задачею охорони здоров’я. 

Тестування ВІЛ-інфікованих вагітних на HBsAg та анти-HBcor сумарні і 

анти-HCV сумарні є обов’язковим в І та ІІІ триместрах вагітності і 

регламентується наказом № 551 та № 655 [111, 143]. Слід враховувати, що у 

жінок з ВІЛ-позитивним статусом при вмісті клітин СD4 ≤ 350 інформативність 

серологічних маркерів HBV- і HСV-інфекції (специфічних антитіл) знижується, 

тому при їх відсутності в алгоритмі первинного обстеження з метою 

верифікації діагнозу та моніторингу за перебігом вказаних інфекцій необхідно 

визначати геном вірусу методом ПЛР [168, 173, 225]. 

У випадку діагнозу ВІЛ-інфекції, незалежно від ступеня вірусного 

навантаження і рівня СD4+ Т-лімфоцитів, вагітній з 16-24 тижня гестації 

призначається високоактивна антретровірусна терапія (ВААРТ) для 

профілактики ВІЛ-інфекції у новонароджених [143]. Слід відмітити, що 

питання лікування і профілактики перинатальної передачі вірусів гепатитів від 

матері дитині пов’язані з профілактикою передачі ВІЛ від матері до дитини, у 

зв’язку з чим необхідно керуватись загальними принципами призначення 

ВААРТ вагітній [143, 193]. При прийомі ВААРТ враховують можливі прояви 

гепатотоксичності препаратів, оцінюють рівень АЛТ, АСТ через 2 тижні після 

початку терапії, потому один раз в місяць. При виявленні маркерів HBV- чи 

НСV-інфекції додатково проводять клініко-лабораторне обстеження, кількісне 

визначення рівня ВН і вирішується питання про призначення профілактичного 

лікування передачі HBV чи НСV від матері до дитини [18, 20, 51, 194, 225]. 
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При виборі шляху розродження у таких жінок керуються показниками 

вірусного навантаження ВІЛ − при рівні <50 коп/мл дозволяють пологи 

природним шляхом, в усіх інших випадках − пологи здійснюють елективним 

кесарським розтином [112, 143]. Доведено, що незалежно від рівня ВН при ко- 

інфекції ХГВ+ХГС+ВІЛ пологи шляхом оперативного втручання значно 

знижують ризик народження дитини, інфікованої як ВГВ, ВГС, так і ВІЛ [187, 

193, 206, 226]. 

Доведено, що ВІЛ передається через грудне молоко від матері до дитини, 

тому жінкам з ХГВ+ВІЛ, ХГС+ВІЛ, ХГВ+ХГС+ВІЛ рекомендовано штучне 

вигодовування немовлят [111, 143, 225-227]. 

Діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів з ХГВ, ХГС чи їх поєднаних 

форм, знаходяться на обліку і спостерігаються в центрі СНІДу до 18-місячного 

віку. Обстеження на антитіла до ВГВ та ВГС проводять при народженні, при 

отриманні позитивних результатів визначають ПЛР (кількісну і якісну), що 

дозволяє оцінити ризик прогресування хвороби [112]. 

Таким чином, на сьогодні відсутня чітка концепція ведення вагітних із 

вірусними гепатитами в поєднанні з ВІЛ-інфекцією та без неї. Проблема 

полягає в складності етіотропного лікування ХГС у вагітних жінок, оскільки 

більшість противірусних і імуномодулюючих препаратів протипоказані під час 

вагітності. 

До теперішнього часу залишається не розробленою стратегія мінімізації 

ризику передачі ВГВ і ВГС від матері новонародженій дитині. Потрібний 

пошук ефективних методів запобігання перинатальної трансмісії ВГВ і ВГС, 

що є однією з найважливіших проблем інфектології і акушерства на сучасному 

етапі. 

 

 
Резюме 

Актуальність проблеми перинатальних HBV- і НСV-інфекцій визначається 

значним рівнем інфікованості і захворюваності жінок репродуктивного віку, їх 
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несприятливим впливом на розвиток плода, недостатньо вивченими 

патогенетичними механізмами і чинниками розвитку внутрішньоутробного 

інфікування, необхідністю розробки обґрунтованих методик прогнозування 

перинатального ризику, удосконалення діагностики латентних форм цих 

інфекцій у новонароджених і дітей раннього віку та раціональних підходів до 

профілактики. 

Попри значні успіхи, досягнуті у вивченні етіології, патогенезу, клініки, 

діагностики ХГВ і ХГС, результати наукових досліджень, які стосуються 

материнсько-плодових аспектів цих інфекцій, вивчені недостатньо, наводяться 

без урахування сучасних поглядів на патогенез хронічних вірусних гепатитів. 

Мало даних про особливості перебігу цих інфекцій у новонароджених, існують 

труднощі в ранній їх діагностиці, немає єдиного підходу до трактування 

результатів обстеження, залишається відкритим питання про профілактику 

перинатальної HСV-інфекції, які сприятимуть покращенню демографічної 

ситуації у нашій країні. 

Аналізуючи наведені дані, вимагає доопрацювання алгоритм діагностики 

та моніторингу за перебігом ХГВ та ХГС під час вагітності для вивчення 

особливостей їх перебігу, впливу на наслідки вагітності, утробний стан плода, а 

всі патологічні процеси, які відбуваються в їх організмі, розглядати через 

призму сучасних підходів до класифікації і діагностики хронічних гепатитів. 

Окрім того, недостатньо уваги приділено комплексній оцінці ризику ВУІ плода 

з врахуванням материнських, плодових і акушерських факторів вертикальної 

трансмісії вірусів ГВ і ГС. Потребують більш глибокого наукового аналізу 

результати клініко-лабораторного обстеження новонароджених, виходячи із 

принципів діагностики інфекційного процесу та враховуючи сучасні погляди на 

клініко-патогенетичні особливості його перебігу. 
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РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

1.1 Клінічна характеристика вагітних жінок з хронічними гепатитами 

В і С, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

Робота проводилася на клінічній базі кафедри дитячих інфекційних хвороб 

(зав. кафедрою д. мед. наук, професор Г. Б. Матейко) Івано-Франківського 

національного медичного університету (ІФНМУ) (ректор – д. мед. наук, 

професор М. М. Рожко), консультативно-діагностичного відділення центру 

планування сім’ї Івано-Франківського обласного перинатального центру (ОПЦ) 

(головний лікар – І. В. Вакалюк) та амбулаторно-поліклінічного відділення 

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

Франківської обласної клінічної інфекційної лікарні (ОКІЛ) (головний лікар – 

Р. С. Остяк). 

Комплексне клініко-лабораторне обстеження вагітних жінок з ХГВ та ХГС 

та негативним ВІЛ-статусом, проводили сумісно із зав. каф. дитячих 

інфекційних хвороб ІФНМУ д. м. н., проф. Г. Б. Матейко в консультативно- 

діагностичному відділенні центру планування сім’ї Івано-Франківського ОПЦ 

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) [109]. 

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

оглядались та обстежуватись  в  амбулаторно-поліклінічному відділенні 

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

Франківської ОКІЛ. Обстеження проводились 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» [111, 112]. 
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Для вивчення поширеності ХГВ та ХГС серед вагітних за період з 2012 по 

2017 р.р. 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 %), а 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 %). 

З даних поданих в таблиці 2.1 видно, що жінки були поділені на групи: 1 

група – 313 вагітних жінок з ХГВ і ХГС та ВІЛ-негативним статусом, 2 група – 

66 вагітних жінок з ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС та ВІЛ-позитивним статусом. 

 
 

 

Кількісна характеристика обстежених осіб 

Таблиця 2.1 

 

Групи і 

підгрупи 

пацієнтів 

Категорії пацієнтів Кількість 

1 Вагітні жінки  з  ХГВ,  ХГС  з негативним  ВІЛ- 

статусом, поділені на 2 підгрупи: 

313 

1А - з ХГВ 211 

1Б - з ХГС 102 

2 Вагітні жінки з ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС з 

позитивним ВІЛ-статусом, поділені на 3 

підгрупи: 

66 

2А - з ХГВ 18 

2Б - з ХГС 30 

2В - з ХГВ+ХГС 18 

 Здорові вагітні жінки (контрольна група) 25 

 Всього 404 

 

Вагітні жінки кожної групи були поділені на підгрупи: підгрупу 1А склало 

211 жінок з ХГВ, підгрупу 1Б – 102 жінки з ХГС. Серед ВІЛ-позитивних жінок 

підгрупа 2А – 18 з ХГВ, 2Б – 30 з ХГС, 2В – 18 з ХГВ+ХГС. 
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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. Діти, народжені такими матерями, на вище 

вказані інфекції не обстежувались. 

Дане дослідження було клініко-аналітичне типу когортного 

проспективного і типу «випадок контроль». У когорти були включені всі 

вагітні жінки як ВІЛ-негативні, так і ВІЛ-позитивні, які були виявлені в процесі 

роботи і відповідали критеріям включення. Групи обстеження формувались у 

міру звертання пацієнток за результатами їх обстеження при постановці на 

облік з приводу вагітності з відповідністю за віком, супутньою патологією 

(акушерською, генітальною, екстрагенітальною). 

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

гепатит В і С, наявність інших хронічних захворювань печінки, супутніх 

TORCH-інфекцій; жінки, які до вагітності отримали ПВТ з приводу ХГВ, ХГС і 

дали стійку вірусологічну відповідь (СВВ). 

До настання вагітності у жінок 1 групи ХГВ діагностовано у 8 (3,8 %) 

вагітних, а ХГС – у 6 (5,8 %). З анамнезу відомо, що до планованої вагітності 

ПВТ віріадом  з приводу ХГВ отримали 3 жінки, на  яку не  дали СВВ, а  з 

приводу ХГС – 4 жінки за схемою пегільований інтерферон+рибавірин, на яку 

також не дали СВВ, тому вони були включені в групу обстежених. 

ВІЛ-інфіковані жінки отримували лікування з приводу ВІЛ-інфекції. З 

даних, наведених в таблиці 2.2 видно, що із 66 ВІЛ-інфікованих вагітних 12 

(18,2%) жінок до вагітності розпочали курс ВААРТ з приводу ВІЛ-інфекції з 

використанням ламівудину, який одночасно пригнічує і реплікацію ВГВ. 

Отримували ВААРТ з 16-24 тижня гестації 36 (55,4 %) жінок, а 18 (27,3 %) – 

після 25 тижня, у зв'язку з пізнім становленням на облік з приводу вагітності. 
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Таблиця 2.2 

Терміни початку прийому ВААРТ з приводу ВІЛ-інфекції 
 

Початок прийому 

ВААРТ 

Кількість ВІЛ-інфікованих вагітних жінок, n = 66 

абс.ч. % 

До вагітності 12 18,2 

З 16-24 тижня вагітності 36 55,4 

Після 25 тижня вагітності 18 27,3 

 

У 8 (26,7 %) жінок з ВІЛ-позитивним статусом ХГС було діагностовано до 

настання вагітності, з них 3 (18,75 %) отримали ПВТ пегінтроном та ребетолом, 

на яку не дали СВВ. Через 6-12 місяців після проведеного лікування у цих 

жінок в І триместрі вагітності зареєстровано вірусемію (10
3
-10

4 
коп/мл) зі 

зростанням її показників перед пологами на 2-3 log без цитолізу в 2 жінок та 

мінімальним в однієї. Діагноз ХГВ верифіковано до настання вагітності в 6 

(33,3 %) жінок, а у 12 (66,7 %) – під час вагітності. 

Серед ВІЛ-позитивних жінок 9 (13,6 %) було споживачами ін’єкційних 

наркотиків, 41 (62,1 %) вагітна курила, 34 (51,1 %) – регулярно вживали 

алкоголь. 

З даних поданих в таблиці 2.3 видно, що серед ВІЛ-інфікованих вагітних 

переважали жінки з І та ІІ стадіями ВІЛ-інфекції – 27 (40,9 %) та 30 (45,5 %), 

відповідно. В ІІІ стадії були тільки 3 (4,5 %) жінки з мікст-гепатитом 

ХГВ+ХГС, а в ІV – 6 жінок: 3 (4,5 %) з ХГВ і 3 (4,5 %) з ХГС. 

Таблиця 2.3 

Стадії ВІЛ-інфекції у вагітних жінок з хронічними гепатитами 
 

 
Вагітні жінки, n=66 

Стадія ВІЛ-інфекції 

І ІІ ІІІ ІV 

абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % абс.ч. % 

ХГВ 3 4,5 12 18,2 0 0 3 4,5 

ХГС 12 18,2 15 22,8 0 0 3 4,5 

ХГВ+ХГС 12 18,2 3 4,5 3 4,5 0 0 

Всього 27 40,9 30 45,5 3 4,5 6 9,1 
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Для верифікації діагнозу хронічного гепатиту В та С користувалися 

Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. Користувалися також 

Уніфікованим клінічним протоколом первинної, вторинної (спеціалізованої), 

третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Вірусний гепатит В у 

дорослих» затвердженого наказом МОЗ України № 613 від 21.06.2016 року 

[141]. Згідно з класифікацією розрізняють реплікативну та інтегративну 

(носійство HBsAg) форми ХГВ. Реплікативна включає імунотолерантну та 

імуноактивну фази хвороби, як показано в таблиці 2.4. 

Таблиця 2.4 

Серологічні маркери при різних варіантах перебігу ХГВ 

Маркери 

Реплікативна форма 
Інтегративна 

форма 

Імунотоле-

рантна 

фаза 

Імуноактивна фаза  
Латентна форма 

(носій HBsAg) 

 

HBeAg -

позитивни

й варіант  

HBeAg-

негативний 

варіант  

HBsAg + + + + 

анти-HBс IgG + + + + 

анти-HBс IgM – – – – 

HBeAg + + – – 

анти-HBeAg – – + + 

ДНК HBV +++ ++ + +/–* 

АЛТ N ↑ ↑ N 

Примітка: * «+» – рівень ДНК HBV ˂ 104 коп/мл (˂ 2000 МО/мл); «–» – 

рівень ДНК HВV не визначається. 

 
Жінок, в яких при первинному скринінгу був виявлений HBsAg, 

обстежували в наступному об’ємі: анти-HBcor сумарні, анти-HBcor IgM, IgG, 

HBеAg, анти-HBеAg, анти-HBsAg та ПЛР якісна. При повторних дослідження в 

динаміці вагітності (в ІІ та ІІІ триместрах) для виключення перенесеного 

гострого ГВ визначали анти-HBsAg, анти-HBe та анти-HBcor IgG (див. дод. 

А1). 
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При виявленні HBsAg, анти-HBеAg та анти-HBcor сумарних за відсутності 

інших маркерів та синдрому цитолізу і при рівні ВН HBV нижче порогово або 

˂ 10
4 
коп/мл жінок верифікували, як носіїв HBsAg. 

Реплікативну форму захворювання встановлювали на підставі скарг, 

об’єктивних даних, виявлення HBsAg, HBеAg, анти-HBcor сумарних, 

позитивній ПЛР ДНК HBV та наявності синдрому цитолізу, мезенхімально- 

запального синдрому. У 6 (2,8 %) жінок з негативним ВІЛ-статусом 

діагностували реплікативні форми ХГВ обумовлені мутованими штамами, в 

яких при відсутності HBeAg визначали інші маркери реплікації: HBsAg, анти- 

HBcor сумарні та позитивну ПЛР. 

Діагноз ХГС верифікували згідно з Уніфікованим клінічним протоколом 

первинної, вторинної (спеціалізованої), третинної (високоспеціалізованої) 

медичної допомоги «Вірусний гепатит С у дорослих» затвердженого наказом 

МОЗ України № 729 від 18.07.2016 року [142]. Встановлювали діагноз  на 

основі скарг, об’єктивних даних, наявності синдрому цитолізу, мезенхімально- 

запального синдрому, позитивних анти-HCVсумарних та ПЛР РНК HCV і 

підтверджували виявленням сумарних антитіл класу IgG до структурного (core) 

та неструктурних білків вірусу гепатиту С – NS3, NS4, NS5 методом 

імуноблоту (RIBA) (див. дод. А2 ). 

З даних відображених в таблиці 2.5, видно, що у вагітних жінок 1 групи 

ХГВ діагностовано у 211 жінок, серед них реплікативні форми інфекції 

діагностували у 60 (28,4 %) пацієнток, з яких 27 (45,0 %) були в імуноактивній 

фазі і 33 (55,0 %) в імунотолерантній,  а носіями HBsAg була 151 (71,6 %) 

пацієнтка. У вагітних жінок 1 групи мікст-гепатиту ХГВ+ХГС не було. 
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Таблиця 2.5 
 

Варіанти перебігу ХГВ у вагітних жінок 1 групи 
 

№ 

п/п 
Форми та фази ХГВ у 

ВІЛ-негативних вагітних жінок 

Кількість вагітних, 

n=211 

 абс.ч. % 

1. ХГВ: 211 100,0 

1.1 носійство HBsAg (інтегративна форма) 151 71,6 

1.2 реплікативна форма ХГВ: 60 28,4 

 - імуноактивна фаза 27 45,0 

 - імунотолерантна фаза 33 55,0 

 

У таблиці 2.6 відображено характеристику хронічних гепатитів у вагітних 

жінок 2 групи. З її даних видно, що ХГВ діагностовано у 18, ХГС – у 30, а 

ХГВ+ХГС – у 18 ВІЛ-інфікованих вагітних. 

 

Варіанти перебігу ХГВ та мікст-гепатиту ХГВ+ХГС 

у вагітних жінок 2 групи 

Таблиця 2.6 

№ 

п/п 

Форми та фази захворювання у ВІЛ- 

позитивних вагітних жінок 

Кількість вагітних 

абс.ч. % 

1. ХГВ: 18 100,0 

1.1 носійство HBsAg (інтегративна форма) 0 0 

1.2 реплікативна форма ХГВ: 18 100,0 

 - імуноактивна фаза 2 11,1 

 - імунотолерантна фаза 16 88,9 

2. ХГВ+ХГС: 18 100,0 

2.1 з реплікацією ХГВ 7 38,9 

2.2 з реплікацією ХГС 11 61,1 

 
 

У жінок даної групи носійство HBsAg, як інтегративну форму ХГВ не 

зареєстрували в жодної жінки. У всіх 18 (100,0%) вагітних діагностували 

реплікативні форми, серед яких імуноактивну фазу – у 2 (11,1%), а 

імунотолерантну – у 16 (88,9 %) пацієнток. 
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У жінок з мікст-інфекцією реплікація ХГВ мала місце у 7 (38,9 %) вагітних, 

реплікація ХГС – у 11 (61,1 %). 

 

1.2 Методика лабораторних досліджень та верифікація діагнозу у 

вагітних з хронічними гепатитами В і С та їх дітей з HBV- і HCV- 

інфекціями 

Для вирішення поставлених завдань проводили комплексне клініко- 

лабораторне обстеження вагітних жінок та їхніх дітей. 

Для верифікації діагнозу ХГВ і ХГС використовували дані анамнезу 

хвороби, клініки, лабораторні дослідження (загальноклінічні та біохімічні), ІФА, 

ПЛР якісну та кількісну, інструментальні методи дослідження (УЗД ФПК, УЗД 

ОЧП вагітної та дитини). 

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

імунологічні методи обстеження вагітних жінок з ВІЛ-позитивним статусом та 

їхніх  дітей  виконувались  на  базі  сертифікованої  МОЗ  України  (атестат 

№ 003784 від 03.09.14 р.) 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 (зав. лаб. – О. О. Прокоф’єва), а з негативним ВІЛ-статусом 

– в приватній лабораторії «Сінево» (мед. директор – О. В. Небельцова). 

Всім пацієнтам були проведені загально-клінічні лабораторні дослідження 

в наступному об’ємі: загальний аналіз крові з визначенням вмісту тромбоцитів, 

загальний аналіз сечі, біохімічний аналіз  крові (загальний білірубін та його 

фракції, загальний білок та його фракції, АЛТ, АСТ, тимолова проба, лужна 

фосфатаза (ЛФ)) за загальноприйнятими методиками. 

Для визначення основних синдромів хронічного гепатиту проводили 

біохімічні дослідження в кожному триместрі вагітності. Про синдром цитолізу 

свідчили активність АЛТ, АСТ; холестазу – активність ЛФ, рівень загального 

білірубіну та його фракцій у сироватці крові; мезенхімально-запальний – рівень 

гамаглобулінів, тимолової проби. 
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Ступінь активності гепатиту визначали за показниками рівня АЛТ: 

мінімальний – підвищення АЛТ не більше ніж в 1,5-2 рази, низький – 3-5 разів, 

помірний – 6-9 разів, високий – більше, ніж в 9 разів [141]. 

Так, як еластографія вагітним жінкам протипоказана під час вагітності, а 

фібротестування є дороговартісним методом діагностики, то для визначення 

фібротичних змін в печінці ми користувалися  APRI тестом: 

APRI=(АСТ/(верхня межа АСТ)) ×100 / тромбоцити (10
9 

/л)) 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 року 

[141]. Розрахунок проводили на онлайн калькуляторі 

(http:prometheus.spidolog.ru).    При    показниках    APRI    ˂0,7    –    результат 

інтерпретували, як відсутність фіброзу, при 0,7-1,0 – наявність фіброзу печінки, 

при ˃1,0 – цироз печінки. 

Також для верифікації діагнозу враховували дані епідеміологічного 

анамнезу: наявність оперативних втручань, малоінвазивних методів 

обстеження, медичних маніпуляцій, при яких мав місце контакт з кровʼю; 

косметичних процедур (пірсинг, татуювання, манікюр, педикюр); часта зміна 

статевих партнерів, вживання ін’єкційних наркотиків. 

Вирішальну роль у постановці діагнозу відігравало комплексне специфічне 

лабораторне обстеження: визначення сироваткових маркерів ХГВ та ХГС 

методом ІФА і вірусологічних (ДНК HBV, РНК HCV, РНК ВІЛ у крові) 

методом ПЛР (якісної) в реальному часі і кількісної. Рівень вірусемії при ХГВ 

оцінювали  як  високий  при  ВН  >  10
5   

коп/мл,  низький  –  ВН  ≤  10
5   

коп/мл, 

пороговий – ВН ≤ 750 коп/мл, при ХГС – оцінювали як високий при ВН > 10
5
 

коп/мл, низький – ВН ≤ 10
5 

коп/мл. 

Обстежували вагітних на анти-HCVсумарні, HBsAg, анти-HBc сумарні та 

анти-HBе тричі (при постановці на облік з приводу вагітності, в ІІ та ІІІ 

триместрах) з використанням високоінформативних тест-систем ІФА. Для 

вирішення питання про форму та активність інфекційного процесу проводили 
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дослідження для виявлення маркерів вірусної реплікації (анти-HCV IgM, анти- 

HBc IgM, HBеAg, ДНК HBV, РНК HCV). 

Перше обстеження вагітних проводили за скеруванням акушер-гінекологів 

при взятті їх на облік (10-12 тижнів вагітності). Клініко-лабораторні дані цього 

обстеження мали тільки орієнтовне значення для того щоб запідозрити ХГВ чи 

ХГС, за виключенням тих жінок, в яких діагноз хронічного гепатиту було 

верифіковано до настання вагітності. Остаточна верифікація діагнозу 

проводилася на підставі повторних результатів обстежень – в ІІ та ІІІ триместрі 

вагітності, тобто 22-24 та 32-34 тижні вагітності. На основі результатів 

специфічних лабораторних обстежень, УЗД ОЧП вагітної жінки, УЗД плаценти 

і плода оцінювали перебіг гепатитів під час вагітності, перебіг вагітності на 

фоні гепатитів, стан ФПК, ризик розвитку акушерських та перинатальних 

ускладнень і вирішували питання про тактику ведення вагітності, доцільність 

призначення того чи іншого лікування. 

Діагностика ХГВ та ХГС у ВІЛ-позитивних вагітних не відрізнялася від 

такої у ВІЛ-негативних, за винятком того, що ми враховували ймовірність 

відсутності синдрому цитолізу при реплікативній формі інфекції, яка може 

супроводжуватися високим рівнем ВН у хворих з імуносупресією. 

Обстеження ВІЛ-інфікованих вагітних жінок на  HBsAg, анти-HBcor 

сумарні і анти-HCV проводили згідно з наказом МОЗ України № 551 від 

12.07.2010. «Про затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії 

ВІЛ-інфекції у дорослих та підлітків» [111]. При отриманні позитивних 

серологічних результатів обстежень в І триместрі, ми обстежували жінок 

повторно в ІІ та ІІІ триместрах вагітності для визначення клінічних форм 

гепатитів. Також визначали рівень CD4+ Т-лімфоцитів згідно протоколу. 

З метою виявлення акушерських і перинатальних ускладнень у 10-12, 22-

24 і 32-34 тижні вагітності, аналізували результати, призначеного акушер- 

гінекологами, інструментального обстеження вагітних, відповідно перший, 

другий і третій УЗД-скринінг плода і плаценти. 
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Для оцінки наслідків вагітності з’ясовували стан новонароджених, 

аналізували результати їх обстеження методами ІФА і ПЛР з одночасним 

порівнянням їх у матері. Дослідження проводили одночасно і в  одній 

лабораторії з використанням однакових методик і тест-систем. У неінфікованої 

дитини рівень материнських антитіл поступово зменшувався внаслідок їх 

розпаду і повністю зникав до 18 місяців життя. 

Обстеження дітей проводили в 3, 6 та 18 місяців життя (див. дод. А3, А4): 

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 виявлення двох позитивних результатів ПЛР. Виникнення симптомів 

захворювання, як і проведення обстеження в терміни після 18 місяців життя, 

давало підстави виключити вроджену інфекцію. 

На завершальному етапі дослідження визначали групи ризику ВУІ плода, 

шляхом послідовного аналізу факторів ризику вертикальної трансмісії HBV- та 

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

 

Статистичну обробку матеріалу на всіх етапах дослідження проводили на 

персональному комп’ютері у програмі Microsoft Office Excel, де матеріали 

групувались за контингентом вивчення (розрахунок відносних (P±mp) та 

середніх величин (M±m) з похибкою, визначення t-критерію Ст’юдента). 

Частина завдань розробки даних виконувалась із використанням ліцензованих 

пакетів статистичного аналізу Microsoft Office Excel та Statistica 12.0. Динаміку 

змін показників вірусного навантаження та цитолізу, які відбувалися в одній і 

тій же групі вагітних жінок впродовж спостереження, оцінювали методом 

знаків [38, 72, 130]. 

Для визначення зв’язку між величинами використовували метод рангової 

кореляції Пірсона з обчисленням коефіцієнту кореляції (r) та його достовірність 

(р˂0,05) [38, 130]. 



62 
 

 

Для визначення достовірності частоти поширеності ХГВ та ХГС у вагітних 

жінок, інфікованих і неінфікованих ВІЛ, а також вродженої HBV- та HCV- 

інфекції використовували непараметричний метод Х
2 
[38, 130, 184]. 

Вірогідність різниці даних у порівнюваних групах,  враховуючи велику 

кількість спостережень і наближеність внаслідок цього до нормального 

розподілу, доводили на підставі розрахунку коефіцієнта t (Ст’юдента) і 

визначення за таблицею точності безпомилкового прогнозу (р), результати 

вважали достовірними при р<0,05 [72, 98]. 

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

визначенням відносного ризику (RR) для кожного фактору, його 95 % 

довірчого інтервалу (95 % СІ) [130, 184]. Для оцінки ступеня ризику 

присвоювали певному значенню RR відповідний бал. На основі отриманих 

результатів RR виявлених факторів ризику розроблено карти прогнозування 

ризику ВУІ плода у вагітних з ХГВ і ХГС. 

 

Забезпечення вимог біоетики 

Протокол обстеження вагітних жінок та їх дітей був затверджений 

комісією з питань етики (голова – д. мед. наук, професор І. Г. Купновицька, 

протокол засідання № 70/13 від 09.04.2013 р.) ДВНЗ «Івано-Франківський 

національний медичний університет» (ректор – д. мед. наук, професор М. М. 

Рожко). Комісія з питань етики Івано-Франківського національного медичного 

університету (протокол засідання № 106/19 від 07.02.2019 р.) порушень 

морально-етичних норм при проведенні досліджень не виявила. 

Протокол відображає етичні принципи, викладені у Белмондській доповіді 

(18.04.1979 р.) у відношенні до людей, які виступають суб'єктами обстеження, 

дотримуючись таких базових принципів, як повага до особистості вагітної 

жінки та її дитини, нездатної до самозахисту, інформованість та згода батьків, 

оцінка ризику шкоди та користі і складений так, що дослідження не суперечать 

основним етичним нормам Гельсінської декларації, прийнятої Генеральною 

асамблеєю Всесвітньої медичної асоціації, Конвенції Ради Європи про права 
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людини та біомедицину (1977 р.), відповідним положенням ВООЗ, 

Міжнародної ради медичних наукових товариств, Міжнародному кодексу 

медичної етики (1983 р.) та законам України. 

