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Усунення неврологічних пору-
шень у всіх дітей дорівнювало в
середньому (18,0±1,1) дня; у тяж-
ких випадках — (21,0±1,4) дня.

Висновки

Отримані результати дослі-
дження дозволили зробити такі
висновки:

— грибна полінейропатія ха-
рактеризується переважним ура-
женням периферичної нервової

системи без гастроінтестиналь-
них порушень;

— у клінічній картині грибної
полінейропатії домінує пекучий
біль у дистальних відділах верх-
ніх і нижніх кінцівок, який су-
проводжується гіперестезією;

— грибній полінейропатії ха-
рактерна сезонність (літо–осінь).
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Інфекції, що потенційно мо-
жуть передаватися від матері
до плода, будучи достатньо час-
тим ускладненням у період ва-
гітності, заслуговують серйозно-
го вивчення.

Вірус гепатиту G, також на-
званий типом С вірусу GB, іден-
тифікований у 1995 р. Вірус ге-
патиту G гомологічний на 20–
40 % із гепатитом С. У США та
Європі РНК вірусу виявляєть-
ся у 1–2 % донорів і частіше у
популяціях із ризиком поширен-
ня вірусних захворювань, які
передаються через кров. У Ні-
меччині у 8 % дітей, яким про-
водилося переливання крові,
виявлено вірус гепатиту G. Шлях
передачі вірусу парентераль-
ний (особливо з препаратами
крові) та вертикальний. У вагіт-
них вірус не викликає клінічно
вираженого гепатиту. Ризик у
вагітних підвищений при ко-
інфекції вірусами гепатиту В і
С [1; 3].

Трансмісія вірусу гепатиту G
від матері до дитини була до-
кументована при встановленні
генетичної гомологічності віру-
сів, присутніх в організмі матері
та дитини. Трансмісія відбу-
вається часто — в 1/3–2/3 від

усіх випадків інфікування ма-
тері. Передбачають, що біль-
шість випадків трансмісії відбу-
вається перинатально (антена-
тально або інтранатально), але
інколи трапляється постнаталь-
на горизонтальна передача ін-
фекції у дітей, матері яких були
РНК-HGV-позитивними. Факто-
ри, детермінуючі передачу ві-
русу від матері до дитини, нині
детально не вивчені [2; 4–6].

Враховуючи високий ризик
перинатальної трансмісії гепа-
титу G і відсутність даних про
перебіг вагітності у жінок, інфіко-
ваних гепатитом G, у доступних
нам наукових джерелах, вирі-
шено провести аналіз усклад-
нень вагітності у жінок, інфіко-
ваних гепатитом G.

Мета дослідження — вияви-
ти ускладнення вагітності у жі-
нок, інфікованих вірусом гепа-
титу G. Дослідження було від-
критим, проспективним, рандо-
мізованим.

Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 23 вагітні жінки,
інфіковані вірусом гепатиту G
(основна група), та 20 вагітних
жінок репродуктивного віку, не-

інфікованих вірусом гепатиту G
(контрольна група). Критерії
включення в основну групу: на-
явність вагітності, вік 20–40 ро-
ків, наявність інфікування ма-
тері вірусом гепатиту G. Крите-
рії включення в контрольну гру-
пу: наявність вагітності, вік 20–
40 років, відсутність інфікуван-
ня матері вірусом гепатиту G.

Критерії інфікування вірусом
гепатиту G: виявлення вірусу
гепатиту G за допомогою полі-
меразної ланцюгової реакції й
антитіл класу G до вірусу гепа-
титу G за допомогою імунофер-
ментного аналізу.

Фактори (параметри зовніш-
нього середовища, особливос-
ті захворювання або хворої) не
досліджувалися.