Дякуємо адміністрації та співробітникам Івано-Франківської обласної 

клінічної інфекційної лікарні, обласного центру по профілактиці ВІЛ-інфекції 

та боротьби зі СНІДом Івано-Франківської ОКІЛ та Івано-Франківського 

обласного перинатального центру за щоденну практичну допомогу і сприяння у 

виконанні роботи. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНИХ ГЕПАТИТІВ В ТА С У МАТЕРІВ 

НА ТЛІ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ І БЕЗ НЕЇ 

 

3.1 Клініко-біохімічні особливості  хронічного гепатиту В у вагітних 

жінок, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

Своєчасне виявлення вірусних гепатитів у вагітних жінок, встановлення їх 

клінічної форми має важливе значення для прогнозування і профілактики 

акушерських і перинатальних ускладнень. Однак, діагностика ХГВ та ХГС 

супроводжується значними труднощами через субклінічний чи безсимптомний 

їх перебіг, відсутністю клінічних проявів. Тому вирішальну роль у постановці 

та верифікації діагнозу повинно відігравати комплексне клініко-лабораторне 

обстеження. 

Вивчення клініко-біохімічних особливостей перебігу ХГВ і ХГС у 

вагітних жінок на тлі ВІЛ-інфекції та без неї дасть можливість вивчити фактори 

ризику, які сприятимуть інфікуванню плода. 

Як видно з даних, поданих в таблиці 3.1, діагноз ХГВ верифіковано у 211 

вагітних жінок з негативним ВІЛ-статусом. Найчастіше діагностували 

носійство HBsAg, як інтегративну її форму – у 151 (71,6 %) жінок, рідше 

реплікативну форму – у 60 (28,4 %), серед яких імуноактивну фазу – у 27   

(45,0 %,а імунотолерантну – у 33 (55,0 %) пацієнток. 

Носійство HBsAg у 66 (43,7 %) вагітних жінок супроводжувалось рівнем 

ВН < 10
4 
коп/мл, а у 85 (56,3 %) – ВН не визначалось протягом всієї вагітності. 

Слід відмітити, що у жінок рівень ВН HВV коливався в межах 1-2 логарифмів 

протягом гестаційного періоду. Однак, інтегративні стадії не трансформувалися 

в реплікативні впродовж вагітності. При ретельному опитуванні тільки  63 

(41,7 %) жінки скаржилися на періодичну нудоту та швидку втомлюваність, що 

ймовірно, пов’язано з гестозом вагітності. Цитолізу впродовж всього 

гестаційного періоду не зафіксовано в жодної жінки-носія HBsAg. 
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Варіанти перебігу ХГВ у вагітних жінок 

залежно від ВІЛ-статусу 

Таблиця 3.1 

 

№ 

п/п 

 

Форми та фази ХГВ 

Кількість вагітних жінок 

ВІЛ-негативний 

статус, n=211 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=18 

абс. ч. % абс. ч. % 

1. ХГВ: 211 100,0 18 100,0 

1.1 носійство HBsAg 

(інтегративна форма) 
151 71,6 0 0 

1.2 реплікативна форма: 60 28,4 18 100,0** 

 - імуноактивна фаза 27 45,0 2 11,1* 

 - імунотолерантна фаза 33 55,0 16 88,9* 

Примітка: * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 

та 2 груп, * р<0,05, ** р<0,001. 

 
У ВІЛ-позитивних вагітних носійство HBsAg, як інтегративну форму ХГВ 

– не зареєстрували в жодної жінки. У всіх 18 (100,0 %) вагітних діагностували 

реплікативну форму, серед яких імуноактивну фазу – у 2 (11,1 %), а 

імунотолерантну – у 16 (88,9 %) пацієнток. 

Порівнюючи перебіг ХГВ у вагітних, варто відзначити, що реплікативну 

форму захворювання достовірно частіше діагностували у ВІЛ-позитивних 

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

ВІЛ-інфекції частіше, ніж у вагітних з ВІЛ, діагностували імуноактивну фазу 

захворювання (45,0 % проти 11,1 %) (р˂0,05), тоді як імунотолерантна фаза 

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

Вивчали клінічний перебіг ХГВ у вагітних жінок  залежно від їх ВІЛ- 

статусу, дані яких представлені в таблиці 3.2. Серед клінічних проявів ХГВ 

впродовж періоду гестації рідше спостерігали підвищену втому та знижений 

апетит у вагітних 1 групи – (35,00±6,16) % та (21,67±5,32) % на відміну від 

жінок 2 групи – (61,11±11,49) % та (50,00±11,79) %, відповідно (р<0,05). 
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Таблиця 3.2 

Порівняльна характеристика клінічних проявів ХГВ у вагітних жінок 

залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

Клінічні прояви 

Вагітні жінки 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=60 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=18 

абс. ч. % абс. ч. % 

Підвищена втома 21 35,00±6,16 11 61,11±11,49* 

Знижений апетит 13 21,67±5,32 9 50,00±11,79* 

Періодична нудота 14 23,33±5,46 9 50,00±11,79* 

Важкість у правому 

підребер’ї 
6 10,00±3,87 6 33,33±11,11* 

Гепатомегалія 6 10,00±3,87 6 33,33±11,11* 

Відсутність скарг 23 38,33±6,28 3 16,67±8,78* 

Примітка: * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 

та 2 груп, р<0,05. 

 
Також значно рідше у жінок без ВІЛ-інфекції відмічали нудоту 

непостійного характеру та періодичну важкість в  правому підреберʼї – 

відповідно у (23,33±5,46) % і (10,00±3,87) %, особливо після прийому їжі, що 

нерідко пов’язують з вагітністю, проти (50,00±11,79) % і (33,33±11,11) % у 

вагітних з позитивним  ВІЛ-статусом (р<0,05). Дані скарги турбували жінок 

переважно в І та ІІ триместрі вагітності і до кінця вагітності утримувалися 

тільки в 13,00 % вагітних 1-ої групи та у 38,90 % – 2-ої групи (р<0,05). 

Гепатомегалія мала місце у (10,00±3,87) % пацієнток 1-ої групи, тоді як у 

жінок 2-ої групи вона реєструвалася в 3,3 рази частіше – у (33,33±11,11) %, 

(р<0,05). Навпаки, не подавали жодних скарг  протягом  вагітності 

(38,33±6,28) % вагітних жінок з ВІЛ-негативним статусом, на відміну від 

(16,67±8,78) % пацієнток з позитивним (р<0,05). 

Таким чином, клінічні прояви ХГВ достовірно частіше спостерігалися у 

жінок з ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним. 
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Ми вивчали перебіг ХГВ у вагітних жінок залежно від їх ВІЛ-статусу. 

Ступені активності гепатиту представлені в таблиці 3.3. 

Слід відмітити, що не всі жінки двох груп були вчасно обстежені в І 

триместрі вагітності: серед вагітних з ВІЛ-негативним  статусом  обстежено 

70,0 % жінок, а з ВІЛ-позитивним дещо менше – 61,1 %, що пов’язано із 

несвоєчасним зверненням в жіночу консультацію та відповідно становленням 

на облік з приводу вагітності. 

У 2 (3,33±2,32) % жінок з ВІЛ-негативним статусом були завмерлі 

вагітності в 18 та 19 тижнів гестації відповідно, а в 1 (1,67±1,65) % жінки 

відбувся пізній викидень на 21-му тижні. У 2 (11,11±7,41) % жінок з ВІЛ- 

позитивним статусом відбулися ранні мимовільні викидні в 10 та 12 тижнів, а в 

1 (5,56±5,40) % на 21-му тижні гестації завмерла вагітність, тому динаміку всієї 

вагітності у цих жінок ми прослідкувати не змогли, оскільки вони випали з 

подальшого дослідження. 

Ступінь активності гепатиту у вагітних з реплікативними формами ХГВ 

подано в таблиці 3.3. У жінок 1 групи з імуноактивною фазою ХГВ 

спостерігали мінімальний ступінь цитолізу (АЛТ=63,42±1,20 ОД/л, 

АСТ=53,96±1,26 ОД/л) у (43,33±6,40) % пацієнток протягом всього періоду 

гестації, який не наростав навіть при високому ступені вірусемії. Помірний 

ступінь цитолізу на фоні низького ВН (1,2×10
3 

коп/мл) спостерігали тільки в 1 

жінки ((1,67±1,65) %) протягом ІІ-ІІІ триместру вагітності, динаміка якого не 

змінювалася впродовж вагітності. 

В решти (55,00±6,42) % жінок з імунотолерантною фазою ХГВ цитолізу 

впродовж вагітності не спостерігали, незважаючи на наявність вірусемії 

(показники ВН HBV =10
4
-10

7 
коп/мл). 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ступінь активності гепатиту у вагітних жінок з реплікативними формами ХГВ 

залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Таблиця 3.3 

 

 
 

Ступінь 

цитолізу 

Терміни обстеження вагітних жінок 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=60 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, n=18 

I триместр 

(n=42) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=60) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=57) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=11) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=16) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=15) 

абс.ч./% 

Мінімальний 18/(42,86±7,64) 26/(43,33±6,40) 25/(43,86±6,57) 1/(9,09±8,67) 2/(12,50±8,27)
Δ
 1/(6,67±6,44)* 

Низький 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Помірний 0/0 1/(1,67±1,65) 1/(1,75±1,74) 0/0 0/0 0/0 

Високий 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Відсутній 24/(57,14±7,64) 33/(55,00±6,42) 31/(54,39±6,60) 10/(90,91±8,67) 14/(87,50±8,27)
Δ
 14/(93,33±6,44)* 

Примітка: 

1. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІ триместрі вагітності, р<0,01; 

2. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІІ триместрі вагітності, р<0,001. 

6
8
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Слід відмітити, що у (87,50±8,27) % жінок 2 групи з імунотолерантною 

фазою ХГВ перебігав без цитолізу і тільки у (12,50±8,27) % вагітних з 

імуноактивною фазою був мінімальний ступінь цитолізу, який не наростав до 

пологів. Низького, помірного та високого ступеня цитолізу не зафіксовано в 

жодної жінки. 

Порівнюючи ступінь активності ХГВ у жінок з ВІЛ-негативним і ВІЛ- 

позитивним статусом в ІІІ триместрі вагітності, дані якої відображені на 

рисунку 3.1, слід відмітити, що у ВІЛ-негативних жінок достовірно частіше 

реєстрували мінімальний ступінь цитолізу, ніж у ВІЛ-позитивних – (43,86±6,57) 

% проти (6,67±6,44) % (р<0,001). Нормальні показники АЛТ, АСТ перед 

пологами були у (54,39±6,60) % вагітних з ВІЛ-негативним статусом проти 

(93,33±6,44) % – з позитивним (р<0,001). 
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Мінімальний цитоліз Помірний цитоліз Відсутній цитоліз 

 

ВІЛ-негативні жінки (n=57) ВІЛ-позитивні жінки (n=15) 
 

 

Рисунок 3.1 – Порівняльна  характеристика  ступеня активності ХГВ у 

ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних жінок в ІІІ триместрі вагітності (* – 

вірогідність розбіжності між показником частоти у ВІЛ-позитивних та ВІЛ- 

негативних жінок, р<0,001) 

 
Мезенхімально-запальний синдром  діагностували  тільки  у  6 

(10,00±3,87) % жінок з негативним ВІЛ-статусом та в 3,3 рази частіше з 

позитивним  –  у  6  (33,33±11,11)  %  пацієнток  (р˂0,05),  динаміка  якого  не 

93,33 

54,39* 

43,86* 

6,67 
1,75 0,00 
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змінювалася впродовж вагітності (у ВІЛ-негативних жінок рівень тимолової 

проби становив 5,34±0,30 од., гамаглобулінів – 23,24±0,62 %, у ВІЛ-позитивних 

– 5,33±0,30 од. та 24,74±0,62 %., відповідно (норма тимолової проби – 0-4 од., 

гамаглобулінів – 14-20 %)). 

В усіх жінок двох груп з імуноактивною фазою ХГВ за наявності 

гепатомегалії ми не спостерігали протягом гестаційного періоду порушень 

пігментного обміну (нормальні показники білірубіну). 

Дані про ступінь вірусемії протягом вагітності у жінок з реплікативною 

формою ХГВ, залежно від їх ВІЛ-статусу, наведені в таблиці 3.4. У жінок без 

ВІЛ-інфекції перебіг ХГВ характеризувався переважанням низького ступеня 

вірусемії (ВН ≤10
5 

коп/мл), який було зафіксовано в (90,00±3,87) % вагітних в ІІ 

триместрі проти (75,44±5,70) % – у ІІІ (р<0,05). Високий ступінь вірусемії мав 

місце у (10,00±3,87) % пацієнток у ІІ триместрі проти (24,56±5,70) % – у ІІІ 

(р<0,05), тобто перед пологами кількість жінок з високим ВН збільшувалася. 

Натомість протилежною була динаміка ВН HBV у вагітних з позитивним 

ВІЛ-статусом. Так у (68,75±11,59) % жінок в ІІ триместрі ВН HBV було ≤10
5 

коп/мл, а перед пологами воно знижувалося нижче порогового рівня в 

(66,67±12,17) % жінок, або залишалося визначальним на рівні ≤10
5 

коп/мл в 

(13,33±8,78) %. Це пов’язано було із застосуванням препаратів прямої 

противірусної дії проти гепатиту В у складі ВААРТ з приводу профілактики 

передачі ВІЛ від матері до дитини. Рівень вірусемії HBV перед пологами 

знижувався разом із рівнем ВН ВІЛ, що було підтверджено прямим сильним 

кореляційним зв’язком (r=0,705, р˂0,01). 

Високий    ступінь    вірусемії    HBV    (˃10
5      

коп/мл)    зафіксували    в 

(31,25±11,59) % ВІЛ-позитивних жінок в ІІ триместрі, який утримувався до 

пологів тільки в (20,00±10,33) % пацієнток, котрі мали низьку прихильність до 

ВААРТ та шкідливі звички. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.4 

Ступінь вірусемії у вагітних жінок з реплікативними формами ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 
 

 
 

 

 

 

Ступінь 

вірусемії 

Терміни обстеження вагітних жінок 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=60 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, n=18 

I триместр 

(n=42) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=60) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=57) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=11) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=16) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=15) 

абс.ч./% 

≤750 коп/мл 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 10/(66,67±12,17) 

≤ 105 коп/мл 42/(100,00±0,0) 54/(90,00±3,87)* 43/(75,44±5,70) 7/(63,64±14,50) 11/(68,75±11,59)
Δ
 2/(13,33±8,78)▪ 

˃ 105 коп/мл 0/0 6/(10,00±3,87)* 14/(24,56±5,70) 4/(36,36±14,50) 5/(31,25±11,59) 3/(20,00±10,33) 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 групи в ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,05; 

2. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 2 групи в ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,001; 

3. ▪ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІІ триместрі вагітності, р<0,001. 

7
1
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Порівнюючи ступінь вірусемії HBV у жінок з ВІЛ-негативним і ВІЛ- 

позитивним статусом в ІІІ триместрі вагітності, дані якої відображені на 

рисунку 3.2, ми відмітили, що низький ступінь вірусемії достовірно частіше 

спостерігали у жінок з ВІЛ-негативним статусом, ніж з позитивним –      

(75,44±5,70) % проти (13,33±8,78) % (р<0,001), а високий ступінь вірусемії був 

у (24,56±5,70) % та (20,00±10,33) % вагітних, відповідно. 
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Рисунок 3.2 – Порівняльна характеристика ступеня вірусемії HBV у ВІЛ- 

позитивних та ВІЛ-негативних жінок в ІІІ триместрі вагітності (* – вірогідність 

розбіжності між показником частоти у ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних 

жінок, р<0,001). 

 

Ступінь вірусемії нижчий порогового зафіксовано тільки у (66,67±12,17)%, 

жінок з ВІЛ-позитивним статусом, що пов’язано із застосуванням ВААРТ. 

Таким чином, в жінок з ВІЛ-негативним статусом рівень ВН HBV зростав 

перед пологами, на відміну від жінок з ВІЛ-позитивним статусом, в яких ВН 

знижувалося нижче порогового рівня на фоні прийому ВААРТ, яка призводить 

до супресії вірусу. 
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Оцінювали динаміку цитолізу та ВН HBV у ІІ та ІІІ триместрах вагітності 

у жінок із реплікативною формою ХГВ неінфікованих та інфікованих ВІЛ, дані 

якої представлені в таблиці 3.5. Показники цитолізу впродовж вагітності не 

змінювалися в (45,61±6,60) % жінок з ВІЛ-негативним статусом та  в 

(6,67±6,44) % – з ВІЛ-позитивним. Не зафіксовано цитолізу протягом всього 

періоду гестації у (54,39±6,60) % жінок 1-ої групи проти (93,33±6,44) % – 2-ої. 

Тобто, жодних змін цитолізу за критерієм знаків у жінок обох груп не було. 

 

Таблиця 3.5 

Динаміка цитолізу та ВН у ІІ та ІІІ триместрах вагітності у жінок з 

ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 
Показники 

Вагітні жінки 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=57 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, 

n=15 

абс.ч. % абс.ч. % 

Цитоліз:  
0 

 
0 

 
0 

 
0 - зріс 

- зменшився 0 0 0 0 

- не змінився 26 45,61±6,60 1 6,67±6,44 

- АЛТ в нормі 31 54,39±6,60 14 93,33±6,44 

Вірусне навантаження:  
9 

 
15,79±4,83 

 
0 

 
0 - зросло 

- знизилося 1 1,75±1,74 11 73,33±11,42 

- не змінилося 47 82,46±5,04 4 26,67±11,42 

p
1
˂0,05 p

2
<0,01 

Примітки: 

1. p
1
˂0,05 за критерієм знаків: Gемпіричне =1, Gкритичне =1, 

2. p
2
<0,01 за критерієм знаків: Gемпіричне = 0, Gкритичне =1. 

Проте, зміни стосувалися ВН: рівень ВН HBV перед пологами зріс у 9 

(15,79±4,83) % жінок із ВІЛ-негативним статусом та знизився у 1 (1,75±1,74) %, 

статистична значущість динаміки зростання підтверджена критерієм знаків: 

Gемпіричне =1, Gкритичне =1 (p˂0,05). 
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Серед вагітних з ВІЛ-позитивним статусом (див. табл. 3.5) ВН, навпаки, 

знижувалося в (73,33±11,42) % пацієнток, а росту вірусемії перед пологами не 

зафіксовано в жодної жінки, що пов’язано із прийомом ламівудину, який 

включений в схему лікування ВІЛ-інфекції і одночасно пригнічує реплікацію 

HBV: за критерієм знаків: Gемпіричне =0, Gкритичне =1 (p<0,01). 

Впродовж всієї вагітності імунотолерантна фаза ХГВ у жінок двох груп не 

трансформувалась в імуноактивну. Носійство HBsAg у жінок з ВІЛ-негативним 

статусом також не трансформувалося в реплікативну форму. 

Аналізуючи перебіг гепатитів у жінок з ВІЛ-позитивним статусом, ми 

аналізували залежність ВН ВГВ від рівня імуносупресії, обумовленої ВІЛ. 

Згідно з наказом № 551 [111] рівень CD4+Т-лімфоцитів >500 клітин/мкл 

оцінювали як норму, тобто без імуносупресії, 350-499 клітин/мкл – помірна 

імуносупресія, 200-349 клітин/мкл – виражена, <200 клітин/мкл – глибокий 

імунодефіцит, дані якої подані в таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

Рівні вірусемії HВV у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з ХГВ залежно 

від ступеня імуносупресії, % 

 
Кількість 

CD4+Т-лімфоцитів 

Вірусне навантаження HВV у вагітних жінок, n=18 

≤750 коп/мл ≤105 коп/мл ˃105 коп/мл 

абс. % абс. % абс. % 

˃500 клітин/мкл 0 0 4 22,2 0 0 

350-499 клітин/мкл 0 0 4 38,9 3 16,6 

200-349 клітин/мкл 0 0 5 27,7 1 5,6 

˂200 клітин/мкл 0 0 1 5,6 0 0 
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У вагітних жінок ко-інфікованих ХГВ/ВІЛ встановлено зворотній 

кореляційний зв’язок середньої сили між досліджуваними величинами     

(r=-0,577, р=0,01). В 4 (22,2 %) вагітних імуносупресії не було. Тільки 1 жінка 

(5,6 %) із ВН HВV ≤10
5 
коп/мл знаходилася в стадії глибокого імунодефіциту. 

 
Визначали фіброз печінки за АPRI тестом, дані якого відображені в 

таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

Фіброз печінки у вагітних жінок з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу,  

% (Р±mр) 

Наявність фіброзу 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=60 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=18 
р 

абс.ч. % абс.ч. % 

Є фіброз  

(АPRI  0,7-1,0) 
7 11,67±4,14 2 11,11±7,41 ˃0,05 

Нема фіброзу 

(АPRI ˂0,7) 
53 88,33±4,14 16 88,89±7,41 ˃0,05 

Примітка: р – вірогідність розбіжності між показником частоти у вагітних 

жінок 1 та 2 груп.  

 
При розрахунку наявності фіброзу печінки ми не відмітили достовірної 

різниці між його частотою у жінок як з позитивним, так і з негативним ВІЛ- 

статусом: він мав місце з однаковою частотою у невеликої кількості жінок двох 

груп – (11,67±4,14) % та (11,11±7,41) % (р˃0,05). 

За даними УЗД ОЧП  підвищену ехогенність печінки та гепатомегалію 

діагностували майже у половини жінок з ВІЛ-позитивним статусом і тільки в 

п’ятої частини – з негативним – 8 (44,44±11,71) % проти 11 (18,33±5,00) %, 

(р<0,05). В решти жінок паренхіма була не зміненна. 
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3.2 Клініко-біохімічні особливості хронічного гепатиту С у вагітних 

жінок, неінфікованих та інфікованих ВІЛ 

Вивчали перебіг ХГС у вагітних жінок залежно від їх ВІЛ-статусу. Частота 

і характер його клінічних проявів представлені в  таблиці 3.8. Серед них у 

вагітних 1 групи тільки у (33,33±4,67) % жінок спостерігали підвищену втому, 

тоді як у пацієнток 2 групи вона мала місце в більшої половини пацієнток – 

(66,67±8,80) % (р<0,001). 

Таблиця 3.8 

Порівняльна характеристика клінічних проявів ХГС у вагітних жінок 

залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

Клінічні прояви 

Вагітні жінки 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, 

n=30 

абс.ч. % абс.ч. % 

Підвищена втома 34 33,33±4,67 20 66,67±8,61* 

Знижений апетит 25 24,51±4,26 18 60,00±8,94* 

Періодична нудота 28 27,45±4,42 20 66,67±8,61* 

Важкість у правому 

підребер’ї 
18 17,65±3,77 11 36,67±8,80** 

Гепатомегалія 15 14,71±3,51 10 33,33±8,61** 

Відсутність скарг 38 37,25±4,79 6 20,00±7,30** 

Примітка: * – вірогідність розбіжності між показником частоти у вагітних 

жінок 1та 2 групи, * р<0,001, ** р<0,05. 

 
На знижений апетит скаржилися (24,51±4,26) % жінок з ВІЛ-негативним 

статусом проти (60,00±8,94) % – з позитивним (р<0,001). Нудота непостійного 

характеру турбувала (27,45±4,42) % пацієнток 1-ої групи та в 2,4 раза частіше 

2-ої – (66,67±8,61) % (р<0,001). 

Важкість в правому підребер’ї, особливо після прийому їжі, що нерідко 

пов’язують із вагітністю, турбувала тільки (17,65±3,77) % жінок без ВІЛ- 

інфекції проти (36,67±8,80) % інфікованих ВІЛ (р<0,05). 
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Гепатомегалію  діагностували  у  2,7  раза  рідше  у  жінок  з  негативним  ВІЛ- 

статусом, ніж з позитивним – (14,71±3,51) % проти (33,33±8,61) % (р<0,05). 

Вказані скарги у жінок 2-ої групи відмічали достовірно частіше, що, 

ймовірно, може бути пов’язано з їх ко-інфекцією, прийомом ВААРТ та 

шкідливими звичками (куріння, вживання алкоголю та наркотиків). 

Не подавали  жодних скарг протягом вагітності (37,25±4,79) % жінок з 

негативним ВІЛ-статусом, тоді як у ВІЛ-позитивних вони були відсутні тільки 

в п’ятої частини пацієнток – (20,00±7,30) % (р<0,05). 

Таким чином, клінічні прояви ХГС достовірно частіше мали місце у ВІЛ- 

інфікованих жінок, ніж у жінок з моно-інфекцією. 

Також вивчали ступінь цитолізу ХГС під час вагітності у жінок з 

позитивним та негативним ВІЛ-статусом, дані якого відображені в таблиці 3.9. 

Слід відмітити, що не всі жінки двох груп були вчасно обстежені в І триместрі 

вагітності: серед вагітних з ВІЛ-негативним статусом обстежено 69,6 % жінок, 

а з ВІЛ-позитивним дещо менше – 60,0 %, що пов’язано із несвоєчасним 

зверненням в жіночу консультацію та відповідно становленням на облік з 

приводу вагітності. 

Випали із подальшого спостереження жінки, в яких відбулися викидні та 

завмерла вагітність. Серед жінок 1 групи у трьох (2,94±1,67) % % відбулися 

ранні мимовільні викидні в 10, 11 та 12 тижнів вагітності, в однієї жінки 

((0,98±1,60) %) – пізній викидень в 16 тижнів, а ще  в  однієї  жінки 

((0,98±1,60) %) – завмерла вагітність на 21 тижні гестації. Серед жінок 2 групи 

у трьох ((10,00±5,48) %) також відбулися ранні мимовільні викидні в 5, 9 та 10 

тижнів вагітності, а в однієї відбувся пізній викидень на 19 тижні, тому 

динаміку всієї вагітності ми прослідкувати не змогли. 

Аналізуючи ступінь цитолізу у вагітних жінок 1 групи протягом всього 

гестаційного періоду, ми відмічали його ріст перед пологами. Як видно з даних 

поданих у таблиці 3.9, мінімальний ступінь цитолізу реєструвався в 

(36,36±4,83) % пацієнток в ІІ триместрі вагітності проти (50,52±5,08) % – в ІІІ 

(р<0,05), який не залежав від рівня ВН. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.9 

Ступінь активності гепатиту у вагітних жінок з ХГС залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

 

 

Ступінь 

цитолізу 

Терміни обстеження вагітних жінок 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, n=30 

I триместр 

(n=71) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=99) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=97) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=18) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=27) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=26) 

абс.ч./% 

Мінімальний 28/(39,44±5,80) 36/(36,36±4,83)* 49/(50,52±5,08) 4/(22,22±9,80) 4/(14,81±6,84)˚ 5/(19,23±7,73)
Δ
 

Низький 2/(2,82±1,96) 2/(2,02±1,41) 1/(1,03±1,03) 0/0 0/0 0/0 

Помірний 0/0 1/(1,01±1,00) 1/(1,03±1,03) 0/0 0/0 0/0 

Високий 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

Відсутній 41/(57,75±5,86) 60/(60,61±4,91)** 36/(37,11±4,91) 14/(77,78±9,80) 23/(85,19±6,84)˚ 21/(80,77±7,73)
Δ

 

Примітки: 

1.* – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 групи в ІІ та ІІІ триместрі вагітності, *р<0,05, 
** р<0,001; 

2. ˚
˚
 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1та 2 груп в ІІ триместрі вагітності, р<0,01; 

3. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1та 2 груп в ІІІ триместрі вагітності, р<0,001. 

7
8
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Навіть  при  високому  ступені  вірусемії  показники  АЛТ  і  АСТ  становили 

(61,54±1,81) ОД/л і (45,01±1,61) ОД/л, відповідно. 

Не було цитолізу у (60,61±4,91) % жінок в ІІ триместрі  проти 

(37,11±4,91) % пацієнток – в ІІІ (р<0,001), тобто ми спостерігали появу його 

мінімального ступеня перед пологами у 13 ((13,40±3,46) %) вагітних жінок, в 

яких в ІІ триместрі він був відсутній. 

В однієї жінки (1,01±1,00) % протягом всієї вагітності рівень цитолізу був 

низьким. Ще в однієї (1,01±1,00) % ступінь цитолізу з мінімального рівня в І 

триместрі вагітності трансформувався в помірний в ІІІ. В одноєї жінки 

(1,01±1,00) % в ІІ триместрі вагітності зафіксовано помірний ступінь цитолізу, в 

якої в 21 тиждень гестації завмерла вагітність. 

В решти (37,11±4,91) % жінок 1 групи з ХГС показники АЛТ і АСТ 

впродовж всієї вагітності утримувались в межах норми навіть при показниках 

ВН 10
3
-10

7  
коп/мл. 

У ВІЛ-інфікованих вагітних (див. табл. 3.9) мінімальний ступінь цитолізу 

реєструвався тільки в (14,81±6,84) % пацієнток в ІІ триместрі та  у 

(19,23±7,73) % – в ІІІ (р˃0,05), який не залежав від рівня ВН. Навіть при 

високому ступені вірусемії показники АЛТ і АСТ становили (66,60±3,43) ОД/л і 

(48,52±2,14) ОД/л, відповідно. В однієї жінки ((3,85±3,77) %) з IV стадією ВІЛ- 

інфекції з без цитолізу впродовж І та ІІ триместру спостерігали його ріст в ІІІ 

до мінімальних показників. Тобто, ми відмічали тенденцію до росту цитолізу 

перед пологами, без достовірності результатів. У (80,77±7,73) % жінок 

синдрому цитолізу впродовж всього гестаційного періоду ми не зафіксували. 

Порівнюючи ступінь активності ХГС у вагітних в ІІІ триместрі вагітності, 

дані якої відображені на рисунку 3.3, слід відмітити, що в жінок з ВІЛ- 

негативним статусом значно частіше реєстрували мінімальний ступінь 

цитолізу, на відміну від жінок з ВІЛ-позитивним – (50,52±5,08) % проти 

(19,23±7,73) % (р<0,001). Перед пологами нормальні показники АЛТ і АСТ 

були тільки в (37,11±4,91) % вагітних без ВІЛ-інфекції проти (80,77±7,73) % – з 

ВІЛ (р<0,001). 
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Протягом всього гестаційного періоду у жінок обох груп порушень 

показників пігментного обміну не було. 

Мезенхімально-запальний синдром діагностовано тільки у (14,71±3,51) % 

жінок з ХГС і негативним ВІЛ-статусом та у (40,00±8,94) % з позитивним 

(р<0,01), який утримувався до пологів (у ВІЛ-негативних жінок  рівень 

тимолової проби становив 5,09±0,22 од., гамаглобулінів – (24,72±1,05 %), у 

ВІЛ-позитивних – 5,06±0,48 од. та (25,04±0,50 %), відповідно). 

 

 

 

Мінімальний 

цитоліз 

Низький цитоліз   Помірний цитоліз   Відсутній цитоліз 

ВІЛ-негативні жінки (n=97) ВІЛ-позитивні жінки (n=26) 
 

 

Рисунок 3.3 – Порівняльна  характеристика  ступеня активності ХГС у 

ВІЛ-позитивних та ВІЛ-негативних жінок в ІІІ триместрі вагітності (* – 

вірогідність розбіжності між показником частоти, р<0,01). 

 

Таким чином, у вагітних жінок з ВІЛ-негативним статусом ми спостерігали 

появу мінімального ступеня цитолізу перед пологами.  У жінок з ВІЛ- 

позитивним статусом гепатит здебільшого перебігав без цитолізу і не 

змінювався впродовж вагітності. Мезенхімально-запальний синдром 

діагностували в 2,7 раза частіше у ВІЛ-інфікованих жінок. 

Вивчали динаміку вірусемії у жінок з ХГС залежно від їх ВІЛ-статусу, дані 

якої представлені в таблиці 3.10. Кількість ВІЛ-негативних жінок з високим ВН 

зростала з (61,62±4,89) % в ІІ триместрі до (75,26±4,38) % – в ІІІ (р˂0,05). 
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Ступінь вірусемії у вагітних жінок з ХГС залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Таблиця 3.10 

 

 

 

 

Ступінь 

вірусемії 

Терміни обстеження вагітних жінок 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, n=30 

I триместр 

(n=71) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=99) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=97) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=18) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=27) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=26) 

абс.ч./% 

≤ 105 коп/мл 43/(60,56±5,80) 38/(38,38±4,89)˚ 24/(24,74±4,38)* 12/(66,67±11,11) 19/(70,37±8,79) 7/(26,92±8,70)
Δ
 

˃ 105 коп/мл 28/(39,44±5,80) 61/(61,62±4,89)˚ 73/(75,26±4,38)* 6/(33,33±11,11) 8/(29,63±8,79) 19/(73,08±8,70)
Δ
 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 групи в ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,05; 

2. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 2 групи в ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,001; 

3. ˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІ триместрі вагітності, р<0,01. 

8
1
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Натомість, зменшилася кількість жінок з  низьким ступенем вірусемії з 

(38,38±4,89) % у ІІ триместрі вагітності до (24,74±4,38) % – у ІІІ (р<0,05) з 

причин переходу в підгрупу з ВН ˃10
5 

коп/мл (див. табл. 3.10). 

Варто вказати, що в 24 (24,74±4,38) % жінок не інфікованих ВІЛ ступінь 

вірусемії протягом вагітності був низьким і зростав тільки на 1 log – з 10
3 

коп/мл в ІІ триместрі до 10
4 

коп/мл в ІІІ. В 12 вагітних ((12,37±3,34) %) ВН з 

10
3-4 

коп/мл в ІІ триместі зросло до 10
6-7 

коп/мл (на 2-3 log) в ІІІ. 

В (61,62±4,89) % ВІЛ-негативних жінок впродовж ІІ і ІІІ триместру рівень 

ВН був постійно високим (>10
5 

коп/мл) (див. табл.3.10). 

Серед ВІЛ-позитивних вагітних переважала кількість жінок з низьким 

ступенем вірусемії у ІІ триместрі вагітності – (70,37±8,79) % проти 

(26,92±8,70) % – в ІІІ (р˂0,001). Кількість жінок з високим ступенем вірусемії 

зросла з (29,63±8,79) % в ІІ триместрі до (73,08±8,70) % – в ІІІ (р<0,001). 

Серед ВІЛ-негативних пацієнток переважала кількість вагітних з високим 

рівнем вірусемії, ніж серед ВІЛ-позитивних у ІІ триместрі вагітності – 

(61,62±4,89) % проти (29,63±8,79) % (р<0,01). В ІІІ триместрі кількість жінок з 

високим ВН зростає в обох групах і різниці у частоті між ними немає. 

Таким чином, перебіг ХГС характеризувався переважанням високого 

ступеня вірусемії у ВІЛ-негативних жінок та низького – у ВІЛ-позитивних в ІІ 

триместрі вагітності, який зростав перед пологами до високого у жінок обох 

груп. 

Дані про динаміку цитолізу та ВН HCV у ІІ та ІІІ триместрах вагітності у 

жінок з ХГС представлені в таблиці 3.11. З її даних бачимо, що у жінок з ВІЛ- 

негативним статусом ступінь цитолізу впродовж вагітності не змінювався в 

(48,45±5,07) % пацієнток та зростав в (14,43±3,57) %, статистична значущість 

динаміки зростання підтверджена критерієм знаків: Gемпіричне=0, Gкритичне=1 

(р<0,01).  У ВІЛ-позитивних жінок за критерієм знаків змін не було. 
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Таблиця 3.11 

Динаміка цитолізу та ВН у ІІ та ІІІ триместрах вагітності у жінок з 

ХГС залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 
Показники 

Вагітні жінки 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=97 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, 

n=26 

абс.ч. % абс.ч. % 

Цитоліз:  
14 

 
14,43±3,57 

 
1 

 
3,85±3,77 - зріс 

- зменшився 0 0 0 0 

- не змінився 47 48,45±5,07 4 15,38±7,08 

- АЛТ в нормі 36 37,11±4,91 21 80,77±7,73 

р
1
˂0,01 

Вірусне навантаження:  
12 

 
12,37±3,34 

 
11 

 
42,31±9,69 - зросло 

- знизилося 1 1,03±1,03 0 0 

- не змінилося 84 86,60±3,46 15 57,69±9,69 

р3=0,01 р2=0,01 

Примітки: 

1. p1
<0,01 за критерієм знаків: Gемпіричне =0, Gкритичне =1; 

2. p2
=0,01 за критерієм знаків: Gемпіричне = 0, Gкритичне =1; 

3. р3
=0,01 за критерієм знаків: Gемпіричне = 1, Gкритичне =1. 

 
У ВІЛ-негативних жінок рівень ВН HСV зріс перед пологами у 

(12,37±3,34) % та знизився у (1,03±1,03) %, що підтверджено критерієм знаків: 

Gемпіричне =1, Gкритичне =1 (р=0,01). У ВІЛ-позитивних вагітних рівень вірусемії не 

знижувався, а зростав перед пологами у (42,31±9,69) % жінок, за критерієм 

знаків: Gемпіричне =0, Gкритичне =1 (р=0,01). 

Аналізували залежність ВН HCV від рівня імуносупресії, обумовленої ВІЛ, 

дані якої подані в таблиці 3.12. У вагітних жінок ко-інфікованих ХГС/ВІЛ 

встановлено зворотній кореляційний зв’язок середньої сили між рівнем ВН 

HСV та CD4+Т-лімфоцитами (r=-0,617, р=0,01). 
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Таблиця 3.12 

Рівні вірусемії HСV у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з ХГС залежно 

від ступеня імуносупресії 

 
Рівні 

CD4+Т-лімфоцитів 

 

Вірусне навантаження HСV у вагітних жінок, n=30 

≤ 105 коп/мл ˃105 коп/мл 

абс. ч. % абс. ч. % 

˃500 клітин/мкл 3 10,0 3 10,0 

350-499 клітин/мкл 9 30,0 4 13,3 

200-349 клітин/мкл 6 20,0 2 6,7 

˂200 клітин/мкл 1 3,3 2 6,7 

 

У 3 (10,0 %) пацієнток з високим ВН HСV імуносупресії не було. Решта 

жінок, не залежно від рівня ВН HСV, мали помірний та виражений 

імунодефіцит. Глибокий імунодефіцит діагностовано у 2 (6,7 %) вагітних жінок 

з високим рівнем HСV та в 1 (3,3 %) з низьким. 

Визначали фіброз печінки у вагітних жінок за АPRI тестом, дані якого 

відображені в таблиці 3.13. 

Таблиця 3.13 

Фіброз печінки у вагітних жінок з ХГС залежно від ВІЛ-статусу,  

% (Р±mр) 

Наявність фіброзу 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, 

n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, 

n=30 
р 

абс. ч. % абс. ч. % 

Є фіброз 

 (АPRI  0,7-1,0) 
13 12,75±3,30 4 13,33±6,21 >0,05 

Нема фіброзу 

(АPRI ˂0,7) 
89 87,25±3,30 25 83,33±6,80 >0,05 

Цироз печінки  

(АPRI ˃1,0) 
0 0 1 3,33±3,28 0 

Примітка: р – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 

груп. 
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При розрахунку наявності фіброзу печінки ми не відмітили достовірної 

різниці між його частотою у жінок як з позитивним, так і з негативним ВІЛ- 

статусом: він мав місце у невеликої кількості жінок обох груп – (12,75±3,30) % 

та (13,33±6,21) % (р>0,05). Цироз печінки діагностовано тільки в однієї жінки 

(3,33±3,28) % з ХГС і IV стадією ВІЛ-інфекції. 

За даними УЗД ОЧП підвищену ехогенність печінки із гепатомегалією 

діагностували в 14 (46,67±9,11) % жінок з ХГС і ВІЛ-позитивним статусом і в 

20 (19,61±3,93) % – з негативним (р<0,01). В решти жінок паренхіма була не 

змінена. 

 

3.3 Клініко-біохімічні особливості хронічного мікст-гепатиту В+С  у 

вагітних жінок, інфікованих ВІЛ 

Вивчали перебіг хронічного гепатиту В+С у ВІЛ-позитивних вагітних 

жінок, дані якого відображені на рисунку 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Порівняльна характеристика клінічних проявів мікст- 

гепатиту у ВІЛ-інфікованих жінок (*– вірогідність розбіжності між показником 

частоти у жінок з ХГВ+ХГС+ВІЛ та ХГВ+ВІЛ, р<0,05). 
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Серед клінічних проявів підвищену втому, знижений апетит та періодичну 

нудоту достовірно частіше реєстрували у жінок з ко-інфекцією ХГВ+ХГС+ВІЛ 

порівняно з жінками із ХГВ+ВІЛ – (88,89±7,14) % проти (61,11±11,49) %, 

(83,33 ± 8,78)   %   проти   (50,00 ± 11,79)   %   та   (83,33 ± 8,78)   %   проти 

(50,00 ± 11,79) %, відповідно (р<0,05). Важкість в правому підребер’ї та 

гепатомегалію зустрічали з однаковою частотою у вагітних жінок всіх груп. В 

усіх жінок за наявності гепатомегалії ми не спостерігали протягом гестаційного 

періоду порушень пігментного обміну. 

Порівнюючи клінічні прояви хронічних гепатитів у жінок з 

ХГВ+ХГС+ВІЛ та з ХГС+ВІЛ розбіжностей між ними не було. 

Таким чином, у ВІЛ-позитивних жінок з мікст-гепатитом В+С спектр 

клінічних проявів достовірно не відрізнявся, окрім підвищеної втоми, 

зниженого апетиту та періодичної нудоти, які мали місце достовірно частіше у 

вагітних з ХГВ+ХГС+ВІЛ, ніж у пацієнток з ХГВ+ВІЛ. Порушень пігментного 

обміну протягом вагітності не було в жодної вагітної жінки. 

 

Вивчали ступінь активності мікст-гепатиту ХГВ+ХГС у жінок, дані якого 

відображені в таблиці 3.14. Мінімальний ступінь цитолізу в ІІ триместрі 

вагітності достовірно частіше мав місце у жінок з ХГВ+ХГС+ВІЛ, ніж з 

ХГВ+ВІЛ – (44,44±11,71) % проти (12,50±8,27) % (р<0,05), натомість, у інших 

жінок гепатит перебігав без цитолізу. Росту цитолізу перед пологами не було в 

жінок двох груп. 

Слід вказати, що у 1 жінки з ХГВ+ХГС+ВІЛ з реплікацією ВГС завмерла 

вагітність в 19 тижнів гестації, а в 1 жінки – відбулися передчасні пологи в 

терміні 29 тижнів, тому прослідкувати динаміку всієї вагітності ми не змогли. 

З даних представлених в таблиці 3.15, бачимо, що мікст-гепатит ХГВ+ХГС 

у ВІЛ-інфікованих вагітних жінок здебільшого перебігав без цитолізу 

((55,56±11,71) %), водночас, як і у жінок з ХГС (80,77±7,73) %). В жінок двох 

груп наростання цитолізу перед пологами не спостерігали. 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3.14 

Ступінь активності гепатиту у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з ХГВ+ХГС та ХГВ, % (Р±mр) 
 

 

Ступінь 

цитолізу 

Терміни обстеження вагітних жінок 

ХГВ+ХГС+ВІЛ, n=18 ХГВ+ВІЛ, n=18 

I триместр 

(n=15) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=18) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=16) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=11) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=16) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=15) 

абс.ч./% 

Мінімальний 6/(40,00±12,65) 8/(44,44±11,71) 6/(37,50±12,10) 1/(9,09±8,67) 2/(12,50±8,27)
Δ
 1/(6,67±6,44)

˚
 

Відсутній 9/(60,00±12,65) 10/(55,56±11,71) 10/(62,50±12,10) 10/(90,91±8,67) 14/(87,50±8,27)
Δ
 14/(93,33±6,44)

˚
 

Примітки: 1. 
Δ 

– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІ триместрі вагітності, р<0,05; 

2. 
˚
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп в ІІІ триместрі вагітності, р<0,05. 

 
Таблиця 3.15 

Ступінь активності гепатиту у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з ХГВ+ХГС та ХГС, % (Р±mр) 
 

 

Ступінь 

цитолізу 

Терміни обстеження вагітних жінок 

ХГВ+ХГС+ВІЛ, n=18 ХГС+ВІЛ, n=30 

I триместр 

(n=15) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=18) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=16) 

абс.ч./% 

I триместр 

(n=18) 

абс.ч./% 

II триместр 

(n=27) 

абс.ч./% 

III триместр 

(n=26) 

абс.ч./% 

Мінімальний 6/(40,00±12,65) 8/(44,44±11,71) 6/(37,50±12,10) 4/(22,22±9,80) 4/(14,81±6,84) 5/(19,23±7,73) 

Відсутній 9/(60,00±12,65) 10/(55,56±11,71) 10/(62,50±12,10) 14/(77,78±9,80) 23/(85,19±6,84) 21/(80,77±7,73) 

8
7
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Аналізували ступінь вірусемії HBV у жінок з мікст-гепатитом, дані яких 

наведені в таблиці 3.16. Для аналізу динаміки рівня вірусемії впродовж 

вагітності ми додали кількість жінок з реплікацією ХГВ з мікст-гепатитом (їх 

було 7) до кількості жінок з ХГВ+ВІЛ, а кількість вагітних з реплікацією ХГС 

(їх було 11) до кількості жінок з ХГС+ВІЛ. 

 

Таблиця 3.16 

Ступінь вірусемії HBV у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з 

ХГВ та ХГВ+ХГС, % (Р±mр) 

Ступінь 

вірусемії 

Вагітні жінки, (n=25) 

I триместр 

(n=17) 

II триместр 

(n=23) 

III триместр 

(n=22) 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

≤ 750 коп/мл 0/0 0/0 14/(63,64±10,26) 

≤ 105 коп/мл 11/(64,71±11,59) 15/(65,22±9,93)
Δ
 4/(18,18±8,22)* 

>105коп/мл 6/(35,29±11,59) 8/(34,78±9,93) 4/(18,18±8,22) 

    Примітки: 1. *– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок в 

ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,001; 

2.Δ  –  вірогідність  розбіжності  між  показником  частоти  у  жінок  в  ІІ 

триместрі вагітності, р<0,05. 

 
Перебіг ХГВ у вагітних з ВІЛ-інфекцією характеризувався переважанням 

низького ступеня вірусемії над високим в ІІ триместрі вагітності – (65,22±9,93) 

% та (34,78±9,93) % (р˂0,05). До пологів рівень вірусемії HBV поступово 

нижувався нижче порогового значення у (63,64±10,26) % пацієнток, що було 

пов’язано із прийомом ПВТ гепатиту В у складі ВААРТ. Кількість жінок з   ВН ≤ 

10
5  

коп/мл  зменшилася  у  ІІІ  триместрі  порівняно  з  ІІ  з  (65,22±9,93)  %  до 

(18,18±8,22) % (р˂0,001). Рівень ВН HBV перед пологами знижувався разом зі 

зниженням ВН ВІЛ на фоні прийому ВААРТ, що було підтверджено прямим 

сильним кореляційним зв’язком (r=0,856, р˂0,01). 

Дані  про  динаміку  ступеня  вірусемії  HСV  у  жінок  з  мікст-гепатитом 

наведені в таблиці 3.17. 
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Таблиця 3.17 

Ступінь вірусемії HCV у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з 

ХГС та ХГВ+ХГС, % (Р±mр) 

 
Ступінь 

вірусемії 

Вагітні жінки, (n=41) 

I триместр 

(n=29) 

II триместр 

(n=38) 

III триместр 

(n=36) 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

≤ 105 коп/мл 20/(68,97±8,59) 25/(65,79±7,70)
Δ
 10/(27,78±7,47)* 

˃ 105коп/мл 9/(31,03±8,59) 13/(34,21±7,70) 26/(72,22±7,47)* 

    Примітки: 1.*– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок в 

ІІ та ІІІ триместрі вагітності, р<0,001. 

2.  
Δ   

–  вірогідність  розбіжності  між  показником  частоти  у  жінок  в  ІІ 

триместрі вагітності, р<0,01. 

 
З даних таблиці 3.17 бачимо, що у жінок з мікст-гепатитом переважали 

особи з низьким ступенем вірусемії HCV над високим в ІІ триместрі вагітності 

– (65,79±7,70) % проти (34,21±7,70) % (р<0,01). В ІІ триместрі низький ступінь 

вірусемії реєстрували у (65,79±7,70) % вагітних, тоді як в ІІІ – тільки в 

(27,78±7,74) % (р<0,001). Високий ступінь вірусемії зафіксовано в 

(34,21±7,00)% пацієнток в ІІ триместрі проти (72,22±7,41) % – в ІІІ (р<0,001), 

тобто ми спостерігали його зростання перед пологами до високого рівня в 13 

вагітних ((36,11±8,01) %). 

Прояви мезенхімально-запальної реакції мали місце у 10 (33,33±8,61) % 

жінок з мікст-гепатитом, що проявлялися підвищенням тимолової проби, 

гіпергамаглобулінемією (5,25±0,31 од. та 24,58±0,56 %, відповідно). Частота її 

не відрізнялася від такої у жінок з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 

На рисунку 3.5 відображено частоту фіброзу печінки у жінок з мікст- 

гепатитом. При розрахунку показника APRI фіброз печінки з найвищою 

частотою мав місце у жінок з мікст-гепатитом ХГВ+ХГС – (38,89±11,49) % 

проти (11,11±7,41) % вагітних з ХГВ+ВІЛ (р<0,05) та у (13,33±6,21) % 

пацієнток з ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 
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Рисунок 3.5 – Фіброз печінки у ВІЛ-позитивних вагітних жінок з мікст- 

гепатитом (* – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок з 

ХГВ+ХГС+ВІЛ та ХГВ+ВІЛ (р<0,05)). 

 
За даними УЗД ОЧП  підвищену ехогенність печінки та гепатомегалію 

діагностували в більшої половини жінок з  мікст-гепатитом  –  10 

(55,56±11,71) %, що не відрізнялася від такої у жінок з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ 

(р˃0,05). В решти жінок паренхіма була не змінена. 

Отже, клінічні прояви гепатиту були більш виражені у жінок з ко- 

інфекцією ХГС+ХГВ+ВІЛ, ніж з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ. Перед пологами 

рівень вірусемії HBV у жінок з мікст-гепатитом поступово знижувався нижче 

порогового у (63,64±10,26) % пацієнток, що пов’язано із прийомом ВААРТ, а 

рівень HCV, навпаки, зростав до високого значення у (36,11±8,01) % вагітних. 

Перебіг мікст-гепатиту В+С характеризувався мінімальним ступенем цитолізу в 

(44,44±11,71) % жінок, динаміка якого не змінювалася впродовж вагітності, з 

фіброзом печінки в третини пацієнток. 
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РЕЗЮМЕ 

У вагітних, неінфікованих ВІЛ, переважали інтегративні форми ХГВ у 

вигляді носійства HBsAg над реплікативними (71,6 % проти 28,4 %, 

відповідно). Реплікативні форми характеризувалися, як правило, низьким 

ступенем вірусемії ((90,00±3,87) % випадків), який у (15,79±4,83) % жінок 

наростав до високого перед пологами. Гепатит В перебігав без порушень 

пігментного обміну, при нормальних показниках АЛТ і АСТ у (55,00±6,42) % 

вагітних, з мінімальним цитолізом у (43,33±6,40) % жінок, помірним – у 

(1,67±1,65) %, без динаміки впродовж вагітності; з проявами мезенхімально- 

запального синдрому тільки у (10,00±3,87) % жінок та фіброзом печінки у 

(11,67±4,14) %. Впродовж вагітності трансформації носійства HBsAg в 

реплікативну форму інфекції не було. 

У ВІЛ-інфікованих вагітних частота реплікативних форм ХГВ була в 3,5 

рази вищою, ніж у вагітних без ВІЛ-інфекції (100,0 % проти 28,4 %), а 

неактивного носійства HBsAg не виявляли. Реплікативні форми ХГВ 

характеризувалися переважанням імунотолерантної фази (88,9 %) із 

субклінічним перебігом без порушень пігментного обміну та наростання 

цитолізу, на тлі зниження рівня вірусемії HBV нижче порогового в 

(66,67±12,17) % жінок перед пологами під впливом ВААРТ, мезенхімально- 

запальним синдромом – у (33,33±11,11) % вагітних та фіброзом печінки в 

(11,11±7,14) %. Встановлено зворотній кореляційний зв’язок середньої сили 

між рівнем CD4+Т-лімфоцитів та ВН HВV (r =- 0,577, р=0,01). 

У вагітних, неінфікованих ВІЛ ХГС характеризувався переважанням 

високого ступеня вірусемії над низьким ((61,62±4,89) % проти (38,38±4,89) % 

вагітних (р˂0,05), який зростав перед пологами до високого у (12,37±3,34) % 

жінок. Гепатит С перебігав без порушення пігментного обміну, з 

мезенхімально-запальним синдромом тільки у (14,71±3,51) % вагітних, з 

мінімальним цитолізом в (36,36±4,83) % пацієнток, низьким та помірним – у 

(2,02±1,41)  %  і  (1,01±1,00)  %,  відповідно,  без  цитолізу  –  у  (60,61±4,91)  % 
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вагітних, серед яких у (13,40±3,46) % випадків він появлявся перед пологами. 

Фіброз печінки діагностовано в (12,75±3,30) % жінок. 

У вагітних з ВІЛ-інфекцією ХГС характеризувався переважанням низького 

ступеня вірусемії в (70,37±8,79) % жінок, який зростав перед пологами в 

(42,31±9,69) % осіб, відсутністю цитолізу в (80,77±7,76) % вагітних, 

мінімальним ступенем його вираженості тільки в (14,81±9,35) %, який не 

змінювався впродовж вагітності; мезенхімально-запальним синдромом в 

(40,00±8,94) %, з фіброзом печінки в (13,33±6,21) % пацієнток, без порушень 

пігментного обміну в жодної пацієнтки. Встановлено зворотній кореляційний 

зв’язок середньої сили між рівнем СD4+ Т-лімфоцитів та ВН HСV (r=-0,617, 

р=0,01). 

Мікст-гепатит ХГВ+ХГС діагностовано у 9,4 % жінок з ВІЛ-позитивним 

статусом. Його перебіг впродовж вагітності характеризувався мінімальним 

цитолізом у (44,44±11,71) % вагітних, нормальними показниками АЛТ і АСТ – 

в (55,56±11,71) %, мезенхімально-запальним синдром у (33,33±8,61) % жінок 

без динаміки впродовж вагітності, зі зниженням рівня вірусемії HBV до пологів 

у   (63,64±10,26)   %   пацієнток   та   зростанням   рівня   вірусемії   HСV   –   в 

(36,11±8,01) %, без порушення пігментного обміну в жодної жінки, з фіброзом 

печінки у (38,89±11,49) % жінок. 

Таким чином, не відмічено негативного впливу вагітності на перебіг 

хронічних гепатитів В і С. Не було випадків клінічної маніфестації 

захворювання, трансформації носійства HBsAg у реплікативну форму ХГВ. 

 

Результати дослідження, які наведені в даному розділі, опубліковано в 

наукових працях автора [ 82, 83, 88, 89, 90, 91, 95] . 
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РОЗДІЛ 4 

ВИВЧЕННЯ ПЕРЕБІГУ І НАСЛІДКІВ ВАГІТНОСТІ У ЖІНОК З 

ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ В І С ТА РИЗИКУ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА 

 

 

На сьогоднішній день не існує єдиної думки щодо частоти розвитку і 

характеру акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з ХГВ і ХГС з 

негативним та позитивним ВІЛ-статусом, а результати їх клінічних 

спостережень досить суперечливі. Діагностика гепатитів В і С під час вагітності 

та пов’язаних з ними ускладнень з боку матері та плода в більшості випадків 

проводиться без урахування особливостей перебігу даних захворювань та 

активності інфекційного процесу. Немає чітких критеріїв оцінки впливу 

хронічних гепатитів на перебіг вагітності та внутрішньоутробний розвиток 

плода. А щодо перебігу ХГВ та ХГС у ВІЛ-інфікованих вагітних та їх 

новонароджених дітей, то за останні роки в Україні таких досліджень обмаль. 

Саме тому ми вивчали особливості перебігу вагітності, пологів, стан плодів, 

новонароджених та дітей до 18 місячного віку залежно від активності 

інфекційного процесу та ВІЛ-статусу матері. 

 

4.1 Перебіг і наслідки вагітності у жінок з хронічним гепатитом В, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ, та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

Предметом даного дослідження було вивчення перебігу вагітності, пологів, 

стану плодів, новонароджених та дітей до 18 місячного віку у жінок з різними 

формами гепатиту В, інфікованих та неінфікованих ВІЛ. Вагітні жінки були 

поділені на дві основні групи: 1-шу групу склали 211 вагітних жінок з ХГВ і 

негативним ВІЛ-статусом, 2-гу групу – 18 вагітних жінок з ХГВ і позитивним 

ВІЛ-статусом. Пацієнти кожної групи були розділені на дві підгрупи – носії 

HBsAg (інтегративна форма) та вагітні жінки з реплікативною формою. 

Контрольну групу склали 25 здорових вагітних жінок. У жінок кожної групи та 
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підгрупи аналізували акушерські та перинатальні ускладнення, стан ФПК, 

перебіг пологів, стан новонароджених. 

Дані про перебіг вагітності у жінок з ХГВ з негативним та позитивним 

ВІЛ-статусом представлені в таблиці 4.1. З її даних видно, що у ВІЛ-негативних 

жінок при реплікативній формі ускладнений перебіг вагітності зустрічався 

достовірно частіше, ніж при латентній: анемію діагностували у 1,7 раза частіше 

– (35,00±6,16) % проти (20,53±3,29) % жінок (р˂0,05). Загроза  переривання 

вагітності мала місце у (25,00 ± 5,59) % вагітних проти (5,30 ± 1,82) % 

(р˂0,001), плацентарна дисфункція – у (21,67±5,32) % проти (4,64±1,71) % 

жінок (р˂0,001). Дистрес плода діагностували у (16,67±4,81) % проти 

(3,31±1,46) % (р˂0,01). Багатоводдя та ЗВУР плода зафіксували тільки у 

вагітних з реплікативною формою ХГВ – у (13,33±4,39) % та (1,67±1,65) %, 

відповідно, а у жінок-носіїв HBsAg не було жодного випадку. 

Ускладнення вагітності достовірно частіше діагностували у жінок з 

реплікативною формою ХГВ та позитивним ВІЛ-статусом, порівняно з жінками 

без ВІЛ. Найбільш частими ускладненнями у пацієнток 2-ої групи були анемія 

– у (72,22±10,56) % проти (35,00±6,16) % (р˂0,01) та загроза переривання 

вагітності – у (61,11 ± 11,49) % проти (25,00 ± 5,59) % жінок, відповідно 

(р˂0,01). Плацентарна дисфункція мала місце у (55,56±11,71) % жінок проти 

(21,67±5,32) % (р˂0,01). Дистрес плода діагностували у (44,44±11,71) % проти 

(16,67±4,81) % (р˂0,05). Багатоводдя у 3,7 раза частіше мало місце у жінок з 

ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним – (50,00±11,79) % проти (13,33± 

4,39) % (р˂0,01). ЗВУР плода за даними УЗД у 13,3 рази частіше діагностували 

у жінок з ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним – (22,22±9,80) % проти 

(1,67±1,65) % (р˂0,05). 

У жінок контрольної групи анемію достовірно рідше діагностували, ніж у 

жінок з реплікативною формою ХГВ і негативним ВІЛ-статусом – у 



 

 

 

 

 

 

 

 

Перебіг вагітності у жінок з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Таблиця 4.1 

 

 

 
 

Ускладнення вагітності 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=211 

2 група 

ВІЛ-позитивний статус, 

n=18 

 
Контрольна 

група, 

n=25 Носії HBsAg, 

n=151 

Реплікативна форма, 

n=60 

Реплікативна форма, 

n=18 

абс. ч./% абс. ч./% абс. ч./% абс. ч./% 

Анемія 31/(20,53±3,29) 21/(35,00±6,16)*2 13/(72,22±10,56)˚ 3/(12,00±6,50) 1,2,3 

Загроза переривання 

вагітності 
8/(5,30±1,82) 15/(25,00±5,59)**

22
 11/(61,11±11,49)˚ 1/(4,00±3,92)

1,2,3
 

Плацентарна дисфункція 7/(4,64±1,71) 13/(21,67±5,32)** 10/(55,56±11,71)˚ 0/0 

Багатоводдя 0/0 8/(13,33±4,39) 9/(50,00±11,79)˚ 0/0 

Дистрес плода 5/(3,31±1,46) 10/(16,67±4,81)*** 8/(44,44±11,71)˚˚ 0/0 

ЗВУР плода 0/0 1/(1,67±1,65) 4/(22,22±9,80)˚˚ 0/0 

Примітки:1.*  –  вірогідність  розбіжності  між  показником  частоти  у  жінок  1  групи  з  носіїв  HBsAg  та  з 

реплікативною формою, * р˂0,05, ** р˂0,001; *** р˂0,01; 

2. ˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп з реплікативною формою, ˚р˂0,01, 

˚˚р˂0,05; 

3. 1 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з жінками-носіями HBsAg, р

1
˃0,05; 

4. 2  
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з реплікативною формою 1 групи, 

р
2
˂0,05, р

22
˂0,01; 

5. 3 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з реплікативною формою 2 групи, 

р
3
˂0,001. 

9
5
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(12,00±6,50) % проти (35,00±6,16) % (р˂0,05), загрозу переривання вагітності 

– у (4,00±3,92) % проти (25,00±5,59) % (р˂0,01). 

У вагітних контрольної групи анемію достовірно рідше діагностували, ніж 

у ВІЛ-позитивних жінок з ХГВ – у (12,00±6,50) % проти (72,22±10,56) % 

(р˂0,001), загрозу переривання вагітності – у (4,00 ± 3,92) % проти (61,11±

11,49) % (р˂0,001). 

Таким чином, ускладнений перебіг вагітності достовірно частіше мав місце 

у жінок з реплікативною формою ХГВ та позитивним ВІЛ-статусом, ніж  у 

жінок без ВІЛ, а також у жінок з реплікативною формою ХГВ, ніж у носіїв 

HBsAg. 

Ми також дослідили частоту ускладнень перебігу пологів у жінок-носіїв 

HBsAg та у вагітних з реплікативною формою ХГВ на фоні ВІЛ-інфекції та без 

неї, дані якої відображені в таблиці 4.2. Ускладнення пологів у вагітних 1 групи 

достовірно частіше мали місце у жінок з реплікативною формою ХГВ, ніж у 

носіїв HBsAg: стрімкі пологи у (30,00±5,92) % проти (13,25±2,76) % (р˂0,01), 

розриви пологових шляхів – (35,00±6,16) % проти (20,53±3,29) % (р˂0,05); 

спостерігали передчасне відходження навколоплідних вод у (18,33±5,00) % 

жінок проти (5,96±1,93) % (р˂0,05), безводний проміжок більше 6 годин – 

(15,00±4,61) % проти (3,97±1,59) % (р˂0,05),  передчасні пологи відбувалися 

у 4,4 рази частіше – (11,67±4,14) % проти (2,65±1,31) %, відповідно (р˂0,05). 

Слід відмітити, що передчасне відшарування плаценти як у жінок-носіїв 

HBsAg, так і у жінок з реплікативною формою ХГВ діагностували тільки в 

поодиноких випадках – (1,32±0,93) % і (5,00±2,81) % (р˃0,05). 

Пологорозрішення шляхом кесарського розтину проведено у 5-ти   

(8,33±3,57) % вагітних жінок 1 групи з реплікативною формою ХГВ, з високим 

ВН (>10
5 
коп/мл), внаслідок якого всі діти народилися здорові і неінфіковані. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Ускладнення пологів у вагітних жінок з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Таблиця 4.2 

 

 

 

Ускладнення пологів 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=211 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=18 

 

Контрольна 

група, 

n=25 Носії HBsAg, 

n=151 

Реплікативна форма, 

n=60 

Реплікативна форма, 

n=18 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Передчасне відходження 

навколоплідних вод 
9/(5,96±1,93) 11/(18,33±5,00)*

2
 3/(16,67±8,78) 1/(4,00±3,92) 

1,2,3
 

Передчасне відшарування 

плаценти 
2/(1,32±0,93) 3/(5,00±2,81) 5/(27,78±10,56)˚ 0/0 

Безводний проміжок 

більше 6 годин 
6/(3,97±1,59) 9/(15,00±4,61)* 1/(5,56±5,40) 0/0 

Стрімкі пологи 20/(13,25±2,76) 18/(30,00±5,92)**22 2/(11,11±7,41)˚ 2/(8,00±5,43) 1,2,3 

Розриви пологових шляхів 31/(20,53±3,29) 21/(35,00±6,16)* 3/(16,67±8,78) 5/(20,00±8,00)1,2,3 

Передчасні пологи 4/(2,65±1,31) 7/(11,67±4,61)* 3/(16,67±8,78) 0/0 

Примітки: 1.* – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 групи носіїв HBsAg та реплікативною 

формою, *р˂0,05; ** р˂0,01; 

2˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп з реплікативною формою, ˚р˂0,05, ˚˚р˂0,001; 

3.
1 

– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з жінками-носіями HBsAg, р
1
˃0,05; 

4. 
2 

– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з реплікативною формою 1 групи, 

р
2 
˂0,05, р

22 
˂0,01; 

5.
3  

– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з реплікативною формою 2 групи, 

р
3 
˂0,001. 

9
7
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У (3,20±2,23) % жінок, яким пологорозрішення було проведено шляхом 

кесарського розтину, вагітність перебігала із загрозою раннього викидня, а у 

(2,10±1,95) % – з явищами плацентарної дисфункції. У (5,30±1,82) % жінок- 

носіїв HBsAg операція кесарського розтину була проведена виключно за 

акушерськими показаннями та всі діти народилися здорові і неінфіковані. 

Заслуговує на увагу те, що у ВІЛ-позитивних жінок передчасне 

відшарування плаценти відбувалося у 5,5 раза частіше, ніж у ВІЛ-негативних з 

реплікативною формою інфекції – (27,78 ± 10,56) % проти (5,00 ± 2,81) % 

(р˂0,05), що, на нашу думку, пов’язано з ВІЛ-інфекцією, шкідливими звичками 

(куріння, алкоголізм та наркоманія), а також з порушенням прийому ВААРТ. 

Слід відмітити, що у жінок з ВІЛ-позитивним статусом такі ускладнення, 

як передчасне відходження навколоплідних вод, безводний проміжок більше 6 

годин, стрімкі пологи та розриви пологових шляхів діагностували рідше, ніж у 

жінок без ВІЛ,  оскільки згідно з наказом № 551 від 12.07.2010 року «Про 

затвердження клінічного протоколу антиретровірусної терапії ВІЛ-інфекції у 

дорослих та підлітків» при рівні ВН ВІЛ ˃ 50 коп/мл їм показаний плановий 

елективний кесарський розтин у терміні 38-39 тижнів гестації [111]. У цих 

жінок пологорозрішення шляхом кесарського розтину проведено достовірно 

частіше, ніж у ВІЛ-негативних: носіїв HBsAg, з реплікативною формою ХГВ та 

контрольної групи – (66,67±11,11) % проти (5,30±1,82) %, (8,33±3,57) % та 

(4,00±3,92) %, відповідно (р˂0,001). 

Передчасні пологи відбувалися практично з однаковою частотою у жінок з 

реплікативною формою обох груп – (11,67±4,14) % та (16,67±8,78) %, тоді, як 

у жінок-носіїв  HBsAg вони виникали достовірно рідше – у (2,65 ± 1,31)  % 

випадків (р˂0,05). У здорових вагітних всі пологи були термінові. 

У жінок контрольної групи такі ускладнення, як передчасне відшарування 

плаценти, безводний проміжок більше 6 годин та передчасні пологи не 

діагностували. 
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Таким чином, ускладнення пологів достовірно частіше виникали у ВІЛ- 

негативних жінок з реплікативною формою ХГВ, ніж у жінок-носіїв HBsAg та 

здорових вагітних, а у жінок з позитивним ВІЛ-статусом достовірно частіше 

відбувалося передчасне відшарування плаценти. 

Аналізували наслідки вагітності у жінок з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, 

дані яких представлені в таблиці 4.3. Репродуктивні втрати за рахунок 

викиднів, завмерлої вагітності та перинатальної смертності немовлят в 5,5 раза 

частіше відбувалися у жінок з реплікативною формою ХГВ і позитивним ВІЛ- 

статусом, ніж з негативним – (27,78±10,56) % проти (5,00±2,81) % (р˂0,05). 

Слід відмітити, що перинатальна смертність немовлят та ранні викидні 

були тільки у ВІЛ-позитивних жінок – (11,11±7,41) % та (11,11±7,41) %, 

відповідно. Мимовільні викидні в 10 та 12 тижнів гестації спостерігали у 2-х 

жінок з ІІ стадією ВІЛ-інфекції (ВН ВІЛ – 4,3×10
4 

коп/мл і 385 коп/мл, 

відповідно) і ХГВ, який характеризувався ВН HBV 10
5-6 

коп/мл без синдрому 

цитолізу. ВААРТ жінки не отримували, бо діагноз вперше встановлено при 

постановці на облік з приводу вагітності. 

Перинатальна смерть немовляти була у 1-єї жінки з ІV стадією ВІЛ- 

інфекції і тяжкою імуносупресією (СD4+ Т-лімфоцити – 190 кл/мкл, ВН ВІЛ – 

2,7×10
3 

коп/мл) у якої ХГВ перебігав з ВН HВV – 4,2×10
7 

коп/мл без синдрому 

цитолізу. Внаслідок передчасного відшарування плаценти на 28 тижні гестації 

шляхом кесарського розтину народилася недоношена дитина за шкалою Апгар 

2/3 бали, зі ЗВУР ІІІ ступеня, синдромом дихальних розладів (СДР), яка 

померла після народження. Вагітність у матері перебігала на фоні анемії 

середньої важкості з явищами плацентарної дисфункції, дистресу плода, 

загрозою пізнього викидня, ЗВУР ІІІ ступеня. Прийом ВААРТ з приводу ВІЛ- 

інфекції жінка розпочала до настання вагітності, була низькоприхильною, 

курила та вживала алкоголь. 

У 2-ої жінки з ІІ стадією ВІЛ-інфекції та реплікативною формою ХГВ з 

показниками ВН ВІЛ – 4,7×10
3 

коп/мл та ВН ВГВ – 1,5×10
6 

коп/мл без цитолізу 



 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 4.3 

 

Порівняльна характеристика наслідків вагітності у жінок з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

 

 

Наслідки вагітності 

1 група 

ВІЛ-негативний статус, n=211 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=18 

 
Контрольна 

група, 

n=25 Носії HBsAg, 

n=151 

Реплікативна форма, 

n=60 

Реплікативна 

форма, n=18 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Ранні викидні 0/0 0/0 2/(11,11±7,41) 0/0 

Пізні викидні 0/0 1/(1,67±1,65) 0/0 0/0 

Завмерла вагітність 2/(1,32±0,93) 2/(3,33±2,32) 1/(5,56±5,40) 0/0 

Перинатальна смертність 0/0 0/0 2/(11,11±7,41) 0/0 

Всі репродуктивні втрати 2/(1,32±0,93) 3/(5,00±2,81)* 5/(27,78±10,56) 0/0 

Діти з вродженою HВV-інфекцією 0/0 2/(3,33±2,32) 2/(11,11±7,41) 0/0 

Неінфіковані діти 149/(98,68±0,93) 55/(91,67±3,57) 11/(61,11±11,49) 25/(100,00±0,00)˚ 

Примітки: 

1.* – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп з реплікативною формою, *р˂0,05; 

2.˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок контрольної групи з жінками 1 та 2 груп з 

реплікативною формою, р˂0,05. 

1
0

0
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внаслідок передчасного відшарування плаценти в терміні 30 тижнів гестації 

народилася дитина зі ЗВУР ІІ ступеня, за шкалою Апгар 3/4 бали, СДР, котра 

померла на 2-гу добу після народження. Пологорозрішення проведено 

кесарським розтином. Вагітність перебігала на фоні анемії, із явищами 

плацентарної дисфункції, дистресу плода, багатоводдям, загрозою пізнього 

викидня. Жінка мала комплекс негативних факторів ризику: була споживачкою 

ін’єкційних наркотиків, курила, періодично вживала алкоголь. Прийом ВААРТ 

з приводу ВІЛ-інфекції приймала з порушеннями схеми і доз препаратів. 

В поодиноких випадках відмічали завмерлу вагітність у жінок всіх 

підгруп, однак статистично вірогідної різниці  між її  показниками не було. 

Пізній викидень на 21 тижні гестації відбувся тільки в 1-єї жінки (1,67±1,65) % 

з ВІЛ-негативним статусом і реплікативною формою ХГВ з високим ВН (ДНК 

HBV – 3,67×10
6 

коп/мл), мінімальним ступенем активності гепатиту, вагітність 

у якої перебігала на фоні багатоводдя, плацентарної дисфункції, дистресу плода 

за даними УЗД. 

Ще у 1-єї жінки (1,67 ± 1,65) % з реплікативною формою ХГВ і ВІЛ- 

негативним статусом (ВН ДНК HBV – 4,35×10
7 
коп/мл), мінімальним ступенем 

активності гепатиту в анамнезі були 2 ранні викидні, третя вагітність завмерла 

в терміні 18 тижнів, а дана (четверта) перебігала з мінімальними показниками 

цитолізу, ВН HBV – 4,58×10
4 

коп/мл перед пологами, плацентарною 

дисфункцією і закінчилася народженням здорової дитини шляхом кесарського 

розтину в 39 тижнів гестації. Від рекомендованої ПВТ з приводу ХГВ до 

планованої вагітності жінка відмовилася. 

Випадки завмерлої вагітності в терміні 5 та 14-15 тижнів спостерігали 

тільки у 2 матерів-носіїв HBsAg ((1,32±0,93) %), а у решти (98,68±0,93) % 

жінок діти народилися неінфікованими. У вагітних контрольної групи 

репродуктивних втрат не було, всі діти народилися здоровими. 
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Вроджену HBV-інфекцію (див. табл. 4.3) діагностували у 2 (11,11±7,41) % 

дітей, народжених матерями з реплікативною формою ХГВ і позитивним ВІЛ- 

статусом та у 2 (3,33±2,32) % – з негативним. 

Вроджену HBV-інфекцію діагностовано у 2-х дітей ((3,33±2,32) %), 

народжених ВІЛ-негативними жінками (підтверджено якісною ПЛР, яка була 

позитивна на 3-му та 6-му місяці життя). 

Одну дитину народила жінка з ХГВ в стадії реплікації з високим ВН (ДНК 

HВV – 3,5×10
8 

коп/мл), мінімальним ступенем активності гепатиту. Вагітність в 

жінки перебігала із загрозою раннього та пізнього викидня, явищами 

плацентарної дисфункції та багатоводдям. Пологи відбулися природнім шляхом 

в 39 тижнів гестації. Під час пологів відбулося передчасне відходження 

навколоплідних вод і безводний проміжок тривав 6,5 годин, мали місце розриви 

пологових шляхів. Дитина народилася з масою тіла 3200 г, за шкалою Апгар 8/9 

балів. 

Другу дитину народила жінка з ХГВ в стадії реплікації з високим ВН (ДНК 

HВV – 2,3×10
6 

коп/мл) без цитолізу. Вагітність перебігала із загрозою раннього 

викидня, явищами плацентарної дисфункції та дистресу плода, анемії легкого 

ступеня, а пологи відбулися природнім шляхом в 36 тижнів гестації, внаслідок 

передчасного відшарування плаценти. Дитина народилася з масою тіла 2450 г, 

за шкалою Апгар 6/7 балів з ГІП ЦНС. В дитини була затяжна жовтяниця, на   

2-му місяці життя було зафіксовано мінімальний цитоліз (АЛТ=74,3 ОД/л, 

АСТ= 58,7 ОД/л), в 3 місяці життя дитина була обстежена методом ПЛР на 

ДНК HBV – результат позитивний, підтверджено діагноз повторним 

обстеженням на ДНК HBV на 6-му місяці життя. 

У жінок з ВІЛ-позитивним статусом вроджену HBV-інфекцію 

діагностовано також в 2-х дітей ((11,11 ± 7,41) %). Одну дитину народила 

жінка, яка мала ІІ стадію ВІЛ-інфекції та ХГВ, рівень ВН HBV становив 4,8×10
6 

коп/мл, при відсутності цитолізу, а ВН ВІЛ – 2,7×10
3 

коп/мл, рівень СD4+ Т- 

лімфоцитів   –   395   кл/мкл.   Вагітність   перебігала   на   фоні   плацентарної 
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дисфункції та дистресу плода, з помірним багатоводдям, ознаками ВУІ та ЗВУР 

плода за даними УЗД. Протягом вагітності жінка курила, вживала алкоголь. 

Пологи проводили шляхом кесарського розтину в терміні 38 тижнів вагітності. 

Схему ВААРТ вагітна розпочала з 22 тижня гестації, приймала з порушенням. 

Дитина народилася з масою тіла 2350 г, за шкалою Апгар 6/7 балів, з ГІП ЦНС, 

жовтяницею, гепатомегалією (за даними УЗД передньо-задній розмір правої 

долі печінки 6,8 см (норма до 5,6 см)). Якісна ПЛР на ДНК HBV була 

позитивна в 1 та 3 місяці життя. 

Другу дитину з перинатальним інфікуванням HBV народила жінка, яка 

мала ІV стадію ВІЛ-інфекції та ХГВ, рівень ВН HBV – 3,4×10
6 

коп/мл, 

мінімальну активність запального процесу в печінці, ВН ВІЛ – 3,2×10
3 

коп/мл, 

рівень СD4+ Т-лімфоцитів – 235 кл/мкл. Вагітність перебігала на фоні анемії, з 

плацентарною дисфункцією та дистресом плода, ознаками ВУІ плода за даними 

УЗД. Пологи відбулися на 35-36 тижні гестації шляхом кесарського розтину, 

через передчасне відшарування плаценти. Схему ВААРТ вагітна розпочала з 20 

тижня гестації, мала низьку прихильність. Протягом всієї вагітності курила, 

періодично вживала алкоголь. Дитина народилася з масою тіла 2230 г, за 

шкалою Апгар 6/7 балів, з ГІП ЦНС та жовтяницею. Якісна ПЛР на ДНК HBV 

була позитивна в 1 та 3 місяці життя. 

Таким чином, репродуктивні втрати за рахунок викиднів, завмерлої 

вагітності та перинатальної смертності немовлят достовірно частіше 

спостерігали у жінок з реплікативною формою ХГВ і позитивним ВІЛ- 

статусом, ніж з негативним. Вроджену HBV-інфекцію діагностували в 3,3 рази 

частіше у дітей, народжених матерями з реплікативною формою ХГВ і 

позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним. 

Аналізуючи стан дітей, народжених матерями з ХГВ позитивним та 

негативним ВІЛ-статусом, дані якої відображені в таблиці 4.4, виявлено, що в 

задовільному стані, із оцінкою за шкалою Апгар 8/10 балів, народилося 

(97,32±1,32) % дітей від матерів-носіїв HBsAg, (91,23±3,75) % – від матерів з 

реплікативною формою ХГВ і негативним ВІЛ- статусом проти (53,33±12,88) % 



Таблиця 4.4 
 

 

Стан новонароджених дітей, народжених матерями з ХГВ залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

 
Показники 

1 група 

ВІЛ-негативні матері, n=206 

2 група 

ВІЛ-позитивні матері, n=15 

Контрольна 

група, 

n=25 Носії HBsAg, n=149 Реплікативна форма, n=57 Реплікативна форма, n=15 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

1 2 3 4 5 

Задовільний стан 145/(97,32±1,32) 52/(91,23±3,75) 8/(53,33±12,88)* 25/(100,00±0,00)▪ 

За шкалою Апгар:  
145/(97,32±1,32) 

 
52/(91,23±3,75) 

 
8/(53,33±12,88)* 

 
25/(100,00±0,00)▪ - 8-10 балів 

- 7-6 балів 4/(2,68±1,32) 4/(7,02±3,38) 5/(33,33±12,17)** 0/0 

- 5-4 бали 0/0 1/(1,75±1,74) 0/0 0/0 

- 3 бали і менше 0/0 0/0 2/(13,33±8,78) 0/0 

Передчасно 

народжені діти 
4/(2,68±1,32) 

Δ
 7/(12,28±4,35) 3/(20,00±10,33) 0/0 

ЗВУР 0/0 1/(1,75±1,74) 4/(26,67±11,42)** 0/0 

ГІП ЦНС 4/(2,68±1,32) 4/(7,02±3,38) 5/(33,33±12,17)** 0/0 

СДР 0/0 0/0 2/(13,33±8,78) 0/0 

1
0

4
 



Продовження таблиці 4.4 
 

 

1 2 3 4 5 

Гепатомегалія 0/0 1/(1,75±1,74) 1/(6,67±6,44) 0/0 

Жовтяниця 0/0 1/(1,75±1,74) 2/(13,33±8,78) 0/0 

 
 

Примітки: 

1. * вірогідність розбіжності між показником частоти у дітей 1 та 2 групи, народжених матерями з реплікативною 

формою, * р˂0,01; ** р˂0,05; 

2. Δ 
вірогідність розбіжності між показником частоти у дітей 1 груп, народжених матерями-носіями HBsAg та матерями 

з реплікативною формою, р˂0,05; 

3. ▪ вірогідність розбіжності між показником частоти у дітей контрольної групи та 2 групи, народжених матерями з 

реплікативною формою, р˂0,001. 

1
0

5
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немовлят, від матерів з позитивним ВІЛ-статусом (р˂0,01). Всі жінки 

контрольної групи народили здорових дітей. 

Передчасно народженими були в 4,6 разів частіше діти від ВІЛ-негативних 

матерів з реплікативною формою ХГВ,  ніж  у   жінок-носіїв  HBsAg 

(12,28±4,35) % проти (2,68±1,32) % (р˂0,05). Зі ЗВУР, гепатомегалією та 

жовтяницею народилися діти тільки від матерів з реплікативною формою 

інфекції – (1,75±1,74) %, (1,75±1,74) % та (1,75±1,74) %, відповідно. З ГІП ЦНС 

народжувалися поодинокі діти від матерів як з реплікативною формою ХГВ, 

так і носіїв HBsAg – (7,02±3,38) % та (2,68±1,32) %, відповідно. 

У ВІЛ-позитивних жінок з реплікативною формою ХГВ із оцінкою за 

шкалою Апгар 6/7 балів народилася третина дітей – (33,33±12,17) %, тоді, як у 

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

Зі ЗВУР народилося в 15,2 раза більше немовлят від жінок з реплікативною 

формою 2-ої групи, ніж 1-ої – (26,67±11,42) % проти (1,75±1,74) % (р˂0,05), із 

ГІП ЦНС – в 4,7 раза більше – (33,33±12,17) % проти (7,02±3,38) %, відповідно 

(р˂0,05). Діти з гепатомегалією та жовтяницею народжувалися з однаковою 

частотою у жінок із реплікативною формою ХГВ як з позитивним, так і з 

негативним ВІЛ-статусом – (6,67±6,44) % проти (1,75±1,74) % та (13,33±8,78) % 

проти (1,75±1,74) %, відповідно (р˃0,05). 

Аналізуючи стан новонароджених від ВІЛ-позитивних матерів, слід 

відмітити, що 2-є дітей ((13,33±8,78) %) народилися із ЗВУР та СДР із оцінкою 

за шкалою Апгар 2/3 бали, котрі померли після народження. 

Отже, в задовільному стані народилася тільки половина дітей від ВІЛ- 

позитивних матерів. Передчасно народженими було в 4,6 разів більше дітей від 

матерів з ВІЛ-негативним статусом і реплікативною формою ХГВ, ніж у жінок- 

носіїв HBsA. Серед патологічних станів у новонароджених ЗВУР в 15,2 рази 

частіше діагностували у дітей, народжених матерями з реплікативною формою 

ХГВ та ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним, ГІП ЦНС – в 4,7 разів. 

Синдром дихальних розладів при народженні був тільки у дітей, народжених 

жінками з ВІЛ-позитивним статусом, котрі померли після народження. 
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4.2 Перебіг і наслідки вагітності у жінок з хронічним гепатитом С, 

неінфікованих та інфікованих ВІЛ, та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

Відповідно до поставлених завдань аналізували перебіг вагітності, 

акушерські та перинатальні ускладнення, стан ФПК, пологів, стан 

новонароджених дітей у жінок з ХГС, інфікованих та неінфікованих ВІЛ. 

Пацієнти були поділені на дві основні групи: 1-шу групу склали 102 вагітні 

жінки з ХГС і негативним ВІЛ-статусом, 2-гу – 30 вагітних жінок з ХГС і 

позитивним ВІЛ-статусом. Контрольну групу – 25 здорових вагітних. 

Дані про перебіг вагітності у жінок з ХГС відображені в таблиці 4.5. 

 

 
Таблиця 4.5 

Ускладнення вагітності у жінок з ХГС залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 
 

Ускладнення 

вагітності 

1 група 

ВІЛ-негативний 

статус, n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=30 

Контрольна 

група, 

n=25 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Анемія 29/(28,43±4,47)
Δ
 20/(66,67±8,61)* 3/(12,00±6,50)

□
 

Загроза 

переривання 

вагітності 

 

25/(24,51±4,26)
ΔΔ

 

 
14/(46,67±9,11)** 

 

1/(4,00±3,92) 
□
 

Плацентарна 

дисфункція 
13/(12,75±3,30) 15/(50,00±9,13)* 0/0 

Багатоводдя 9/(8,82±2,81) 10/(33,33±8,61)*** 0/0 

Дистрес плода 10/(9,80±2,94) 12/(40,00±8,94)*** 0/0 

ЗВУР плода 2/(1,96±1,37) 5/(16,67±6,80)** 0/0 

 

Примітки: 

1.* – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп, 
* р˂0,001, ** р˂0,05, *** р˂0,01 

2. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та контрольної 

груп , 
Δ 

р˂0,05, 
ΔΔ 

р˂0,001; 

3. □ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 2 та контрольної 

груп , р˂0,001. 
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У вагітних з позитивним ВІЛ-статусом ускладнення вагітності виникали 

значно частіше, ніж у жінок з ВІЛ-негативним: анемія у  2,3  раза  – 

(66,67±8,61) % проти (28,43±4,47) % (р˂0,001), загроза переривання вагітності у 

1,9 раза – (46,67±9,11) % проти (24,51±4,26) % (р˂0,05), плацентарна 

дисфункція у 3,9 раза – (50,00±9,13) % проти (12,75±3,30) % (р˂0,001), 

багатоводдя у 3,8 раза – (33,33±12,50) % проти (8,82±2,81) % (р˂0,01), дистрес 

плода у 4,1 раза – (40,00±8,94) % проти (9,80±2,94) % (р˂0,01), ЗВУР плода у 

8,5 раза – (16,67±6,80) % проти (1,96±1,37) % (р˂0,05). 

У жінок контрольної групи (див. табл. 4.5) ускладнення вагітності 

виникали тільки в поодиноких випадках, а такі з них як плацентарна 

дисфункція, дистрес плода, багатоводдя та ЗВУР плода не реєструвалися 

взагалі. Зокрема, анемія зустрічалася тільки у (12,00 ± 6,50) % здорових 

вагітних проти (28,43±4,47) % жінок 1 групи з (р˂0,05) та у (66,67±8,61) % осіб 

2 групи (р˂0,001). Загроза переривання вагітності частіше мала місце у вагітних 

з ХГС, як з негативним, так і з позитивним ВІЛ-статусом – (24,51±4,26) % 

проти (46,67±9,11) % відповідно, ніж у жінок контрольної групи –       

(4,00±3,92) % (р˂0,001). 

Таким чином, частота патологічних станів під час вагітності залежала від і 

ВІЛ-статусу матері та була достовірно вищою у жінок з позитивним ВІЛ- 

статусом, ніж з негативним і у здорових вагітних. 

Ми також аналізували перебіг та ускладнення пологів у жінок з ХГС, 

інфікованих та неінфікованих ВІЛ, дані яких подані в таблиці 4.6. У ВІЛ- 

інфікованих жінок з ХГС, передчасне відшарування плаценти в 8,5 раза частіше 

відбувалося ніж у жінок без ВІЛ – (16,67±6,80) % проти (1,96±2,24) % (р˂0,05), 

передчасні пологи в 4,1 раза – (20,00±7,30) % проти (4,90±2,14) % (р˂0,05). 

Безводний проміжок більше 6 годин годин був тільки у (12,75±3,30) % жінок з 

ВІЛ-негативним статусом. Передчасне відходження навколоплідних вод 

відбувалося з однаковою частотою у жінок двох груп – (22,55±4,14) % та 

(16,67±6,80) %, відповідно. 
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Таблиця 4.6 

Ускладнення пологів у вагітних жінок з ХГС залежно від ВІЛ-статусу, 

% (Р±mр) 
 

Ускладнення 

пологів 

1 група 

ВІЛ-негативний 

статус, n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=30 

Контрольна 

група, 

n=25 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Передчасне 

відходження 

навколоплідних 

вод 

 

23/(22,55±4,14) 

 

5/(16,67±6,80) 

 
1/(4,00±3,92) 

Δ
 

Передчасне 

відшарування 

плаценти 

 
2/(1,96±2,24) 

 
5/(16,67±6,80)* 

 
0/0 

Безводний 

проміжок 

більше 6 годин 

 
13/(12,75±3,30) 

 
0/0 

 
0/0 

Стрімкі пологи 24/(23,53±4,20) 3/(10,00±5,48)* 2/(8,00±5,43)
ΔΔ

 

Розриви 

пологових

шляхів 

 
40/(39,22±4,83) 

 
4/(13,33±6,21)** 

 

5/(20,00±8,00)
ΔΔ

 

Передчасні 

пологи 
5/(4,90±2,14) 6/(20,00±7,30)* 0/0 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп, 
* р˂0,05, ** р˂0,001; 

2. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та контрольної 

груп, 
Δ 

р˂0,01; 
Δ Δ 

р˂0,05; 

3.˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 2 та контрольної 

груп, р˃0,05. 

 

Однак, інші ускладнення у жінок з ВІЛ-позитивним статусом 

діагностували рідше. Зокрема, стрімкі пологи були тільки у (10,00±5,48) % 

жінок 2-ої групи проти (23,53±4,20) % вагітних 1-ої (р˂0,05),  розриви 

пологових шляхів – у (13,33±6,21) % проти (39,22±4,83) %, відповідно 

(р˂0,001), оскільки їм згідно з наказом № 551 при рівні ВН ВІЛ ˃50 коп/мл 

показаний плановий елективний кесарський розтин в терміні 38-39 тижнів 

гестації [111]. 
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Тому у ВІЛ-позитивних вагітних з ХГС пологорозрішення шляхом 

кесарського розтину проведено достовірно частіше, ніж у ВІЛ-негативних та 

жінок контрольної групи – (66,67 ± 8,61) % проти (8,06 ± 3,46) % та   

(4,00±3,92) %, відповідно (р˂0,001). 

У жінок контрольної групи ускладнення вагітності спостерігали рідше, ніж 

у жінок 1-ої групи: передчасне відходження навколоплідних вод –  у 

(4,00±3,92) % вагітних проти (22,55±4,14) % (р˂0,01), стрімкі пологи – у 

(8,00±5,43) % проти (23,53±4,20) % (р˂0,05), розриви пологових шляхів – у 

(20,00±8,00) % проти (39,22±4,83) % (р˂0,05). 

Пологорозрішення шляхом кесарського розтину за акушерськими 

показаннями проведено у 9-ти (8,82±2,81) % вагітних жінок 1-ої групи, у яких 

виявляли ХГС з високим ВН (>10
5 

коп/мл) у 5-ти (4,90±2,41) % жінок та з 

низьким ВН у 4-х (3,92±1,92) %, мінімальним ступенем активності запального 

процесу в печінці. Серед них у 4-х (3,92±1,92) % жінок вагітність перебігала із 

анемією, загрозою раннього викидня та плацентарною дисфункцією, а у 5-ти 

(4,90±2,41) % – з анемією, плацентарною дисфункцією та багатоводдям. 

Операцію кесарського розтину ВІЛ-негативним жінкам проводили виключно за 

акушерськими показаннями. Внаслідок оперативного родорозрішення всі діти 

народилися здорові та неінфіковані. 

Отже, ускладнений перебіг пологів вірогідно частіше був у ВІЛ- 

інфікованих жінок з ХГС, ніж у жінок без ВІЛ. А такі ускладнення, як стрімкі 

пологи та розриви пологових шляхів частіше діагностували у жінок з ВІЛ- 

негативним статусом, що повʼязано зі значно вищою частотою проведення 

елективного кесарського розтину у ВІЛ-позитивних вагітних. 

Частота і характер наслідків вагітності у жінок з ХГС відображені в 

таблиці 4.7. 
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Таблиця 4.7 

Порівняльна характеристика наслідків вагітності у жінок з ХГС 

залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

Наслідки 

вагітності 

1 група 

ВІЛ-негативний 

статус, n=102 

2 група 

ВІЛ-позитивний 

статус, n=30 

Контрольна 

група, 

n=25 

абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Ранні викидні 3/(2,94±1,67) 3/(10,00±5,48) 0/0 

Пізні викидні 1/(0,98±1,60) 1/(3,33±3,28) 0/0 

Завмерла 

вагітність 
1/(0,98±1,60) 0/0 0/0 

Перинатальна 

смертність 
0/0 3/(10,00±5,48) 0/0 

Всі репродуктивні 

втрати 
5/(4,90±2,14)* 7/(23,33±7,72) 0/0 

Діти з вродженою 

HCV-інфекцією 
2/(1,96±1,37) 4/(13,33±6,21) 0/0 

Неінфіковані діти 95/(93,14±2,50)** 19/(63,33±8,80)
Δ
 25/(100,00±0,00)˚ 

 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 2 груп, 

*р˂0,05; **р˂0,01; 

2. ˚ – вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 1 та 

контрольної груп, ˚ р˂0,01. 

3. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у жінок 2 та контрольної 

груп, р˂0,001. 

 

 

Репродуктивні втрати за рахунок викиднів, завмерлої вагітності та 

перинатальної смертності немовлят в 4,8 раза частіше спостерігали у жінок з 

ХГС і позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним – (23,33±7,72) % проти 

(4,90±2,14) % (р˂0,05). Серед них ранні викидні відбулися в (10,00±5,48) % 

жінок 2-ої групи та у (2,94±1,67) % – 1-ої. Пізній викидень відбувся у однієї 

ВІЛ-інфікованої жінки ((3,33±3,28) %) і у однієї ((0,98±1,60) %) – без ВІЛ. 

Завмерла вагітність була тільки у однієї жінки 1-ої групи ((0,98±1,60)%) 

Заслуговує на увагу те, що перинатальна смертність немовлят була тільки у 

жінок з ХГС і ВІЛ-позитивним статусом – (10,00±5,48) %. 
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Ранні мимовільні викидні в 10, 11 та 12 тижнів гестації, відповідно 

відбулися у 3-х жінок ((2,94±1,67)%) з ХГС та ВІЛ-негативним статусом. Серед 

них у двох було високе ВН (РНК HСV – 10
5
-10

6 
коп/мл), низький ступінь 

активності гепатиту, а в однієї ВН HСV становило 450 коп/мл, без активності 

запального процесу в печінці. В однієї жінки ((0,98±1,60) %) з ХГС (РНК HСV 

– 2,31×10
3 

коп/мл), без цитолізу відбувся пізній викидень в терміні 16 тижнів. 

Завмерла вагітність на 21 тижні гестації в однієї жінки з ХГС (ВН HСV – 

2,35×10
6 

коп/мл) та помірним ступенем активності запального процесу в 

печінці, а вагітність перебігала на фоні плацентарної дисфункції та дистресу 

плода, із загрозою раннього викидня. 

Згідно з даними анамнезу під час попередньої вагітності у однієї ВІЛ- 

негативної жінки ((0,98±1,60) %) з ХГС і високим ВН (РНК HСV – 4,65 × 10
6 

коп/мл), помірним ступенем активності гепатиту відбувся викидень в 18 тижнів 

гестації. Після цього жінка отримала повний курс лікування гепатиту С 

пегільованим інтерфероном та рибавірином, на який дала неповну 

вірусологічну відповідь. Через 2 роки наступила дана вагітність, яка перебігала 

на фоні гепатиту з мінімальною активністю та ВН HСV – 4,3×10
4 

коп/мл в ІІІ 

триместрі і завершилася народженням здорової неінфікованої дитини 

природнім шляхом. 

Ранні мимовільні викидні в 5, 9 та 10 тижнів гестації відбулися у трьох 

((10,00±5,48) %) ВІЛ-інфікованих жінок з ХГС. Ці жінки були в ІІ та ІV стадії 

ВІЛ-інфекції з показниками ВН ВІЛ – 10
3
-10

4 
коп/мл та ВН ХГС – 10

5
-10

6 

коп/мл і мінімальною активністю запального процесу в печінці в однієї жінки і 

з нормальними показниками АЛТ, АСТ в двох інших. З приводу ВІЛ-інфекції 

дві жінки ВААРТ не отримували, бо діагноз вперше встановлено під час 

вагітності,  а  третя  прийом  розпочала  до  настання  вагітності,  мала  низьку 

прихильність, курила і вживала алкоголь. Ще в однієї жінки відбувся пізній 

викидень на 19 тижні гестації. 
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Перинатальну смерть немовлят (див. табл. 4.7) зафіксовано тільки у трьох 

ВІЛ-інфікованих вагітних (10,00±5,48) % з ХГС, які були в ІІ стадії ВІЛ- 

інфекції, з показниками ВН ВІЛ – 10
2-4 

коп/мл, ВН ВГС – 10
4-6 

коп/мл без 

запального процесу в печінці. Внаслідок передчасного відшарування плаценти 

в терміні 27-30 тижнів гестації народилися діти із ЗВУР І-ІІІ, СДР, ГІП ЦНС, за 

шкалою Апгар 2/3 та 4/5 балів, котрі померли на 1-2 добу після народження. 

Одна з цих дітей народилася з вродженою вадою серця. Пологорозрішення у 

двох було проведено шляхом кесарського розтину, а у 1-єї – природнім 

шляхом, у зв’язку з поступленням в ІІ періоді пологів. У цих жінок вагітність 

перебігала на фоні анемії з явищами плацентарної дисфункції, дистресу плода, 

загрозою раннього та пізнього викидня, в однієї жінки за даними УЗД в 20 

тижнів вагітності була діагностована брадиаритмія плода. Дві жінки були 

споживачами ін’єкційних наркотиків, троє  курили, вживали алкоголь. З 

приводу ВІЛ-інфекції ВААРТ жінки приймали з порушеннями. 

Неінфікованими ВГС народилося (93,14±2,50) % дітей від матерів з ВІЛ- 

негативним статусом проти (63,33±8,80) % – з ВІЛ-позитивним (р˂0,01). В 

жодної вагітної жінки контрольної групи репродуктивних втрат не було 

зафіксовано і всі діти народилися здоровими. 

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

народжених матерями з ХГС і позитивним ВІЛ-статусом та у 2 (1,96±1,37) % з 

негативним. 

В однієї дитини, народженої від матері з негативним ВІЛ-статусом і ХГС, 

діагностовано вроджену HCV-інфекцію. У жінки був високий рівень ВН (РНК 

HСV – 7,36 × 10
6 

коп/мл), проте мінімальна активність запального процесу в 

печінці (в ІІ та ІІІ триместрах вагітності). Вагітність у перебігала на фоні анемії, 

плацентарної дисфункції  та багатоводдя в ІІІ триместрі  вагітності. Під час 

пологів відбулося передчасне відходження навколоплідних вод. Дитина 

народилася в терміні 38 тижнів гестації природнім шляхом з масою тіла 2950 г, 

за шкалою Апгар 8/8 балів. У дитини при народженні виявлено позитивні анти- 

HСV сумарні. В 1 та 2 місяці життя виник синдром цитолізу (АЛТ=68,2 ОД/л, 
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АСТ=52,6 ОД/л) і жовтяниці (загальний білірубін – 125,2 мкмоль/л, прямий – 

31,3 мкмоль/л), гепатомегалію (за даними УЗД передньо-задній розмір правої 

долі печінки – 7,6 см). Підтверджено діагноз позитивними результатами якісної 

ПЛР в 3 та 6 місяців життя. До настання вагітності жінка отримувала ПВТ 

(пегінтрон та ребетол), на яку не дала СВВ. У її старшої дитини також 

діагностовано вроджений ГС. 

Друга дитина, народжена від матері з негативним ВІЛ-статусом і ХГС. У 

жінки був високий рівень ВН (РНК HСV – 2,7 × 10
7 

коп/мл) без синдрому 

цитолізу. Вагітність перебігала на фоні анемії, плацентарної дисфункції, 

дистресу плода, із загрозою раннього та пізнього викидня, з ознаками ВУІ 

плода за даними УЗД. До настання вагітності жінка лікування з приводу ХГС 

не отримувала, оскільки діагноз було вперше встановлено під час даної 

вагітності. Дитина народилася шляхом кесарського розтину в 30 тижнів гестації 

внаслідок передчасного відшарування плаценти, з масою тіла 2050 г, за шкалою 

Апгар 6/7 балів, з ГІП ЦНС. В дитини діагностовано позитивні анти-HСV 

сумарні при народжені, гепатомегалію (за даними УЗД передньо-задній розмір 

правої долі печінки – 7,1 см), жовтяницю та синдром цитолізу (АЛТ=54,2 ОД/л, 

АСТ=48,4 ОД/л). Тому в 1 та 3 місяці життя дитина була обстежена методом 

ПЛР, позитивні результати якої послужили підставою для верифікації 

остаточного діагнозу. 

Вроджену HСV-інфекцію діагностовано у 4-х дітей (25,0±10,83) %, 

народжених ВІЛ-інфікованими матерями. Одну дитину народила жінка- 

споживач ін’єкційних наркотиків в ІV клінічній стадії ВІЛ-інфекції з ХГС, з 

мінімальною активністю запального процесу, цирозом печінки змішаного 

ґенезу, як наслідок  ХГС і токсичного алкогольного, клас А за Чайлд-П’ю, 

розладами психіки і поведінки  внаслідок вживання опіоїдів, синдромом 

залежності. Вагітність у жінки перебігала з анемією середньої важкості в II і 

III триместрах, із загрозою раннього та пізнього викидня, гестозом в І половині 

вагітності, явищами плацентарної дисфункції та дистресу плода, помірним 

багатоводдям.   Показники  СD4+   Т-лімфоцитів  на   28-29  тижні  вагітності 
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становили 455 кл/мкл, ВН ВІЛ – 125 коп/мл, рівень ВН HCV – 4,5×10
7 

коп/мл з 

мінімальною активністю запального процесу в печінці в ІІІ триместрі. До 

вагітності пацієнтка отримала ПВТ з приводу ХГС, на яку не дала СВВ, схему 

ВААРТ приймала зі значними порушеннями. Пологи відбулися шляхом 

кесарського розтину на 34 тижні гестації внаслідок передчасного відшарування 

плаценти. Дитина народилася з масою тіла 2470 г, за шкалою Апгар 6/7 балів з 

синдромом підвищеної нейрорефлекторної збудливості, як наслідок 

гіпоксично-ішемічного пораження центральної нервової системи. У віці 1 

місяця життя дитині зроблено біохімічний аналіз крові, при якому відхилень від 

норми не спостерігали. В 3 місяці життя, у зв’язку з появою цитолізу (АЛТ – 

141,0 ОД/л (норма 0-40 ОД/л), АСТ – 130,2 ОД/л (норма 0-37 ОД/л)), дитина 

обстежена на антитіла до НСV методом ІФА – результат позитивний, зроблено 

якісну ПЛР РНК НСV – результат позитивний, кількісна – 5,12×10
6 

РНК НСV 

коп/мл. Вище вказані результати обстеження були підставою для встановлення 

діагнозу «Вроджений гепатит С, фаза реплікації, з низькою активністю». 

Вроджену НСV-інфекцію діагностовано ще у 3-х дітей, які народили жінки 

з ІІ стадією ВІЛ-інфекції, асоційованої з ХГС. Серед них 1 була споживачем 

ін’єкційних наркотиків, а 2 зловживали алкоголем, курили. У кожної жінки в ІІ 

та ІІІ триместрі вагітності визначали високе ВН HСV (˃10
5 

коп/мл) при 

відсутності цитолізу в однієї та його мінімальних показниках в двох інших, ВН 

ВІЛ – 10
2-3 

коп/мл. У всіх жінок вагітність перебігала з анемією,  явищами 

плацентарної дисфункції, у двох – з дистресом плода, помірним багатоводдям, 

ознаками ВУІ плода за даними УЗД. Пологи шляхом кесарського розтину 

проводили у 2 жінок в 38 тижнів гестації, а 1 народила природнім шляхом у 

зв’язку із передчасним відходженням навколоплідних вод і поступленням в ІІ 

періоді пологів на 36 тижні вагітності. З приводу ХГС до настання вагітності 

ПВТ жінки не отримували, а ВААРТ з приводу ВІЛ-інфекції 2 вагітні 

розпочали до настання вагітності, а 1 розпочала прийом з 25 тижня (пізнє 

виявлення), всі мали низьку прихильність. Троє дітей народилися з ГІП ЦНС, а 
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одна – зі ЗВУР І ступеня. Діагноз підтверджено позитивними результатами 

ПЛР в 3 та 6 місяців життя. 

Слід відмітити, що в однієї дитини, народженої від матері з ХГС в І стадії 

ВІЛ-інфекції (ВН ВІЛ – 1,6×10
6 

коп/мл, ВН ВГС – 2,53×10
3 

коп/мл, без 

синдрому цитолізу) верифіковано ВІЛ-позитивний статус, а передача ВГС не 

відбулася. Пологи проводили природнім шляхом в терміні 38-39 тижнів 

гестації. З приводу ВІЛ-інфекції жінка ВААРТ не отримувала, її статус 

верифіковано під час пологів. Протягом вагітності курила, вживала алкоголь. 

Таким чином, репродуктивні втрати достовірно частіше спостерігали у 

жінок з ХГС і позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним. Вроджену HСV- 

інфекцію діагностували в 6,8 раза частіше у дітей, народжених матерями з ХГС 

і позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним. На передачу HСV від матері до 

дитини мали негативний вплив не тільки ВІЛ-статус, але й комплекс інших 

шкідливих факторів у матері (куріння, алкоголізм, наркотики, порушення 

режиму ВААРТ). 

Аналізували стан  дітей, народжених матерями  з ХГС з позитивним та 

негативним ВІЛ-статусом, дані якого відображені в таблиці 4.8. В задовільному 

стані, із оцінкою за шкалою Апгар 8/10 балів, достовірно частіше 

народжувалися діти від матерів з ХГС і ВІЛ-негативним статусом, ніж з 

позитивним – (92,78±2,63) % проти (73,08±8,70) % (р˂0,05). 

Діти від ВІЛ-інфікованих матерів з ХГС в 4,5 раза частіше були 

передчасно народженими, на відміну від дітей, народжених жінками без ВІЛ – 

(23,08±8,26) % проти  (5,15±2,25) % (р˂0,05). Затримку внутрішньоутробного 

розвитку та ГІП ЦНС при народженні у 9,3 раза частіше діагностували у дітей у 

жінок 2-ої групи проти 1-ої – (19,23±7,73) % проти (2,06±1,44) % та 

(19,23±7,73) % проти (2,06±1,44) % , відповідно (р˂0,05). 

Тільки у ВІЛ-позитивних жінок  з  ХГС  народилося  3-є  дітей 

(11,54±6,27) % із СДР, ЗВУР, із оцінкою за шкалою Апгар 2/3 та 4/5 балів, котрі 

померли після народження. 
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Таблиця 4.8 

 

Стан новонароджених дітей, народжених матерями з ХГС 

залежно від ВІЛ-статусу, % (Р±mр) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примітки: 

1. * – вірогідність розбіжності між показником частоти у дітей 1 та 2 груп, 

р˂0,05; 

2. Δ 
– вірогідність розбіжності між показником частоти у дітей контрольної та 1 

і 2 груп, р˂0,01. 

 

Не відрізнялася частота немовлят із гепатомегалією та жовтяницею, 

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

(3,85±3,77) % та (2,06±1,44) %, (7,69±5,23) та (2,06±1,44) %, відповідно. 

У жінок контрольної групи  всі  діти   народилися  здоровими 

(100,00±0,00) %, на відміну від дітей, народжених матерями 1-ої групи – 

(92,78±2,63) % (р˂0,01) та немовлят, народжених жінками 2-ої групи – 

(73,08±8,70) % (р˂0,01). 

 

Показники 

1 група 

ВІЛ-негативні 

матері, n=97 

2 група 

ВІЛ-позитивні 

матері, n=26 

Контрольна 

група, 

n=25 

 абс.ч./% абс.ч./% абс.ч./% 

Задовільний стан 90/(92,78±2,63) 19/(73,08±8,70)* 25/(100,00±0,00) 
Δ
 

За шкалою Апгар: 

- 8-10 балів 

- 7-6 балів 

- 5-4 бали 

- 3 бали і менше 

 
90/(92,78±2,63) 

7/(7,22±2,63) 

0/0 

0/0 

 
19/(73,08±8,70)* 

4/(15,38±7,08) 

1/(3,85±3,77) 

2/(7,69±5,23) 

 

25/(100,00±0,00)
Δ

 

0/0 

0/0 

0/0 

Передчасно 

народжені діти 

5/(5,15±2,25) 6/(23,08±8,26)* 0/0 

ЗВУР 2/(2,06±1,44) 5/(19,23±7,73)* 0/0 

ГІП ЦНС 2/(2,06±1,44) 5/(19,23±7,73)* 0/0 

СДР 0/0 3/(11,54±6,27) 0/0 

Гепатомегалія 2/(2,06±1,44) 1/(3,85±3,77) 0/0 

Жовтяниця 2/(2,06±1,44) 2/(7,69±5,23) 0/0 
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Таким чином, діти від матерів з ХГС і позитивним ВІЛ-статусом у 4,5 раза 

частіше народжувалися передчасно, ніж від матерів з негативним ВІЛ-статусом. 

ЗВУР та ГІП ЦНС при народженні у 9,3 раза частіше діагностували у дітей, 

народжених ВІЛ-позитивними матерями, ніж ВІЛ-негативними. 

 

4.3 Перебіг і наслідки вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок з 

хронічними гепатитами В, С і В+С та ризик внутрішньоутробного 

інфікування плода 

Аналізували перебіг вагітності у ВІЛ-позитивних жінок з ХГВ+ХГС дані 

якої представлені на рисунку 4.1. Анемію частіше діагностували у ВІЛ- 

інфікованих жінок з ко-інфекцією ХГВ+ХГС, ніж ХГС – (94,44±5,40) % проти 

(66,67±8,61) % (р˂0,01). 

 

% 

100,00 

 

80,00 

 

60,00 

 

40,00 

 

20,00 

 

0,00  
анемія  загроза 

переривання 

вагітності 

 
плацентарна 

дисфункція 

 
багатоводдя дистрес 

плода 

 
ЗВУР плода 

ХГВ+ХГС+ВІЛ (n=18) ХГВ+ВІЛ (n=18) ХГС+ВІЛ (n=30) 
 

Рисунок 4.1 – Ускладнення вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок з ко- 

інфекціями ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС (1.* –  різниця вірогідна між  показником 

частоти у жінок з ХГВ+ХГС та ХГС, *р˂0,01, ** р˂0,05; 

2.
Δ 

– різниця вірогідна між показником частоти у жінок з ХГВ+ХГС та 

ХГВ, р˂0,05). 

 

У жінок з ХГВ+ХГС частіше, ніж у вагітних з ХГС спостерігали загрозу 

переривання  вагітності –  (77,78 ± 9,80)  %  проти  (46,67 ± 9,11)  %,  (р˂0,05), 
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плацентарну дисфункцію – (77,78±9,80) % проти (50,00±9,11) % (р˂0,05) та 

дистрес плода – (77,78±9,80) % проти (40,00±8,94) %, відповідно (р˂0,01). ЗВУР 

плода спостерігали з однаковою частотою у вагітних кожної групи. 

У жінок з ХГВ+ХГС частіше, ніж у вагітних з ХГВ спостерігали дистрес 

плода (77,78±9,80) % проти (44,44±11,71) %, відповідно (р˂0,05). Решту 

ускладнень зустрічалися з однаковою частотою. 

Таким чином, частота таких патологічних станів під час вагітності як 

анемія, загроза переривання вагітності, плацентарна дисфункція та дистрес 

плода була достовірно вищою у ВІЛ-інфікованих жінок з мікст-гепатитом 

ХГВ+ХГС, ніж у вагітних з ХГС. Дистрес плода достовірно частіше 

діагностували у жінок з мікст-гепатитом, ніж у жінок з моно-гепатитом В. 

При аналізі перебігу пологів у ВІЛ-інфікованих жінок з ХГВ+ХГС, дані 

яких відображені на рисунку 4.2, частота їх ускладнень не відрізнялася від такої 

у жінок з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 
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Рисунок 4.2 – Ускладнення пологів у ВІЛ-інфікованих жінок з ко-інфекціями 

ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС (р˃0,05). 

 
Пологорозрішення шляхом кесарського розтину проведено у 

(83,33±8,78)% жінок з мікст-гепатитом, у (66,67±11,11) % – з ХГВ+ВІЛ та у 

% 
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(66,67±8,67) % – з ХГС+ВІЛ. Відмінностей в частоті пологорозрішення шляхом 

кесарського розтину у жінок в групах порівняння також не було (р˃0,05). 

Показаннями до кесарського розтину було ВН ВІЛ ˃ 50 коп/мл перед пологами 

у матері, а також передчасне відшарування плаценти, передчасне відходження 

навколоплідних вод. 

Аналізували наслідки вагітності у ВІЛ-інфікованих жінок з вказаними ко- 

інфекціями, залежно від їх поєднання. Як видно з даних представлених на 

рисунку 4.3, репродуктивні втрати за рахунок викиднів та перинатальної 

смертності немовлят спостерігали у 2-х жінок ((11,11±7,41) %) з ХГВ+ХГС, у 

5-ти ((27,78±10,56) %) – з ХГВ та у 7-ми ((23,33±7,72) %) – з ХГС (р˃0,05). 

Вроджену HBV- та HCV-інфекцію діагностували з однаковою частотою у дітей, 

народжених матерями всіх груп – (11,11 ± 7,41) %, (11,11 ± 7,41) % та 

(13,33±6,21) % (р˃0,05). 

 
 

 

Рисунок  4.3  –  Порівняльна  характеристика  наслідків  вагітності  у  ВІЛ- 

інфікованих жінок з ко-інфекціями ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС, % (р˃0,05). 

 
Вагітність завмерла у 1 жінки ((5,56±5,40) %) з ІІ стадією ВІЛ-інфекції та 

ХГВ+ХГС в 20 тижнів гестації, в якої рівень ВН HBV – не визначався, а ВН 

HCV було 2,4×10
6 

коп/мл, ВН ВІЛ –157 коп/мл СD4+ Т-лімфоцити – 285 кл/мл і 

% 
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мінімальний ступінь активності запального процесу в печінці. Вагітність 

перебігала на фоні анемії із загрозою раннього та пізнього викидня, явищами 

плацентарної дисфункції та дистресу плода за даними УЗД. З приводу ХГС 

жінка ПВТ не отримувала, а ВААРТ з приводу ВІЛ розпочала з 16 тижнів 

гестації, приймала з порушенням схеми, курила та зловживала алкоголем. 

Перинатальну смерть немовляти зафіксовано у 1 жінки ((5,6±5,40) %) з І 

стадією ВІЛ-інфекції (ВН ВІЛ – 3,8×10
3 

коп/мл) діагностованим ХГВ+ХГС з 

реплікацією вірусу гепатиту С (ВН HСV – 3,2×10
5 

коп/мл) з мінімальною 

активністю запального процесу в печінці, в якої внаслідок передчасних пологів 

на 29 тижні гестації природнім шляхом народилася дитина з масою тіла 1550 г, 

за шкалою Апгар 2/3 бали, із ЗВУР плода ІІ ступеня, ГІП ЦНС, СДР яка 

померла на 3-ю добу. Вагітність перебігала на фоні анемії, алкоголізму, 

наркоманії (вживання ін’єкційних наркотиків), з явищами плацентарної 

дисфункції та дистресу плода, ЗВУР плода за даними УЗД. З приводу ВІЛ- 

інфекції ВААРТ розпочала з 17 тижня вагітності, але була низькоприхильною 

до терапії. 

Вроджену HBV-інфекцію діагностовано у 1-єї дитини, від матері з ко- 

інфекцією ХГВ+ХГС+ВІЛ з реплікацією ХГВ в І стадії ВІЛ-інфекції. У жінки 

визначали високе ВН HBV (5,6×10
6 

коп/мл), ВН HCV не визначалося, при 

відсутності цитолізу, ВН ВІЛ – 8,7×10
3 

коп/мл, рівень СD4+ Т-лімфоцитів – 367 

кл/мл. Вагітність перебігала на фоні анемії, з плацентарною дисфункцією та 

дистресом плода, помірним багатоводдям, ознаками ВУІ плода та ЗВУР плода 

за даними УЗД. Схему ВААРТ жінка приймала з порушенням, зловживала 

алкоголем, курила. Дитина народилася шляхом кесарського розтину в терміні 

35 тижнів гестації, внаслідок передчасного відходження навколоплідних вод 

(безводний проміжок становив 6 годин), з масою тіла 2350, за шкалою Апгар 

6/7 балів, з ГІП ЦНС, жовтяницею. ПЛР ДНК HBV в дитини позитивна в 3 та 6 

місяців життя. 

Вроджену HCV-інфекцію діагностовано ще у 1-єї дитини. Матір була 

споживачем  ін’єкційних  наркотиків  з  ХГВ+ХГС  з  реплікацією  ВГС,  в  ІІІ 
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клінічній стадії ВІЛ-інфекції. Вагітність перебігала на фоні прийому 

метадонової терапії, з анемією, загрозою раннього та пізнього викидня, 

явищами плацентарної дисфункції та дистресу плода за даними УЗД, ВН ВІЛ – 

393 коп/мл, ВН HCV – 3,5×10
7 

коп/мл, ВН HВV – не визначалося, мінімальною 

активністю запального процесу в печінці в ІІІ триместрі. З приводу ХГС до 

вагітності жінка ПВТ не отримувала, а ВААРТ розпочала з 22 тижня гестації, 

приймала нерегулярно, курила. Дитина народилася шляхом кесарського 

розтину на 32-33 тижні гестації внаслідок передчасного відшарування 

плаценти, з масою тіла 1600 г, за шкалою Апгар 6/7 балів зі ЗВУР, синдромом 

пригнічення ЦНС, (якісна ПЛР РНК HCV позитивна в 1 та 3 місяці життя при 

відсутності цитолізу, за даними УЗД ОЧП – ознаки  гепатолієнального 

синдрому при народженні, в 3, 6 та 9 місяців життя). 

Не інфікованими HBV чи HCV діти народилися у (77,78±9,80) % жінок з 

ХГВ+ХГС+ВІЛ, у (61,11±11,49) % – з ХГВ+ВІЛ та у (63,33±8,80) % – з 

ХГС+ВІЛ. 

Стан новонароджених дітей від матерів з мікст-гепатитом В+С 

відображено на рисунку 4.4. 
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Рисунок 4.4 – Порівняльна характеристика стану новонароджених дітей, 

народжених ВІЛ-інфікованими матерями з ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС (р˃0,05). 
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З даних відображених на рисунку 4.4 ми не відмітили достовірної різниці 

між частотою патологічних станів  у немовлят, народжених матерями з 

ХГВ+ХГС+ВІЛ, ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 

Частоту вродженої HBV- та HCV-інфекцій у ВІЛ-інфікованих жінок 

розраховували в їх групах, сформованих шляхом додавання кількості вагітних 

із ХГВ та ХГС у осіб з мікст-гепатитом до кількості вагітних з ХГВ+ВІЛ та 

ХГС+ВІЛ, відповідно. 

Отже, частота вродженої HBV-інфекції у дітей, народжених ВІЛ- 

позитивними матерями – 12,0 %, а вродженої HCV-інфекції – 12,2 %. 

 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

 

Вірусні гепатити В та С мають несприятливий вплив на перебіг вагітності, 

пологів та стан плода. Вони є причиною перинатальних ускладнень, 

внутрішньоутробного інфікування плода. Частота акушерсько-перинатальних 

ускладнень залежить від активності інфекційного процесу і є достовірно вищою 

у вагітних з хронічними гепатитами В і С з ВІЛ-позитивним статусом, ніж з 

негативним. 

Особливістю перебігу вагітності у таких жінок є загроза її переривання, 

яка займала друге місце по частоті ускладнень після анемії і закінчувалася 

ранніми та пізніми викиднями, а в ІІІ триместрі – передчасними пологами, 

особливо у ВІЛ-інфікованих осіб. 

Плацентарна дисфункція була на третьому місці по частоті ускладнень і 

мала негативний вплив на стан плода, новонародженого та перинатальні 

наслідки вагітності, що проявлялися дистресом та затримкою 

внутрішньоутробного розвитку плода, гіпоксично-ішемічним пораженням 

ЦНС, а у жінок з ВІЛ-позитивним статусом ще й перинатальною смертністю 

немовлят. 
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Вказані інфекції сприяли передчасному відходженню навколоплідних вод 

та відшаруванню плаценти, стрімким та передчасним пологам, мимовільним 

викидням та завмерлим вагітностям. 

Внутрішньоутробному інфікуванню плода ВГВ і ВГС сприяли високі рівні 

(˃10
5 

коп/мл) вірусного навантаження ВГВ чи ВГС в ІІІ триместрі вагітності, 

наявність ВІЛ-інфекції, ВІЛ-імуносупресія у вагітних жінок, шкідливі звички у 

матері (вживання ін’єкційних наркотиків, куріння, зловживання алкоголем), 

розвиток плацентарної дисфункції, що обумовлюють дистрес та ЗВУР плода, 

передчасні пологи, передчасне відшарування плаценти, передчасне 

відходження навколоплідних вод та безводний проміжок більше 6 годин, а 

також низька прихильність жінок до лікування. Ступінь активності гепатиту В і 

С у вагітних жінок як з позитивним, так і з негативним ВІЛ-статусом не 

впливав на ризик перинатального інфікування. 

У ВІЛ-інфікованих вагітних з мікст-гепатитом ХГВ+ХГС встановлено 

найвищу частоту загрози переривання вагітності, плацентарної дисфункції та 

дистресу плода, а решта проаналізованих ускладнень перебігу вагітності, 

пологів та стану дітей при народженні не відрізнялася від такої у жінок з моно- 

гепатитом ХГВ та ХГС. 

Частота вродженої HBV-інфекції у дітей, народжених матерями з ВІЛ- 

негативним статусом становить 0,9 %, а з ВІЛ-позитивним – 12,0 %, що в 13,3 

рази вище, а частота вродженої HCV-інфекції – 1,9 % проти 12,2 % відповідно, 

що в 6,4 рази вище. 

 

Результати дослідження, які наведені в даному розділі, опубліковано в 

наукових працях автора [80, 81, 84, 85, 86, 87, 93, 96, 97]. 
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РОЗДІЛ 5 

 

РОЗРОБКА МЕТОДИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ 

ВНУТРІШНЬОУТРОБНОГО ІНФІКУВАННЯ ПЛОДА У ВАГІТНИХ 

ЖІНОК З ХРОНІЧНИМИ ГЕПАТИТАМИ В І С, 

НЕІНФІКОВАНИХ ТА ІНФІКОВАНИХ ВІЛ 

Ми визначали частоту (відсотки) потенційно небезпечних факторів ризику, 

які сприяли ВУІ плода HBV та HСV. Розраховували частоту виявлених 

факторів ризику у групах пацієнток, в яких відбулася передача ВГВ та ВГС від 

матері до дитини, і в тих, в яких вона не відбулася. Ступінь впливу окремих 

факторів ризику визначали за величиною відносного ризику (RR), визначали їх 

95 % довірчий інтервал (95 % СІ) і достовірність результатів (р). 

З даних, представлених в таблиці 5.1, бачимо, що серед вагітних жінок які 

народили інфікованих дітей, високий ступінь вірусемії HBV (˃10
5 
коп/мл) мали 

(100,0±00,00) % пацієнток, а в тих, що народили неінфікованих – він 

реєструвався тільки в (6,3±1,64) % випадків (р<0,001). Ризик ВУІ плода при 

наявності високого ступеня вірусемії підвищувався в 15,79 разів (RR=15,79; 

95 % СІ=9,51-26,21). 

Імуносупресію, обумовлену ВІЛ, діагностовано у (60,0±21,91) % жінок, які 

народили інфікованих дітей і тільки у (8,6±1,89) % жінок, що народили 

здорових дітей (р<0,01). Ризик ВУІ плода при наявності імунодефіциту 

підвищувався в 6,98 разів (RR=6,98; 95 % СІ=3,03-16,08). 

Інфікованих HВV дітей народили (60,0±21,91) % жінок, в яких 

діагностовано ХГВ+ВІЛ, проти (7,7±1,79) % жінок з вказаною ко-інфекцією, які 

народили неінфікованих дітей (р<0,01). Ризик ВУІ за наявності ВІЛ-інфекції 

підвищувався у 7,80 разів (RR=7,80; 95 % СІ=3,34-18,23). 

Порушення прийому високоактивної антиретровірусної терапії (ВААРТ) з 

приводу ВІЛ-інфекції мало місце у (60,0±21,91) % вагітних, діти яких 

народилися інфікованими проти (4,5±1,40) % жінок, які народили 

неінфікованих дітей (р<0,001). 
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Таблиця 5.1 - Частота та відносний ризик інфікування плода HBV 

при наявності потенційно небезпечних факторів ризику у вагітних 

Фактори ризику 

Жінки, 

котрі народили 

інфікованих HBV 

дітей, n=5 

Жінки, котрі 

народили 

неінфікованих 

HBV дітей, 

n=221 
RR 

95% 

CI 
р 

абс.

ч. 
% (Р±mp) 

абс.

ч. 
% (Р±mp) 

ВН HBV ˃105 

коп/мл в ІІІ 

триместрі 

5 100,0±00,00 14 6,3±1,64 15,79 
9,51- 

26,21 
˂0,001 

Рівень СD4+ Т-

лімфоцитів ˂500 

клітин у ВІЛ-

інфікованих 

жінок 

3 60,0±21,91 19 8,6±1,89 6,98 
3,03-

16,08 
˂0,01 

ВІЛ-інфекція  3 60,0±21,91 17 7,7±1,79 7,80 
3,34-

18,23 
˂0,01 

Порушення 

прийому 

ВААРТ 

3 60,0±21,91 10 4,5±1,40 13,26 
5,19-

33,86 
˂0,001 

Шкідливі 

звички матері 
3 60,0±21,91 22 10,0±2,01 6,03 

2,66-

13,66 
˂0,01 

ЗВУР плода 2 40,0±21,91 5 2,3±1,15 17,68 
4,45-

70,25 
˂0,001 

Дистрес плода 4 80,0±18,89 17 7,7±1,79 10,04 
5,52-

19,57 
˂0,001 

Плацентарна 

дисфункція 
5 100,0±00,00 35 15,8±2,46 6,31 

4,66-

8,56 
˂0,001 

Передчасне 

відшарування 

плаценти 

2 40,0±21,91 11 5,0±1,46 8,04 
2,38-

27,18 
˂0,05 

Передчасне 

відходження 

навколоплідних 

вод 

2 40,0±21,91 22 10,0±2,01 4,02 
1,23-

12,62 
˃0,05 

Безводний 

проміжок 

більше 6 годин 

2 40,0±21,91 14 6,3±1,64 6,31 
1,93-

20,70 
˂0,05 

Передчасні 

пологи 
3 60,0±21,91 16 5,9±1,58 8,29 

3,52-

19,53 
˂0,001 

 

Примітка: р - вірогідність різниці між  показниками у вагітних жінок, 

котрі народили інфікованих та неінфікованих дітей. 
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Ризик розвитку ВУІ плода при цьому підвищувався в 13,26 разів (RR=13,26; 95 

% СІ=5,19-33,86). 

У (60,0±21,91) % жінок, котрі народили інфікованих дітей були шкідливі 

звички, а у жінок, які народили неінфікованих дітей, вони відмічені тільки в 

(10,0±2,01) % (р<0,01). Ризик ВУІ за наявності вказаного фактору підвищувався 

в 6,03 разів (RR=6,03; 95 % СІ=2,66-13,66). 

Затримка внутрішньоутробного розвитку плода (ЗВУР) за даними УДЗ 

мала місце у (40,0±21,91) % вагітних, котрі народили інфікованих HВV 

немовлят, і тільки у (2,3±1,15) % жінок, які народили неінфікованих дітей 

(р<0,001). Ризик інфікування плода при наявності даного патологічного стану 

зростав у 17,68 разів (RR=17,68; 95 % СІ=4,45-70,25). 

Дистрес плода за даними УЗД спостерігали у (80,0±17,89) % жінок, котрі 

народили інфікованих HВV немовлят, а у тих, що народили неінфікованих – у 

(7,7±1,79) % (р<0,001). Ризик інфікування плода при наявності даного 

патологічного стану зростав у 10,04 разів (RR=10,04; 95 % СІ=5,52-19,57). 

У всіх (100,0±00,00) % матерів, які народили інфікованих HBV дітей, мала 

місце плацентарна дисфункція, а у жінок, котрі народили неінфікованих дітей 

вона була тільки в (15,8±2,46) % випадків (р˂0,001). За наявності даного 

фактору ризик ВУІ плода підвищувався в 6,31 разів (RR=6,31; 95 % СІ=4,66- 

8,56). 

Передчасне відшарування плаценти відбувалося у (5,0±1,46) % жінок, 

котрі народили неінфікованих дітей, а у тих, які народили інфікованих – в 

(40,0±21,91) % випадків (р<0,05). За наявності вказаного ускладнення пологів 

ризик ВУІ підвищувався у 8,04 рази (RR=8,04; 95 % СІ=2,38-27,18). 

Передчасне відходження навколоплідних вод було в (40,0±21,91) % жінок, 

які народили інфікованих дітей проти (10,0±2,01) %, котрі народили 

неінфікованих (р˃0,05). Ризик ВУІ підвищувався в 4,02 рази (RR=4,02; 95 % 

СІ=1,23-12,62). 

Безводний проміжок більше 6 годин мав місце у (40,0±21,91) % жінок, в 

яких діти були інфіковані проти (6,3±1,64) % вагітних, в яких діти народилися 
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неінфіковані (р˂0,05). Ризик ВУІ за наявності даного фактору збільшувався в 

6,31 разів (RR=6,31; 95 % СІ=1,93-20,70). 

У жінок, котрі народили інфікованих дітей, передчасні пологи відбулися у 

(60,0±21,91) % проти (5,9±1,58) % вагітних, які народили неінфікованих 

(р<0,001). За наявності вказаного фактору ризик розвитку ВУІ плода 

підвищувався в 8,29 разів (RR=8,29; 95 % СІ=3,52-19,53). 

Отже, аналіз отриманих результатів свідчить про те, що при наявності 

перерахованих материнських, плодових та акушерських факторів ризику 

частота ВУІ плода HВV була достовірно вищою, ніж у жінок, котрі народили 

неінфікованих дітей. 

В таблиці 5.2 представлені дані про частоту виявлення факторів ризику 

ВУІ плода у вагітних жінок з HСV-інфекцією, їх відносний ризик та довірчий 

інтервал. 

Серед вагітних жінок, які народили  інфікованих дітей високий ступінь 

вірусемії HСV (˃10
5 

коп/мл) мали (100,0±00,00) % жінок, а в тих, що народили 

неінфікованих, він реєструвався в (38,5±4,41) % випадків (р<0,01). Ризик ВУІ 

плода при наявності високого ступеня вірусемії підвищувався в 2,60 разів 

(RR=2,60; 95 % СІ=2,07-3,25). 

Імуносупресію, обумовлену ВІЛ, діагностовано у (71,4±17,07) % жінок, які 

народили інфікованих дітей і тільки в (18,9±3,54) % жінок, що народили 

неінфікованих дітей (р<0,01). Ризик ВУІ плода при наявності імунодефіциту 

підвищувався в 3,79 разів (RR=3,79; 95 % СІ=2,09-6,88). 

Інфікованих HСV дітей народили жінки, в яких у (71,4±17,07) % 

діагностовано ХГС+ВІЛ, проти (22,1±3,76) % жінок з вказаною ко-інфекцією, 

що народили здорових дітей (р<0,05). Ризик ВУІ підвищувався за наявності 

ВІЛ-інфекції у 3,23 рази (RR=3,23; 95 % СІ=1,82-5,73). 

Порушення прийому ВААРТ з приводу ВІЛ-інфекції мало місце у 

(71,4±17,07) % вагітних, які народили інфікованих дітей, проти (15,6±3,28) %, 

які народили здорових дітей (р<0,01). Ризик розвитку ВУІ плода при цьому 

підвищувався в 4,59 разів (RR=4,59; 95 % СІ=2,46-8,57). 
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Таблиця 5.2 - Частота та відносний ризик інфікування плода HСV 

при наявності потенційно небезпечних факторів ризику у вагітних 

Фактори ризику 

Жінки, 

котрі народили 

інфікованих HСV 

дітей, n=7 

Жінки, котрі 

народили 

неінфікованих 

HСV дітей, 

n=122 
RR 

95%

CI 
р 

абс.

ч. 
% (Р±mp) 

абс.

ч. 
% (Р±mp) 

ВН HСV ˃105 

коп/мл в ІІІ 

триместрі 

7 100,0±00,00 47 38,5±4,41 2,60 
2,07-

3,25 
˂0,01 

Рівень СD4+ Т-

лімфоцитів ˂500 

клітин у ВІЛ-

інфікованих 

жінок 

5 71,4±17,07 23 18,9±3,54 3,79 
2,09-

6,88 
˂0,01 

ВІЛ-інфекція  5 71,4±17,07 27 22,1±3,76 3,23 
1,82-

5,73 
˂0,05 

Порушення 

прийому ВААРТ 
5 71,4±17,07 19 15,6±3,28 4,59 

2,46-

8,57 
˂0,01 

Шкідливі звички 

матері 
5 71,4±17,07 22 18,0±3,48 3,96 

2,17-

7,23 
˂0,01 

ЗВУР плода  2 28,6±17,07 4 3,3±1,61 8,71 
1,91-

39,72 
˂0,05 

Дистрес плода 6 85,7±13,23 16 13,1±3,06 6,54 
3,78-

11,03 
˂0,001 

Плацентарна 

дисфункція 
7 100,0±00,00 25 20,5±3,65 4,88 

3,44-

6,92 
˂0,001 

Передчасне 

відшарування 

плаценти 

3 42,9±18,70 3 2,5±1,40 17,43 
4,27-

71,20 
˂0,001 

Передчасне 

відходження 

навколоплідних 

вод 

2 28,6±17,07 27 22,1±3,76 1,29 
0,38-

4,36 
˃0,05 

Безводний 

проміжок більше 

6 годин 

2 28,6±17,07 13 10,7±2,79 2,68 
0,75-

9,64 
˃0,05 

Передчасні 

пологи 
4 57,1±18,70 8 6,6±2,24 8,71 

3,45-

22,03 
˂0,001 

 

Примітка: р – вірогідність різниці між показниками у вагітних жінок, 

котрі народили інфікованих та неінфікованих дітей. 
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У (71,4±17,07) % жінок, котрі народили інфікованих дітей були шкідливі 

звички, а у жінок, які народили неінфікованих дітей, вони відмічені тільки в 

(18,0±3,48) % (р<0,01). Ризик ВУІ за наявності вказаного фактору підвищувався 

в 3,96 разів (RR=3,96; 95 % СІ=2,17-7,23). 

Затримка внутрішньоутробного розвитку плода за даними УДЗ мала місце 

в (28,6±17,07) % вагітних, котрі народили інфікованих HСV немовлят, і тільки в 

(3,3±1,61) % жінок, які народили неінфікованих дітей (р<0,05). Ризик 

інфікування плода при наявності даного патологічного стану зростав у 8,71 раз 

(RR=8,71; 95 % СІ=1,91-39,72). 

Дистрес плода за даними УЗД спостерігали у (85,7±13,23) % жінок, котрі 

народили інфікованих HСV немовлят, а у тих, що народили неінфікованих – у 

(13,1±3,06) % (р<0,001). Ризик інфікування плода при наявності даного 

патологічного стану зростав у 6,54 разів (RR=6,54; 95 % СІ=3,78-11,03). 

У всіх (100,0±00,00) % матерів, які народили інфікованих HСV дітей, мала 

місце плацентарна дисфункція, а у жінок, котрі народили неінфікованих дітей 

вона була тільки в (20,5±3,65) % випадків (р<0,001). Ризик ВУІ плода при 

наявності даного фактору підвищувався в 4,88 разів (RR=4,88; 95 % СІ=3,44- 

6,92). 

Передчасне відшарування плаценти відбувалося у (2,5±1,40) % жінок, 

котрі народили здорових дітей, проти (42,9±18,70)  % вагітних, в яких діти 

народилися інфікованими (р<0,001). За наявності вказаного ускладнення 

пологів, підвищувався ризик ВУІ у 17,43 рази (RR=17,43; 95 % СІ=4,27-71,20). 

Передчасне відходження навколоплідних вод було в (28,6±17,07) % жінок, 

які народили інфікованих дітей, проти (22,1±3,76) %, котрі народили 

неінфікованих немовлят (р˃0,05). Ризик ВУІ підвищувався в 1,29 разів 

(RR=1,29; 95 % СІ=0,38-4,36). 

Безводний проміжок більше 6 годин мав місце у (28,6±17,07) % жінок, в 

яких діти були інфікованими, проти (10,7±2,79) % вагітних, в яких діти 

народилися неінфікованими (р˃0,05). Ризик ВУІ за наявності даного фактору 

збільшувався в 2,68 разів (RR=2,68; 95 % СІ=0,75-9,64). 
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У жінок, котрі народили інфікованих дітей, передчасні пологи відбулися у 

(57,1±18,70) % проти (6,6±2,24) % вагітних, що народили здорових дітей 

(р<0,001). За наявності вказаного фактору підвищувався ризик розвитку ВУІ 

плода в 8,71 раз (RR=8,71; 95 % СІ=3,45-22,03). 

Отже, аналіз отриманих результатів свідчить про те, при наявності 

перерахованих материнських, акушерських та плодових факторів ризику 

частота ВУІ плода HСV була достовірно вищою, ніж у жінок, котрі народили 

неінфікованих дітей. 

На наступному етапі дослідження, на основі отриманих результатів 

відносного ризику (RR) потенційно небезпечних факторів у вагітних жінок з 

ХГВ та ХГС ми створили робочі карти прогнозування ВУІ плода, що 

представлені таблицями 5.3 та 5.4. 

У вагітних жінок з ХГВ кожен фактор ризику оцінювали в балах залежно 

від показника RR: ті фактори, показник відносного ризику яких був найвищим 

оцінювали в 5 балів, ті, показник яких був меншим – в 4 і 3 бали відповідно, а 

ті, показник RR яких був найнижчим в 2 бали (див. табл. 5.3). Максимальна 

сума балів прогностичних ознак у наведеній методиці у вагітних жінок з ХГВ і 

негативним ВІЛ-статусом становить 34 бали, а з позитивним – 46 балів. 

У вагітних жінок з ХГС (див. табл. 5.4) присвоєння балу кожному фактору 

ризику проводили аналогічно, як і у вагітних зХГС. Максимальна сума балів 

прогностичних ознак у наведеній методиці у вагітних жінок з ХГС і негативним 

ВІЛ-статусом становить 33 бали, а з позитивним – 43 бали. 

Встановлено, що ризик інфікування плода HBV у жінок з ВІЛ-негативним 

статусом високий при сумі балі з вказаної таблиці – 19-34, помірний – при 18- 

11, низький – при ≤10 балів. У жінок з ВІЛ-позитивним статусом – високий 

ризик ВУІ плода при сумі балів – 24-46, помірний – при 13-23, низький – при 

≤12 балів. 
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Таблиця 5.3 

Карта прогнозування ризику розвитку внутрішньоутробного 

інфікування плода у вагітних жінок з ХГВ 

№ 

п/п 
Потенційно небезпечні фактори ризику RR 

Прогностичний 

бал 

Материнські 

1. ВН HBV ˃10
5 
коп/мл в ІІІ триместрі  15,79 5 

2. Порушення прийому схеми ВААРТ 13,26 5 

3. ВІЛ-інфекція 7,80 4 

4. Рівень СD4+ Т-лімфоцитів ˂ 500 клітин/мкл 6,98 3 

5. Шкідливі звички матері 6,03 3 

Плодові 

6. ЗВУР плода 17,68 5 

7. Дистрес плода 10,04 5 

Акушерські 

8. Передчасне відшарування плаценти 8,04 4 

9. Передчасні пологи 8,29 4 

10. Плацентарна дисфункція 6,31 3 

11. Безводний проміжок більше 6 годин 6,31 3 

12. Передчасне відходження навколоплідних вод 4,02 2 

 
 

Таблиця 5.4 

Карта прогнозування ризику розвитку внутрішньоутробного 

інфікування плода у вагітних жінок з ХГС 

№ 

п/п 
Потенційно небезпечні фактори ризику RR 

Прогностичний 

бал 

Материнські 

1. Порушення прийому схеми ВААРТ 4,59 4 

2. Рівень СD4+ Т-лімфоцитів ˂ 500 клітин/мкл 3,79 3 

3. ВІЛ-інфекція 3,23 3 

4. Шкідливі звички матері 3,96 3 

5. ВН HСV ˃10
5 
коп/мл в ІІІ триместрі 2,60 2 

Плодові 

6. ЗВУР плода 8,71 5 

7. Дистрес плода 6,54 5 

Акушерські 

8. Передчасне відшарування плаценти 17,43 5 

9. Передчасні пологи 8,71 5 

10. Плацентарна дисфункція 4,88 4 

11. Передчасне відходження навколоплідних вод 1,29 2 

12. Безводний проміжок більше 6 годин 2,68 2 



133 
 

Ризик ВУІ плода HСV у жінок з ВІЛ-негативним статусом високий при 

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

ВІЛ-позитивним статусом – високий ризик ВУІ плода при сумі балів – 22-43 

балів, помірний – при 21-13, низький – при ≤12 балів. 

 

Приклад 1. 

Вагітна Н., 25 років. Вагітність І, 36 тижнів. Діагноз: хронічний гепатит В, 

фаза реплікації вірусу без активності запального процесу в печінці. Діагноз 

уперше верифіковано під час вагітності. Жінка скаржилася на періодичну 

нудоту, зниження апетиту, важкість в правому підребер’ї, особливо після 

прийому їжі та швидку втомлюваність. Дані скарги турбували протягом І та 

половини ІІ триместру вагітності і зникли до настання пологів. 

Об’єктивне фізикальне обстеження: патологічних змін з боку внутрішніх 

органів не виявлено. 

Лабораторне обстеження: загальний білірубін – 16,4 мкмоль/л, прямий – 

4,1 мкмоль/л, АЛТ – 32,0 Од/л, АСТ – 28,6 Од/л., тимолова проба – 2,2 од., 

гамаглобуліни – 16,4 %. В сироватці крові виявлено маркери гепатиту В: 

HBsAg, HBeAg, анти-HBcor сумарні, ДНК HBV, рівень ВН HBV в ІІІ триместрі 

вагітності – 2,1×10
4 
коп/мл. 

Інструментальні обстеження: УЗД ОЧП – ознаки хронічного холециститу, 

гепато- і спленомегалія відсутні. УЗД ФПК – загроза переривання вагітності в І 

триместрі, плацентарна дисфункція та ознаки дистресу плода – в ІІ-ІІІ 

триместрі. 

Пологи відбулися природнім шляхом на 38-39 тижні гестації, з 

передчасним відходженням навколоплідних вод. Дитина народилася з масою 

тіла 3250 грам, зростом 52 см, за шкалою Апгар 8/9 балів, в задовільному стані. 

Вакцинована від ГВ в 1-шу добу. 

Виявлені фактори ризику: плацентарна дисфункція, дистрес плода за 

даними УЗД та передчасне відходження навколоплідних вод. 
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Ризик ВУІ плода в даної жінки становив – 3+5+2=10 балів, тобто він був 

низьким і не реалізувався. Результати обстеження дитини на ПРЛ ДНК ВГВ в 3 

та 6 місяців життя – від’ємні, HBsAg в 18 місяців не виявлено. Дитина 

неінфікована. 

 

Приклад 2. 

Вагітна О., 28 років. Вагітність І. Діагноз: хронічний гепатит В, фаза 

реплікації вірусу без активності запального процесу. Уперше виявлено 

хронічний гепатит В при постановці на облік з приводу вагітності. Жінка 

скаржилася на періодичну нудоту та блювоту, зниження апетиту, дискомфорт 

та важкість в правому підребер’ї, особливо після прийому їжі. Дані скарги були 

більш виражені в І та ІІ триместрі вагітності, а періодична нудота утримувалася 

до пологів. 

Об’єктивне фізикальне обстеження: шкірні покриви бліді, видимі слизові 

оболонки рожевого кольору, вологі. Язик обкладений білим налетом, вологий. 

Печінка виступала з-під краю реберної дуги на 1,0 см, край щільно-еластичний, 

не болючий при пальпації. Селезінка не збільшена. 

Лабораторне обстеження: загальний білірубін – 12,8 мкмоль/л, прямий – 

3,2 мкмоль/л, АЛТ – 24,3 Од/л, АСТ – 20,2 Од/л., тимолова проба – 2,6 од., 

гамаглобуліни – 18,3 %. В сироватці крові виявлено маркери гепатиту В: 

HBsAg, HBeAg, анти-HBcor сумарні, ДНК HBV, рівень ВН HBV в ІІІ триместрі 

вагітності – 2,3×10
6 

коп/мл. 

Інструментальні обстеження: УЗД ОЧП – ознаки хронічного холециститу, 

гепатиту. УЗД ФПК – загроза переривання вагітності в І триместрі, плацентарна 

дисфункція та ознаки дистресу плода в ІІ-ІІІ триместрі. 

Пологи відбулися природнім шляхом в 36 тижнів гестації, внаслідок 

передчасного відшарування плаценти. Дитина народилася з масою тіла 2450 г, 

за шкалою Апгар 6/7 балів з ГІП ЦНС, жовтяницею, в 2 місяці життя 

зафіксовано цитоліз (АЛТ=74,3 ОД/л, АСТ= 58,7 ОД/л), в 3 місяці життя дитина 
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обстежена методом ПЛР на ДНК HBV – результат позитивний, підтверджено 

діагноз повторним обстеженням на ДНК HBV на 6-му місяці життя. 

Виявлені фактори ризику: високе ВН HBV, плацентарна дисфункція, 

дистрес плода за даними УЗД, передчасне відшарування плаценти, передчасні 

пологи. 

Ризик розвитку ВУІ плода в даної жінки становив – 5+5+3+4+4=21 бал, 

тобто був високим і реалізувався. 

 

Приклад 3. 

Вагітна О., 29 років. Вагітність І. Діагноз: ВІЛ-інфекція ІV клінічна стадія, 

хронічний гепатит В, фаза реплікації вірусу, з мінімальною активністю 

запального процесу. Гепатит вперше виявлено в ІІ триместрі (в 20 тижнів 

вагітності) при постановці на облік  з приводу вагітності, тоді ж розпочала 

схему ВААРТ, мала низьку прихильність. Жінка подавала скарги на виражену 

нудоту, особливо після прийому їжі, періодичну блювоту, зниження апетиту, 

важкість в правому підребер’ї, схуднення, періодичні проноси. Дані скарги 

утримувалися до пологів. Протягом всієї вагітності курила, вживала алкоголь. 

Об’єктивне фізикальне обстеження: шкірні покриви бліді, видимі слизові 

оболонки рожевого кольору, вологі. Язик обкладений білим налетом, вологий, 

наявні кандидозні нашарування на слизовій оболонці. Печінка виступала з-під 

краю реберної дуги на 1,5 см, край щільно-еластичний, чутливий при пальпації. 

Селезінка не збільшена. 

Лабораторне обстеження: загальний білірубін – 18,2 мкмоль/л, прямий – 

4,5 мкмоль/л, АЛТ – 62,4 Од/л, АСТ – 52,4 Од/л, тимолова проба – 5,2 од., 

гамаглобуліни – 25,6 %, рівень ВН HBV перед пологами становив 3,4×10
6 

коп/мл, ВН ВІЛ – 3,2×10
3 
коп/мл, СД4+ Т-лімфоцитів – 235 кл/мкл. 

Інструментальні обстеження: УЗД ОЧП – ознаки хронічного холециститу, 

панкреатиту, гепатиту, пієлонефриту. УЗД ФПК – загроза переривання 

вагітності в ІІІ триместрі вагітності, плацентарна дисфункція, ознаки дистресу 

та ВУІ плода. 
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Пологи відбулися на 35-36 тижні гестації шляхом кесарського розтину, 

через передчасне відшарування плаценти. Дитина народилася з  масою  тіла 

2230 г, за шкалою Апгар 6/7 балів, з ГІП ЦНС та жовтяницею. Якісна ПЛР ДНК 

HBV позитивна в 1 та 3 місяці життя. 

Виявлені фактори ризику: високе ВН HВV, ВІЛ-інфекція, імуносупресія, 

обумовлена ВІЛ, порушення прийому антиретровірусної терапії, шкідливі 

звички, дистрес плода за даними УЗД, плацентарна дисфункція, передчасне 

відшарування плаценти, передчасні пологи,. 

Ризик ВУІ плода в даної жінки становив – 5+4+3+5+3+3+5+4+4=36 балів, 

тобто був високим і реалізувався. 

 

Приклад 4. 

Вагітна А., 28 років. Вагітність ІІ, 35 тижнів. Діагноз: хронічний гепатит С, 

фаза реплікації вірусу, вперше виявлено при постановці на облік з приводу 

вагітності. Жінка скаржилася на виражену нудоту, періодичну блювоту, 

зниження апетиту та важкість в правому підребер’ї, особливо після прийому 

їжі. Дані скарги утримувалися протягом І та ІІ триместру вагітності, а швидка 

втомлюваність утримувалася до настання пологів. 

Об’єктивне фізикальне обстеження: шкірні покриви бліді, видимі слизові 

оболонки рожевого кольору, вологі. Язик обкладений білим налетом, вологий. 

Печінка виступала з-під краю реберної дуги на 1,5 см, край щільно-еластичний, 

злегка чутливий при пальпації. Селезінка не збільшена. 

Лабораторне обстеження: загальний білірубін – 18,4 мкмоль/л, прямий – 

4,6 мкмоль/л, АЛТ – 24,6 Од/л, АСТ – 22,3 Од/л, тимолова проба – 3,2 од., 

гамаглобуліни – 16,5 %. В сироватці крові виявлено: анти-HCV сумарні. Рівень 

ВН HCV в ІІІ триместрі вагітності становив 2,7×10
7 
коп/мл. 

Інструментальні обстеження: УЗД ОЧП – ознаки хронічного холециститу, 

гепатиту, ДЖВШ. УЗД ФПК – ознаки плацентарної дисфункції, дистресу та 

ВУІ плода, загроза раннього та пізнього викидня. 
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Дитина народилася шляхом кесарського розтину в 30 тижнів гестації 

внаслідок передчасного відшарування плаценти, з масою тіла 2050 г, за шкалою 

Апгар 6/7 балів, з ГІП ЦНС. При народженні діагностовано позитивні анти- 

HСV сумарні, гепатомегалію (за даними УЗД передньо-задній розмір правої 

долі печінки – 7,1 см), жовтяницю та синдром цитолізу (АЛТ=54,2 ОД/л, 

АСТ=48,4 ОД/л). Тому в 1 та 3 місяці життя дитина була обстежена методом 

ПЛР, позитивні результати якої послужили підставою для верифікації 

остаточного діагнозу. 

Виявлені фактори ризику: високе ВН HCV, плацентарна дисфункція, 

дистрес плода за даними УЗД, передчасне відшарування плаценти, передчасні 

пологи. 

Ризик розвитку ВУІ плода в даної жінки становить – 2+4+5+5+5=21 бал, 

тобто був помірним і реалізувався. 

 

Приклад 5. 

У вагітної Г., 33 роки, 4-та вагітність наступила в ІV клінічній стадії ВІЛ- 

інфекції з діагностованим хронічним гепатитом С у фазі реплікації з 

мінімальною активністю запального процесу, з цирозом печінки змішаного 

ґенезу, як наслідок  ХГС і токсичного алкогольного, клас А за Чайлд-П’ю, 

розладами психіки і поведінки внаслідок вживання опіоїдів, синдромом 

залежності. До настання вагітності жінка отримала ПВТ з приводу ХГС, на яку 

не дала СВВ, з приводу ВІЛ-інфекції також отримувала ВААРТ, мала низьку 

прихильність. Жінка була споживачкою ін’єкційних наркотиків, зловживала 

алкоголем. 

Пацієнтка скаржилася на знижений апетит, постійну нудоту, загальну 

слабкість, швидку втомлюваність, знижену працездатність, важкість в правому 

підребер’ї. 

Об’єктивне фізикальне обстеження: шкірні покриви бліді, видимі слизові 

оболонки рожевого кольору, вологі. Язик обкладений білим налетом, вологий. 
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Печінка виступала з-під краю реберної дуги на 1,0 см, край щільно-еластичний, 

чутливий при пальпації. Селезінка не пальпувалася. 

Лабораторне обстеження: загальний білірубін – 16,2 мкмоль/л, прямий – 

4,05 мкмоль/л, АЛТ – 74,2 Од/л, АСТ – 68,4 Од/л, тимолова проба – 8,4 од., 

гамаглобуліни – 26,5 %. Показники СD4+ Т-лімфоцитів на 28-29 тижні 

вагітності становили 455 кл/мкл, ВН ВІЛ – 125 коп/мл, рівень ВН HCV – 

4,5×10
7 

коп/мл. 

Інструментальні обстеження: УЗД ОЧП – ознаки хронічного холециститу, 

панкреатиту, гепатиту, ДЖВШ, пієлонефриту. УЗД ФПК – ознаки плацентарної 

дисфункції, дистресу та ВУІ плода, загроза раннього та пізнього викидня 

помірне багатоводдя. 

Дитина народилася шляхом кесарського розтину на 34 тижні гестації 

внаслідок передчасного відшарування плаценти, з масою тіла при народженні 

2470 г, за шкалою Апгар 6/7 балів з синдром підвищеної нейрорефлекторної 

збудливості, як наслідок гіпоксично-ішемічного пораження центральної 

нервової системи. При народженні аналіз крові на антитіла до ВІЛ методом 

ІФА – позитивний. В 2-х та 4-ох місячному віці життя зроблено дослідження 

крові методом ПЛР на ДНК ВІЛ – результат негативний. У віці 1 місяць дитині 

зроблено БАК, при якому відхилень від норми не спостерігали. В 3 місяці 

життя у зв’язку з появою цитолізу (АЛТ – 141,0 ОД/л (норма 0-40 ОД/л), АСТ – 

130,2 ОД/л (норма 0-37 ОД/л)), обстежена на антитіла до НСV методом ІФА – 

результат позитивний, якісна ПЛР РНК НСV – результат позитивний, кількісна 

–  5,12×10
6   

РНК  НСV  коп/мл.  Вище  вказані  результати  обстеження    були 

підставою для встановлення діагнозу: «Перинатальний контакт по ВІЛ-інфекції 

(Z 20.6). Вроджений гепатит С, фаза реплікації, з низькою активністю. Синдром 

підвищеної нейрорефлекторної збудливості, як наслідок гіпоксично-ішемічного 

пораження центральної нервової системи». 

Виявлені фактори ризику: високе ВН HСV, ВІЛ-інфекція, імуносупресія, 

обумовлена  ВІЛ,  порушення  прийому  антиретровірусної  терапії,  шкідливі 
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звички, плацентарна дисфункція, дистрес плода за даними УЗД, передчасне 

відшарування плаценти, передчасні пологи. 

Ризик розвитку ВУІ плода в даної жінки становив – 

2+3+3+4+3+4+5+5+5=34 бали, тобто був високим і реалізувався. 

 

 

 

 

РЕЗЮМЕ 

З даних проведеного нами клінічного дослідження можна зробити 

висновок, що основними факторами, які визначають ризик ВУІ плода як HBV, 

так і HСV у вагітних жінок є: високе ВН HBV чи HСV (˃10
5 

коп/мл) в ІІІ 

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

˂500 кл/мкл), низька прихильність жінок до ВААРТ з приводу ВІЛ-інфекції; 

шкідливі звички матері під час вагітності (куріння, вживання алкоголю та 

наркотиків); ЗВУР та дистрес плода; плацентарна дисфункція, передчасне 

відходження навколоплідних вод, безводний проміжок більше 6 годин, 

передчасне відшарування плаценти, передчасні пологи, що збільшують контакт 

з інфікованою материнською кров’ю. 

Розроблені прогностичні карти ризику розвитку інфікування плода на ВГВ 

та ВГС сприятимуть ранньому прогнозуванню внутрішньоутробного 

інфікування плода у вагітних жінок з ХГВ та ХГС, що дасть можливість 

своєчасно діагностувати вроджену інфекцію та забезпечити диспансерне 

спостереження за такими дітьми. 
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РОЗДІЛ 6 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

 

Незважаючи на значні досягнення сучасної медицини, інфекційні хвороби 

залишаються однією з основних причин інвалідності та смертності населення в 

усьому світі, серед яких вірусні гепатити з гемоконтактним механізмом 

передачі (гепатити В і С) та ВІЛ-інфекція виходять на перший план [1, 28, 43, 

168, 208]. Часто вони є великою не тільки медичною, але й соціально- 

економічною проблемою. 

Україна належить до регіону із середнім рівнем поширення гепатиту В: 

серед дорослого населення частота виявлення носіїв HBsAg становить в 

середньому 4,2 % та з середнім рівнем поширенням гепатиту С. За даними 

ВООЗ в нашій країні приблизно 3 % громадян інфіковано ВГС, що становить 

приблизно 1 170 000 [25, 26, 28, 78]. 

В Україні останніми роками, за статистичними даними, спостерігається 

тенденція до зростання кількості вагітних, які інфіковані ВІЛ та 

парентеральними гепатотропними вірусами, з високим ризиком перинатальної 

передачі інфекції від матері до дитини [10]. 

В Україні інфікованість ВГВ вагітних жінок становить 0,92 %, а ВГС – 

близько 2,17 % [25, 26]. Однак, реально частота може відрізнятися від цієї 

цифри через відсутність планового, регламентованого наказом обстеження 

пацієнток жіночих консультацій на антитіла до ВГС. Мікст-гепатити В+С в 

Україні зустрічаються значно рідше – у 2,5 % вагітних [17]. В той же час в 

літературі немає публікації про клінічний перебіг даних ко-інфекцій у вагітних 

жінок. 

В Україні частота виявлення маркерів ВГВ та ВГС серед ВІЛ-інфікованих 

вагітних становить 15,28 % та 18,25 % відповідно [25, 26]. 

У зв’язку із зростанням кількості ВІЛ-інфікованих вагітних жінок в умовах 

епідемії ВІЛ/СНІДу в Україні особливо актуальною є проблема перинатальної 

передачі гепатитів В і С. 
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За даними різних авторів перинатальне інфікування ВГВ до введення 

імунізації становило від 10 % до 90 %, залежно від рівня вірусного 

навантаження у матері [167, 178]. Ризик передачі ВГС від матері до дитини 

набагато нижчий – в середньому 5 %, при цьому відзначається більш висока 

частота вертикального шляху передачі ВГС у ВІЛ-позитивних вагітних – до 

11 % [52, 174, 175]. 

Враховуючи високу активність епідпроцесу, як при ГВ, ГС так і при ВІЛ- 

інфекції з високим інфікуванням в групах ризику, надзвичайно важливим є 

вивчення факторів ризику ВУІ плода у жінок з даними ко-інфекціями. 

Таким чином, загальносвітова тенденція до підвищення захворюваності на 

ХГВ, ХГС, ВІЛ-інфекцію, а також їх поєднаних форм підтверджує необхідність 

подальшого вивчення впливу даних захворювань на перебіг гестаційного 

процесу та внутрішньоутробний розвиток плода з метою зменшення 

можливості передачі вірусу від матері до дитини. 

Метою нашого дослідження було 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. 

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

2017 р.р. 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 %). 

Залежно від інфікування HBV, HCV і ВІЛ жінки були поділені на 2 групи: 

1 група – 313 вагітних з ХГВ і ХГС та ВІЛ-негативним статусом, 2 група – 66 

вагітних з ХГВ, ХГС, ХГВ+ХГС та ВІЛ-позитивним статусом. Пацієнтки 

кожної групи поділені на підгрупи: 1А – 211 жінок з ХГВ, 1Б – 102 жінки з 
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ХГС. Серед ВІЛ-позитивних жінок підгрупа 2А – 18 з ХГВ, 2Б – 30 з ХГС, 2В – 

18 з ХГВ+ХГС. 

Контрольну групу, рівнозначну 2 основним, склали 25 здорових вагітних з 

фізіологічним перебігом вагітності. 

Розподіл обстежуваних дітей здійснювали з врахуванням материнських 

груп. 

Комплексне клініко-лабораторне обстеження вагітних жінок з хронічними 

гепатитами В і С з негативним ВІЛ-статусом, проводили сумісно із зав. каф. 

дитячих інфекційних хвороб ІФНМУ д. м. н., проф. Г. Б. Матейко в 

консультативно-діагностичному відділенні центру планування сім’ї Івано- 

Франківського ОПЦ 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 сумарними (за епідеміологічними 

показаннями) [109]. 

Вагітні жінки з позитивним ВІЛ-статусом з хронічними гепатитами В, С та 

В+С оглядались та обстежуватись в амбулаторно-поліклінічному відділенні 

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

Франківської ОКІЛ. Обстеження проводились 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» [111, 112]. 

Для верифікації діагнозу хронічного гепатиту В та С користувалися 

Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. При встановленні 

діагнозу використовували дані скарг, анамнезу хвороби, епідеміологічного 

анамнезу, клініки, лабораторні та інструментальні методи дослідження (УЗД 

ФПК, УЗД ОЧП вагітної та дитини). 

Вагітних жінок обстежували тричі: при взятті їх на облік (10-12 тижнів 

вагітності), повторно – в ІІ та ІІІ триместрі (22-24 та 32-34 тижні). 
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Для оцінки наслідків вагітності з’ясовували стан новонароджених, 

аналізували результати їх обстеження методами ІФА і ПЛР з одночасним 

порівнянням їх у матері в одній лабораторії з використанням однакових 

методик і тест-систем. 

Дітей, народжених жінками з хронічними гепатитами В і С з негативним та 

позитивним ВІЛ-статусом обстежували згідно у віці 3, 6 та 18 місяців життя, а 

при наявності клінічних показань (жовтяниця, гепатолієнальний синдром) 

раніше: у віці 1 та 3 місяці та спостерігали до 18-ти місячного віку. 

Внутрішньоутробну інфекцію діагностували на підставі виявлення двох 

позитивних результатів ПЛР. 

На завершальному етапі дослідження визначали групи ризику ВУІ плода, 

шляхом послідовного аналізу факторів ризику вертикальної трансмісії HBV- та 

HCV-інфекцій від матері до дитини. 

Згідно з даними останніх статистичних досліджень в Україні інфікованість 

ВГВ вагітних жінок становить 0,92 %, а ВГС – близько 2,17 %, а частота 

виявлення маркерів ВГВ та ВГС серед ВІЛ-інфікованих вагітних зростає до 

15,28 % та 18,25 %, відповідно [25, 26]. В проведеному нами дослідженні серед 

обстежених ВІЛ-негативних вагітних жінок в Івано-Франківській області ХГВ 

діагностовано в 5,6 %, ХГС – у 2,7 %. У ВІЛ-інфікованих вагітних ХГВ 

виявлено у 9,4 %, ХГС – у 15,6 %, а мікст-гепатит ХГВ+ХГС – у 9,4 % жінок. 

Згідно з даними сучасних досліджень HBV-інфекція у вагітних перебігає, 

як правило, безсимптомно, переважно в хронічній формі (85,4-97,4 %). Частота 

інтегративної фази репродукції збудника переважає над реплікативною [156, 

188, 207]. Нами встановлено, що у ВІЛ-негативних жінок також переважало 

носійство HBsAg (71,6 %), над реплікативною формою ХГВ (28,4 %). Тоді, як у 

ВІЛ-позитивних жінок була тільки реплікативна форма інфекції (100,0 %), а 

носійство не виявляли. 

Клінічна діагностика хронічної інтегративної і реплікативної HBV-інфекції 

у вагітних затруднені, оскільки обидві форми перебігають без жовтяниці та 

суб’єктивних проявів хвороби, за вийнятком того, що для реплікативної HBV- 
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інфекції характерна мінімальна активність інфекційного процесу та незначне 

порушення функції печінки, що проявляється синдромом цитолізу [207]. 

За даними дослідників до найчастіших клінічних проявів ХГВ і ХГС у 

вагітних жінок відносять: астенічний  синдром  (90-93%),  диспептичний (35-

40   %),   гепатоспленомегалію   (35-40   %),   цитолітичний   (50-52   %), 

мезенхімально-запальний (32-36 %) та синдром холестазу (20-25 %) [10, 16, 17, 

59]. 
 

Ми відмітили, що у жінок без ВІЛ-інфекції з реплікативною формою ХГВ 

клінічні прояви були менш виражені, ніж у ВІЛ-інфікованих вагітних. Серед 

них впродовж періоду гестації рідше спостерігали підвищену втому та 

знижений апетит у ВІЛ-негативних вагітних – (35,00±6,16) % та (21,67±5,32) % 

на відміну від ВІЛ-позитивних – (61,11±11,49) % та (50,00±11,79) %, відповідно 

(р<0,05). Значно рідше у жінок без ВІЛ відмічали нудоту та періодичну 

важкість в правому підреберʼї, особливо після прийому їжі, що нерідко 

пов’язують з вагітністю – відповідно у (23,33±5,46) % і (10,00±3,87) %, проти 

(50,00±11,79) % і (33,33±11,11) % вагітних інфікованих ВІЛ (р<0,05). 

Гепатомегалію у 3,3 рази частіше діагностували у ВІЛ-позитивних пацієнток, 

ніж у ВІЛ-негативних – (33,33±11,11) % проти (10,00±3,87) % (р<0,05). 

Дослідження, присвячені перебігу ХГВ під час вагітності свідчать, що у 

частини вагітних (48-50 %), не дивлячись на реплікацію вірусу, рівень АЛТ в 

сироватці крові може залишатися в межах норми впродовж всієї вагітності [63]. 

Згідно з даними нашого дослідження ХГВ у ВІЛ-негативних жінок 

характеризувався мінімальним ступенем цитолізу у (43,33±6,40) % пацієнток, 

тоді як у ВІЛ-позитивних він мав місце тільки у (12,50±8,27) % вагітних 

(р<0,01),  який  не  змінювався  протягом  всього  періоду  гестації,  навіть  при 

високому ступені вірусемії. Помірний ступінь цитолізу на фоні низького ВН 

HВV (1,2×10
3 

коп/мл) спостерігали тільки в 1-єї ВІЛ-негативної жінки 

((1,67±1,65) %). У решти жінок показники АЛТ і АСТ були в нормі впродовж 

всієї вагітності. 
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У жінок без ВІЛ-інфекції перебіг реплікативної форми ХГВ 

характеризувався переважанням низького ступеня вірусемії (ВН ≤10
5 

коп/мл) в 

(90,00±3,87) % вагітних в ІІ триместрі проти (75,44±5,70) % – в ІІІ (р<0,05). 

Високий ступінь вірусемії (ВН ˃10
5 

коп/мл) мав місце у (10,00±3,87) % 

пацієнток в ІІ триместрі проти (24,56±5,70) % – в ІІІ (р<0,05). Тобто, перед 

пологами ми спостерігали ріст рівня ВН HBV до високого у 9 (15,79±4,83) % 

жінок, статистична значущість динаміки зростання була підтверджена 

критерієм знаків: Gемпіричне =1, Gкритичне =1 (p˂0,05). 

Динаміка ВН HBV у вагітних з позитивним ВІЛ-статусом була 

протилежною. Так, у (68,75±11,59) % жінок в ІІ триместрі ВН HBV було ≤10
5 

коп/мл, а перед пологами знижувалося нижче  порогового  рівня  в 

(66,67±12,17) % жінок разом зі зниженням ВН ВІЛ, що було наслідком 

ефективної ВААРТ і підтверджено прямим сильним кореляційним зв’язком 

(r=0,705, р˂0,01). Високий ступінь вірусемії HBV (˃10
5 

коп/мл) був у 

(31,25±11,59) % ВІЛ-позитивних жінок в ІІ триместрі, який утримувався до 

пологів в (20,00±10,33) % пацієнток, котрі мали низьку прихильність до ВААРТ 

та шкідливі звички. 

Мезенхімально-запальний синдром в 3,3 рази частіше діагностували у ВІЛ- 

позитивних жінок, ніж у ВІЛ-негативних – (33,33±11,11) % проти (10,00±3,87) 

% (р˂0,05), що пов’язано з дією ВІЛ, шкідливими звичками. У всіх жінок двох 

груп протягом гестаційного періоду порушень пігментного обміну не було. 

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

(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. 

Таким чином, ми не відмітили негативного впливу вагітності на перебіг 

хронічного гепатиту В. Не було випадків клінічної маніфестації захворювання, 

впродовж всієї вагітності імунотолерантна фаза ХГВ у жінок двох груп не 
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трансформувалась в імуноактивну, а носійство HBsAg у ВІЛ-негативних жінок 

в реплікативну форму. 

Клінічні прояви ХГС були більш виражені у жінок з ВІЛ-позитивним 

статусом. Зокрема, підвищену втому спостерігали у (33,33±4,67) % без ВІЛ, 

тоді як у ВІЛ-інфікованих вона мала місце в (66,67±8,61) % пацієнток (р<0,001). 

У жінок із ВІЛ-негативним статусом рідше, ніж із ВІЛ-позитивним відмічали 

знижений апетит – (24,51±4,26) % проти (60,00±8,94) % (р<0,001), нудоту – 

(27,45±4,42) % проти (66,67±8,61) % (р<0,001), важкість в правому підребер’ї, 

особливо після прийому їжі, що нерідко пов’язують із вагітністю – 

(17,65±3,77) % проти (36,67±8,80) % (р<0,05), гепатомегалію діагностували в 

2,3 раза рідше – (14,71±4,47) % проти (33,33±8,61) % (р<0,05). 

У ВІЛ-негативних жінок ХГС характеризувався мінімальним ступенем 

цитолізу у (36,36±4,83) % вагітних у ІІ триместрі і у (50,52±5,08) % – у ІІІ 

(р<0,05), який не залежав від рівня ВН. Відсутній цитоліз був у (60,61±4,91) % 

жінок в ІІ триместрі проти (37,11±4,91) % – в ІІІ (р<0,001). Появу мінімального 

цитолізу перед пологами спостерігали у (13,40±3,46) % жінок. У (37,11±4,91) % 

жінок показники АЛТ і АСТ впродовж вагітності утримувались в межах норми 

навіть при показниках ВН HCV 10
3
-10

7  
коп/мл. 

У ВІЛ-інфікованих вагітних з ХГС мінімальний ступінь цитолізу 

реєструвався тільки у (14,81±6,84) % пацієнток у ІІ триместрі та  у 

(19,23±7,73) % – у ІІІ, який не залежав від рівня ВН. Навіть при високому 

ступені вірусемії показники АЛТ і АСТ становили (66,60±3,43) ОД/л і 

(48,52±2,14) ОД/л, відповідно. У (80,77±7,73) % жінок синдрому цитолізу 

впродовж всього гестаційного періоду не зафіксували. 

Перед пологами у жінок із ВІЛ-негативним статусом частіше реєстрували 

мінімальний ступінь цитолізу, на відміну від жінок із ВІЛ-позитивним – 

(50,52±5,08) % проти (19,23±7,73) % (р<0,001), а нормальні показники АЛТ і 

АСТ були тільки в (37,11±4,91) % вагітних без ВІЛ-інфекції проти 

(80,77±7,73) % – з ВІЛ (р<0,001). 
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Мезенхімально-запальний синдром діагностували у 2,7 раза частіше у ВІЛ- 

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

всього гестаційного періоду у жінок обох груп порушень показників 

пігментного обміну не було. 

Згідно даних Чуйкової К. І., Ковальової Т. А. та Перевертня Л. Ю. рівень 

вірусемії при ХГС на тлі вагітності є низьким в першому триместрі з 

подальшим наростанням перед пологами до високих показників [58, 120,152]. 

В проведеній нами роботі досліджено, що серед ВІЛ-негативних жінок 

переважала кількість вагітних із високим ВН HCV (61,62±4,89) % в ІІ 

триместрі, яка зростала до (75,26±4,38) % – в ІІІ (р˂0,05). Натомість, 

зменшилася кількість жінок з низьким ступенем вірусемії з (38,38±4,89) % у ІІ 

триместрі вагітності до (24,74±4,38) % – у ІІІ (р<0,05) з причин переходу в 

підгрупу з ВН ˃10
5 

коп/мл, тобто, перед пологами ВН HCV зросло у 

(12,37±3,34) % вагітних, що було підтверджено критерієм знаків: Gемпіричне =1, 

Gкритичне =1 (р=0,01). 

У ВІЛ-позитивних вагітних переважала кількість жінок з низьким рівнем 

вірусемії HCV у ІІ триместрі вагітності – (70,37±8,79) % проти (26,92±8,70) % – 

в ІІІ (р˂0,001). Кількість жінок з високим ступенем вірусемії зросла з 

(29,63±8,79) % в ІІ триместрі до (73,08±8,70) % – в ІІІ (р<0,001), тобто, перед 

пологами ВН також зросло у (42,31±9,69) % вагітних, що було підтверджено 

критерієм знаків: Gемпіричне =0, Gкритичне =1 (р=0,01). Це загрожує збільшенню 

частоти передачі HCV від матері до дитини. 

В доступній нам літературі ми не знайшли даних про перебіг мікст- 

гепатиту ХГВ+ХГС у ВІЛ-інфікованих жінок. Аналізуючи їх перебіг в нашому 

дослідженні, ми відмітили, що серед клінічних проявів підвищену втому, 

знижений апетит та періодичну нудоту достовірно частіше реєстрували у жінок 

з ко-інфекцією ХГВ+ХГС+ВІЛ порівняно з жінками із ХГВ+ВІЛ – (88,89±

7,14) % проти (61,11±11,49) %, (83,33±8,78) % проти (50,00±11,79)% 

та (83,33±8,78) % проти (50,00±11,79) %, відповідно (р<0,05). Важкість в 

правому  підребер’ї  та  гепатомегалію  зустрічали  з  однаковою  частотою  у 
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вагітних  жінок  всіх  груп.  В  усіх  жінок  за  наявності  гепатомегалії  ми  не 

спостерігали протягом гестаційного періоду порушень пігментного обміну. 

Розбіжностей між клінічними проявами хронічних гепатитів у жінок з 

ХГВ+ХГС+ВІЛ та з ХГС+ВІЛ не було. 

У ВІЛ-інфікованих жінок з мікст-гепатитами мінімальний ступінь цитолізу 

в ІІ триместрі вагітності частіше мав місце у жінок з ХГВ+ХГС, ніж з ХГВ – 

(44,44±11,71)  %  проти  (12,50±8,27)  %  (р<0,05).  Мікст-гепатит  ХГВ+ХГС 

здебільшого перебігав без цитолізу ((55,56±11,71) %), водночас, як і у жінок з 

ХГС ((80,77±7,73) %), який не наростав перед пологами. 

Перебіг ХГВ у ВІЛ-інфікованих вагітних із мікст-гепатитом 

характеризувався переважанням низького ступеня вірусемії над високим в ІІ 

триместрі вагітності – (65,22±9,93) % та (34,78±9,93) %. До пологів  рівень 

вірусемії HBV поступово нижувався нижче порогового значення у 

(63,64±10,26) % пацієнток, що було пов’язано із прийомом ПВТ гепатиту В у 

складі ВААРТ. Кількість жінок з ВН ≤ 10
5 

коп/мл зменшилася у ІІІ триместрі 

порівняно з ІІ з (65,22±9,93) % до (18,18±8,22) % (р˂0,001). Рівень ВН HBV 

перед пологами знижувався разом зі зниженням ВН ВІЛ на фоні прийому 

ВААРТ, що було підтверджено прямим сильним кореляційним зв’язком 

(r=0,856, р˂0,01). 

У жінок з мікст-гепатитами переважали особи з низьким ступенем 

вірусемії HCV над високим в ІІ триместрі вагітності – (65,79±7,70) % проти 

(34,21±7,70) % (р<0,01). В ІІ триместрі низький ступінь вірусемії реєстрували у 

(65,79±7,70) % вагітних, тоді як в ІІІ – тільки в (27,78±7,74) % (р<0,001). 

Високий ступінь вірусемії зафіксовано в (34,21±7,00)% пацієнток в ІІ триместрі 

проти (72,22±7,41) % – в ІІІ (р<0,001), тобто ми спостерігали його зростання 

перед пологами до високого рівня у 13 вагітних ((36,11±8,01) %). 

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

з мікст-гепатитом, що проявлялися підвищенням тимолової проби, 

гіпергамаглобулінемією (5,25±0,31 од. та 24,58±0,56 %, відповідно). Частота її 

не відрізнялася від такої у жінок з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 
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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 

(46,67±9,11) % з ХГС+ВІЛ, р˃0,05. 

Отже, аналізуючи вище наведені дані, ми не відмітили негативного впливу 

вагітності на перебіг ХГВ та ХГС. За час всього періоду гестації не було 

клінічної маніфестації захворювання, трансформації носійства HBsAg у 

реплікативну форму ХГВ. 

Незважаючи на значний прогрес у вивченні цих інфекцій, в даний час 

залишаються дискутабельними питання про вплив HBV- і HCV-інфекції на 

перебіг вагітності. Деякі науковці стверджують про відсутність негативного 

впливу ВГ на перебіг вагітності, розвиток внутрішньоутробних вад плода, але 

збільшують ризик інфікування дитини під час пологів [10, 59, 196, 240]. Інші 

вказують на достатньо високий ризик розвитку ускладнень вагітності, ВУІ 

плода внаслідок підвищення вірусемії в ІІІ триместрі гестаційного періоду, а 

також під час пологів [16, 52, 174, 229]. Проте однозначної думки стосовно 

впливу вказаних інфекцій на перебіг вагітності, стан плода, а також ризик його 

інфікування поки що немає. 

Ми відмітили негативний вплив ХГВ та ХГС на перебіг та наслідки 

вагітності, що є достовірно вищим у жінок з позитивним ВІЛ-статусом, ніж у 

жінок без ВІЛ. 

Згідно з даними літератури найчастішим ускладненням вагітності у хворих 

на ХГВ є загроза її переривання (6,7-36,8 %), внутрішньоутробна гіпоксія плода 

(20,2-33,3 %), ХПН (48,1-52,2 %), самовільні викидні  в  різні  терміни (22,0-

28,9 %), передчасні пологи (27,8-39,1 %), передчасний розрив плодових 

оболонок (56,5 %), первинна слабкість пологової діяльності (7,2 %) та ранні 

гестози (10,0-18,0 %) [59, 68, 120, 157, 164, 197]. 
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В проведеному нами дослідженні ускладнення вагітності частіше виникали 

у жінок з реплікативною формою ХГВ та позитивним ВІЛ-статусом, порівняно 

з жінками без ВІЛ: анемію діагностували в 2,1 раз частіше – (72,22±10,56) % 

проти (35,00±6,16) % (р˂0,01), загрозу переривання вагітності у 2,4 рази – 

(61,11±11,49) % проти (25,00±5,59) % (р˂0,01), плацентарну дисфункцію в 2,6 

разів – (55,56±11,71) % проти (21,67±5,32) % (р˂0,01), дистрес плода в 2,7 

разів – (44,44±11,71) % проти (16,67±4,81) % (р˂0,05), багатоводдя в 3,7 разів – 

(50,00±11,79) % проти (13,33±4,39) % (р˂0,01), ЗВУР плода за даними УЗД в 

13,3 рази – (22,22±9,80) % проти (1,67±1,65) % (р˂0,05). У жінок-носіїв HBsAg 

вказані ускладнення виникали достовірно рідше, а багатоводдя та ЗВУР плода 

не було. 

Ускладнення пологів у ВІЛ-негативних вагітних частіше мали місце у 

жінок з реплікативною формою ХГВ, ніж у носіїв HBsAg: стрімкі пологи у 2,3 

рази – (30,00 ± 5,92) % проти (13,25 ± 2,76) % (р˂0,01), розриви пологових 

шляхів у 1,7 разів – (35,00±6,16) % проти (20,53±3,29) % (р˂0,05), передчасне 

відходження навколоплідних вод у 3,1 раз – (18,33±5,00) % проти (5,96±1,93) 

% (р˂0,05), безводний проміжок більше 6 годин у 3,8 разів – (15,00±4,61) % 

проти (3,97 ± 1,59) % (р˂0,05), передчасні пологи відбувалися в 4,4 рази 

частіше – (11,67 ± 4,14) % проти (2,65 ± 1,31) %, відповідно (р˂0,05). 

Передчасне відшарування плаценти як у жінок-носіїв HBsAg, так і у жінок з 

реплікативною формою діагностували тільки в поодиноких випадках –       

(1,32±0,93) % і (5,00±2,81) % (р˃0,05). 

Серед ускладнень пологів у ВІЛ-позитивних жінок передчасне 

відшарування плаценти відбувалося в 5,5 разів частіше, ніж у ВІЛ-негативних з 

реплікативною формою інфекції – (27,78 ± 10,56) % проти (5,00 ± 2,81) % 

(р˂0,05), що, на нашу думку, пов’язано з ВІЛ-інфекцією, шкідливими звичками 

(куріння, алкоголізм та наркоманія), а також із порушенням прийому ВААРТ. 
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Передчасні пологи відбувалися з однаковою частотою у жінок з 

реплікативною формою обох груп – (11,67±4,14) % та (16,67±8,78) %, тоді, як 

у жінок-носіїв HBsAg вони виникали рідше – у (2,65 ± 1,31) % випадків 

(р˂0,05). У здорових вагітних всі пологи були термінові, а передчасне 

відшарування плаценти, безводний проміжок більше 6 годин та передчасні 

пологи не діагностували. 

Репродуктивні втрати за рахунок викиднів, завмерлої вагітності та 

перинатальної смертності немовлят в 5,5 разів частіше мали місце у жінок із 

ХГВ і позитивним ВІЛ-статусом, ніж із негативним – (27,78±10,56) % проти 

(5,00±2,81) % (р˂0,05). Перинатальна смертність немовлят була тільки у ВІЛ- 

позитивних жінок з ХГВ – (11,11±7,41) %. У (1,32±0,93) % матерів-носіїв 

HBsAg була завмерла вагітність, а у жінок контрольної групи репродуктивних 

втрат не було. Вроджену HBV-інфекцію діагностували у 2 ((11,11±7,41) %) 

дітей від матерів з реплікативною формою ХГВ і позитивним ВІЛ-статусом, та 

у 2 ((3,33±2,32) %) – з негативним. 

Передчасно народженими були в 4,6 разів більше дітей від ВІЛ-негативних 

матерів з реплікативною формою ХГВ, ніж від жінок-носіїв HBsAg – 

(12,28±4,35) % проти (2,68±1,32) % (р˂0,05). Зі ЗВУР, гепатомегалією та 

жовтяницею народилися діти тільки від матерів з реплікативною формою 

інфекції – (1,75±1,74) %, (1,75±1,74) % та (1,75±1,74) %, відповідно. Із ГІП ЦНС 

народжувалися поодинокі діти від матерів як з реплікативною формою ХГВ, 

так і з латентною – (7,02±3,38) % та (2,68±1,32) %, відповідно. 

У ВІЛ-позитивних жінок з реплікативною формою ХГВ із оцінкою за 

шкалою Апгар 6/7 балів народилася третина дітей – (33,33±12,17) %, тоді, як у 

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

Зі ЗВУР народилося в 15,2 рази більше немовлят від жінок з 

реплікативною формою ХГВ і ВІЛ-позитивним статусом, ніж з негативним – 

(26,67±11,42) % проти (1,75±1,74) % (р˂0,05), із ГІП ЦНС – в 4,7 разів більше – 

(33,33±12,17)  %  проти  (7,02±3,38)  %  (р˂0,05).  Діти  з  гепатомегалією  та 
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жовтяницею народжувалися з однаковою частотою у жінок із реплікативною 

формою ХГВ як з позитивним, так і з негативним ВІЛ-статусом – (6,67±6,44) % 

проти (1,75±1,74) % та (13,33±8,78) % проти (1,75±1,74) %, відповідно (р˃0,05). 

Тільки від ВІЛ-позитивних матерів з ХГВ народилося 2-є дітей 

((13,33±8,78) %) із ЗВУР та СДР із оцінкою за шкалою Апгар 2/3 бали, котрі 

померли після народження. 

Згідно з даними багатьох досліджень у HCV-інфікованих вагітних перебіг 

вагітності також супроводжується високою частотою ускладнень, серед яких 

переважають: загроза переривання вагітності (26,7-73 %), гестози (6,7-33,3 %), 

внутрішньоутробна гіпоксія плода (36,7 %), загроза передчасних пологів 

(19,3 %), первинна слабкість пологової діяльності (6,3 %), прееклампсія (8,8 %), 

ХПН (23,4-68,4 %), що клінічно проявляється формуванням затримки розвитку 

та гіпотрофії плода, кровотечі та гнійно-септичні ускладненя в ранньому та 

пізньому післяпологовому періодах, анемія вагітних (55,3 %), У 31,0 % вагітних 

жінок в різні терміни вагітності зустрічаються самовільні викидні. У 24,6-27,5% 

жінок вагітність закінчується передчасними пологами [10, 16, 59, 101, 170]. 

Серед патології пологів у жінок з HCV-інфекцією найбільш частим є 

передчасне відходження навколоплідних вод (19,2-43,8 %), що призводить до 

збільшення тривалості безводного проміжку, загальної тривалості пологів, часу 

контакту плода із кров’ю і пологовими шляхами матері, та, як наслідок, до 

значного підвищення ризику інтранатальної трансмісії HCV-інфекції від матері 

до дитини з розвитком в подальшому різних форм хронічного гепатиту [156, 

177, 189, 204]. 

Відомо, що ко-інфекція ВІЛ+HCV значно погіршує перебіг вагітності і 

призводить до ще більш вираженої частоти ускладнень, серед яких на перше 

місце виходить анемія – у 64,8 %, плацентарна недостатність – у 58,9 %, загроза 

переривання вагітності – у 51,9 %, синдром дистресу плода – у 31,5 %, ЗВУР 

плода – у 19,6 %, загроза передчасних пологів – у 12,5 % [10, 120, 168, 173]. 

Діти цих матерів частіше народжуються недоношеними, з гіпоксією [101, 173, 

186]. 
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В проведеному нами дослідженні, ми з’ясували, що у вагітних з ХГС і 

позитивним ВІЛ-статусом ускладнення вагітності виникали значно частіше, ніж 

у жінок з ВІЛ-негативним: анемія у 2,3 раза – (66,67±8,61) % проти (28,43±4,47) 

% (р˂0,001), загроза переривання вагітності у 1,9 раза – (46,67±9,11) % проти 

(24,51±4,26) % (р˂0,05), плацентарна дисфункція у 3,9 раза – (50,00±9,13) % 

проти (12,75±3,30) % (р˂0,001), багатоводдя у 3,8 раза – (33,33±12,50) % проти 

(8,82±2,81) % (р˂0,01), дистрес плода у 4,1 раза – (40,00±8,94) % проти 

(9,80±2,94) % (р˂0,01), ЗВУР плода у 8,5 раза – (16,67±6,80) % проти 

(1,96±1,37) % (р˂0,05). 

У жінок контрольної групи (здорові вагітні) ускладнення вагітності 

виникали тільки в поодиноких випадках, а такі з них як плацентарна 

дисфункція, дистрес плода, багатоводдя та ЗВУР плода не реєструвалися 

взагалі. Зокрема, анемія зустрічалася тільки у (12,00 ± 6,50) % здорових 

вагітних проти (28,43±4,47) % жінок 1 групи з (р˂0,05) та у (66,67±8,61) % осіб 

2 групи (р˂0,001). Загроза переривання вагітності частіше мала місце у вагітних 

з ХГС, як з негативним, так і з позитивним ВІЛ-статусом – (24,51±4,26) % 

проти (46,67±9,11) % відповідно, ніж у здороввих вагітних – (4,00±3,92) % 

(р˂0,001). 

Серед ускладнень пологів у ВІЛ-інфікованих жінок з  ХГС, передчасне 

відшарування плаценти в 8,5 раза частіше відбувалося ніж у жінок без ВІЛ – 

(16,67±6,80) % проти (1,96±2,24) % (р˂0,05), передчасні пологи в 4,1 раза – 

(20,00±7,30) % проти (4,90±2,14) % (р˂0,05). Безводний проміжок більше 6 

годин годин був тільки у (12,75±3,30) % жінок з ВІЛ-негативним статусом. 

Передчасне відходження навколоплідних вод відбувалося з однаковою 

частотою у жінок двох груп – (22,55±4,14) % та (16,67±6,80) %, відповідно. 

Однак, інші ускладнення у жінок з ХГС і ВІЛ-позитивним статусом 

діагностували рідше. Зокрема, стрімкі пологи були тільки у (10,00±5,48) % 

жінок 2-ої групи проти (23,53±4,20) % вагітних 1-ої (р˂0,05),  розриви 

пологових шляхів – у (13,33±6,21) % проти (39,22±4,83) %, відповідно 

(р˂0,001), оскільки їм згідно з наказом № 551 при рівні ВН ВІЛ ˃50 коп/мл 
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показаний плановий елективний кесарський розтин в терміні 38-39 тижнів 

гестації [111]. Тому у ВІЛ-позитивних вагітних з ХГС пологорозрішення 

шляхом кесарського розтину проведено достовірно частіше, ніж у ВІЛ- 

негативних та жінок контрольної групи – (66,67±8,61) % проти (8,06±3,46) % 

та (4,0±3,92) %, відповідно (р˂0,001). 

Репродуктивні втрати за рахунок викиднів, завмерлої вагітності та 

перинатальної смертності немовлят в 4,8 раза частіше спостерігали у жінок з 

ХГС і позитивним ВІЛ-статусом, ніж з негативним – (23,33±7,72) % проти 

(4,90±2,14) % (р˂0,05). Заслуговує на увагу те, що перинатальна смертність 

немовлят була тільки у жінок з ХГС і ВІЛ-позитивним статусом – 

(10,00±5,48)%. 

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

народжених матерями з ХГС і позитивним ВІЛ-статусом та у 2 (1,96±1,37) % з 

негативним. 

Діти від ВІЛ-інфікованих матерів з ХГС в 4,5 раза частіше були 

передчасно народженими, на відміну від дітей, народжених жінками без ВІЛ – 

(23,08±8,26)  %  проти     (5,15±2,25)  %  (р˂0,05).  ЗВУР  та  ГІП  ЦНС  при 

народженні у 9,3 раза частіше діагностували у дітей, народжених ВІЛ- 

позитивними матерями, ніж негативними – (19,23±7,73) % проти (2,06±1,44) % 

та (19,23±7,73) % проти (2,06±1,44) % , відповідно (р˂0,05). 

Тільки у ВІЛ-позитивних жінок  з  ХГС  народилося  3-є  дітей 

(11,54±6,27) % із СДР, ЗВУР, із оцінкою за шкалою Апгар 2/3 та 4/5 балів, котрі 

померли після народження. 

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

спостерігали загрозу переривання вагітності – (77,78±9,80) % проти (46,67± 

9,11) %, (р˂0,05), плацентарну дисфункцію – (77,78±9,80) % проти (50,00±9,11) 

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

(р˂0,01). ЗВУР плода спостерігали з однаковою частотою у вагітних кожної 

групи. У жінок з ХГВ+ХГС частіше, ніж у вагітних з ХГВ спостерігали дистрес 
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плода  (77,78±9,80)  %  проти  (44,44±11,71)  %,  відповідно  (р˂0,05).  Решту 

ускладнень зустрічалися з однаковою частотою. 

Частота ускладнень пологів у ВІЛ-інфікованих жінок з мікст-гепатитами 

не відрізнялася від такої у жінок з ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ (р˃0,05). 

Репродуктивні втрати за рахунок викиднів та перинатальної смертності 

немовлят спостерігали у 2-х жінок ((11,11 ± 7,41) %) з ХГВ+ХГС, у 5-ти 

((27,78±10,56) %) – з ХГВ та у 7-ми ((23,33±7,72) %) – з ХГС (р˃0,05). Не було 

достовірної різниці між частотою патологічних станів у немовлят, народжених 

матерями з ХГВ+ХГС+ВІЛ, ХГВ+ВІЛ та ХГС+ВІЛ. 

На сьогоднішній день в Україні немає офіційних статистичних даних щодо 

вродженого гепатиту В та С. Нами встановлено, що частота вродженої HBV- 

інфекції у дітей, народжених матерями з ВІЛ-негативним статусом становить 

0,9 %, а з ВІЛ-позитивним – 12,0 %, що в 13,3 рази вище, а частота вродженої 

HCV-інфекції – 1,9 % проти 12,2 % відповідно, що в 6,4 рази вище. 

В більшості випадків (10-90 %) інфікування плода ВГВ відбувається під 

час пологів (інтранатально), рідше − трансплацентарно (1-3 %) [52, 120, 235]. 

Доказано, що трансплацентарна передача вірусу від матері до дитини залежить 

від терміну вагітності: в І триместрі ризик інфікування становить 10 %, а в ІІІ − 

зростає до 70 % [63, 194], яка підвищується при наявності гіпоксії, обумовленої 

різними причинами, наркоманії, алкоголізму у матері тощо [152, 156, 178]. 

Оцінити ступінь ризику інфікування дитини допомагає регламентований 

стандартний показник обстеження вагітних − HBsAg, а також і HBeAg, що 

вказує на реплікацію вірусу і її основний еквівалент − кількісне визначення 

ДНК ВГВ (ВН) методом ПЛР. Саме ВН матері визначає ризик інфікування 

дитини [29, 52]. Вважають, що HBsAg, як і інші білки, може проникати через 

фетоплацентарний бар’єр, коли підвищується його проникливість і він 

повністю не виконує свою захисну функцію. Отримані дані, що HBeAg також 

може проникати через плаценту і зникати із сироватки крові протягом перших 6 

місяців життя дитини [59, 63]. 
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При оцінці загрози інфікування дитини HBV слід враховувати, що 

перинатальний шлях – один із основних, однак ризик зараження залежить від 

спектру маркерів. При наявності HBsAg і HВеAg ризик зростає до 80-90 %, а 

ризик хронічної інфекції у інфікованих дітей становить біля 90 %. При 

наявності тільки HBsAg ризик інфікування становить 2-13 %, хронічна інфекція 

у таких дітей розвивається рідко, але може спостерігатись і гострий 

фульмінантний гепатит [210, 214]. 

Якщо порівнювати наведені дані з врахуванням фаз перебігу хронічної 

HBV-інфекції, то найбільш небезпечною у відношенні інфікування плода є фаза 

імунологічної толерантності і, меншою мірою, фаза імунологічного кліренсу та 

реактивації вірусної реплікації. Отже, значний ризик передачі інфекції плоду 

існує у HBsAg-позитивних жінок зі стійкою вірусною реплікацією. Жінок з 

неактивним носійством HBsAg можна віднести до групи найменшого ризику 

перинатального інфікування, однак у випадку реактивації вірусної реплікації у 

них також буде зростати ймовірність інфікування плода [60, 63,120, 210]. 

Згідно з даними багатьох досліджень факторами, які підвищують ризик 

передачі вірусу ГС від матері до дитини є: висока вірусемія ВН≥10
6 

коп/мл, 

розвиток гострого ГС в ІІІ триместрі вагітності, ко-інфекція ГС+ВІЛ, 

передчасний розрив плодового міхура, розрив пологових шляхів під час 

пологів, тривалість безводного проміжку більше 6 годин, TORCH-інфекції у 

вагітної, передчасне відшарування плаценти, шкідливі звички матері, зокрема 

вживання ін’єкційних наркотиків і куріння, що підвищує проникливість 

фетоплацентарного бар’єру [10, 59, 68, 193, 194]. 

В проведеному нами дослідженні ми встановили, що факторами ризику 

ВУІ плода HВV і HСV є: високий рівень вірусного навантаження (˃10
5 

коп/мл) 

в ІІІ триместрі вагітності (при ХГВ RR=15,79 при 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 
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(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). 

На підставі вказаних факторів ризику розроблено спосіб прогнозування 

внутрішньоутробного інфікування плода у жінок з хронічними гепатитами В і 

С з підрахунком суми їх балів, що дасть можливість своєчасно діагностувати 

вроджену інфекцію, забезпечити диспансерне спостереження за такими дітьми, 

впроваджено в практику запропонований алгоритм моніторингу за ними до 18 

місячного віку з метою ранньої діагностики вродженої HBV- та HCV-інфекцій. 
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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 

розвитку 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 % та 15,6 %, відповідно, р˂0,001. Мікст-гепатит В+С 

діагностовано у 9,4 % жінок з позитивним ВІЛ-статусом. 

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 синдром 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 синдром у 2,7 раза частіше діагностували у 
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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 з 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, 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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Карта прогнозування ризику розвитку внутрішньоутробного 

інфікування плода у вагітних жінок з ХГВ 

№ 

п/п 
Потенційно небезпечні фактори ризику RR 

Прогностичний 

бал 

  Материнські 

1. ВН HBV ˃10
5 
коп/мл в ІІІ триместрі 15,79 5 

2. Порушення прийому схеми ВААРТ 13,26 5 

3. ВІЛ-інфекція 7,80 4 

4. Рівень СD4+ Т-лімфоцитів ˂ 500 клітин/мкл 6,98 3 

5. Шкідливі звички матері 6,03 3 

Плодові 

6. ЗВУР плода 17,68 5 

7. Дистрес плода 10,04 5 

Акушерські 

8. Передчасне відшарування плаценти 8,04 4 

9. Передчасні пологи 8,29 4 

10. Плацентарна дисфункція 6,31 3 

11. Безводний проміжок більше 6 годин 6,31 3 

12. Передчасне відходження навколоплідних вод 4,02 2 

 
 

Карта прогнозування ризику розвитку внутрішньоутробного 

інфікування плода у вагітних жінок з ХГС 

№ 

п/п 
Потенційно небезпечні фактори ризику RR 

Прогностичний 

бал 

Материнські 

1. Порушення прийому схеми ВААРТ 4,59 4 

2. Рівень СD4+ Т-лімфоцитів ˂ 500 клітин/мкл 3,79 3 

3. ВІЛ-інфекція 3,23 3 

4. Шкідливі звички матері 3,96 3 

5. ВН HСV ˃10
5 
коп/мл в ІІІ триместрі 2,60 2 

Плодові 

6. ЗВУР плода 8,71 5 

7. Дистрес плода 6,54 5 

Акушерські 

8. Передчасне відшарування плаценти 17,43 5 

9. Передчасні пологи 8,71 5 

10. Плацентарна дисфункція 4,88 4 

11. Передчасне відходження навколоплідних вод 1,29 2 

12. Безводний проміжок більше 6 годин 2,68 2 
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2012 р., м. Харків (публікація тез). 

10. Науково-практична конференція з міжнародною участю 

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

інфекцій» 29-30 листопада 2012 р., м. Київ (публікація тез). 
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