Для виявлення РНК вірусу
гепатиту G методом зворотної
транскрипції та полімеразної
ланцюгової реакції нами вико-
ристовувалася вітчизняна тест-
система “DIA-AmpliSens HGV”,
призначена для виявлення РНК
вірусу гепатиту G у плазмі або
сироватці крові людини. Прин-
цип методу полягає в направ-
леній ампліфікації специфічно-
го фрагмента кДНК вірусу гепа-
титу G, фланкованого специ-
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фічними олігонуклеотидними
праймерами, що входять до
складу набору (кДНК заздале-
гідь синтезується в реакції зворот-
ної транскрипції на матриці РНК
вірусу гепатиту G, виділеної з
інфікованого матеріалу). Продук-
ти реакції ампліфікації кДНК (ам-
плікони) детектують методом го-
ризонтального електрофорезу в
агарозному гелі. Наявність на
eлектрофореграмі специфіч-
ної смуги ампліконів розміром
340 п. н. свідчить про наявність
вірусу гепатиту G в зразку.

Характеристика показників
якості: проведення аналітич-
них випробувань тест-системи
“DIA-AmpliSens HGV” відбува-
лося на базі Центрального НДІ
епідеміології МОЗ РФ.

Аналітична чутливість. Це
кількість копій РНК вірусу на
1 мл плазми або інших еквіва-
лентів у 1 мл плазми (ГЕ/мл).
Дорівнює 5 000 ГЕ/мл.

Аналітична специфічність.
Оцінку даного показника прово-
дили методом ПЛР з викорис-
танням ДНК плаценти людини
та ДНК (кДНК) вірусів гепатитів
В, С, D. При цьому не було от-
римано перехресних реакцій.

Для виявлення антитіл кла-
су G до вірусу гепатиту G нами
використано набори «Вектогеп
G-IgG» для імуноферментного
аналізу (НВФ «Вектор-Бест»,
Росія). Згідно з інструкцією ви-
робника, тест-система призна-
чена для виявлення імуногло-
булінів класу G проти поверх-
невого білка Е2 вірусу гепати-
ту G (анти Е2 IgG) у сироватці
(плазмі) крові людини і може
бути використана в клінічних,
епідеміологічних досліджен-
нях. Імуноферментний аналіз
проводили на імунофермент-
ному аналізаторі “StatFax”.

Одержані дані обробляли
методом варіаційної статисти-
ки за допомогою програм “Mic-
rosoft Office Excel 2003” і “Sta-
tistica”.

Результати дослідження
 та їх обговорення

Аналізуючи середній вік жі-
нок, кількість вагітностей, пари-

тет, перенесені гінекологічні за-
хворювання, кількість статевих
партнерів, у групах статистич-
ної (Р>0,05) різниці не виявле-
но, що наведено в таблиці.

Перебіг першої половини
вагітності в основній групі ус-
кладнився у 6 (26,1 %) пацієн-
ток блюванням вагітної різного
ступеня тяжкості та у 9 (39,1 %)
пацієнток загрозою викидня, а
у контрольній групі відповідно
у 5 (25,0 %) та у 4 (20,0 %) осіб.
У другій половині вагітності в
основній групі були відмічені:
загроза переривання вагітності
у 7 (30,4 %) пацієнток, гестоз у
3 (13,0 %), хронічна плацентар-
на недостатність у 5 (21,7 %) і
внутрішньоутробна гіпоксія пло-
да у 2 (8,7 %) осіб, а у контрольній
групі відповідно у 3 (15,0 %) па-
цієнток, 3 (15,0 %), 2 (10,0 %) і
1 (5,0 %). Вірогідно (Р<0,05) ча-
стіше в основній групі трапля-
лася загроза переривання ва-
гітності як у першій, так і в дру-
гій половині вагітності, а також
у другій половині вагітності
частіше, ніж у пацієнток конт-
рольної групи, виявлялася хро-
нічна плацентарна недостат-
ність.

Терміновими пологами завер-
шилося 19 (82,6 %) вагітностей у
основній групі та 19 (95,0 %) ва-
гітностей у контрольній групі.
Вірогідної (Р>0,05) різниці у гру-
пах не виявлено.

В основній групі у 2 (8,7 %)
пацієнток вагітність завершила-
ся передчасними пологами (у
терміні 34–35 тиж і у 28–29 тиж),
а в контрольній групі не відмі-
чено жодного випадку перед-
часних пологів.

Було виявлено 1 (4,3 %) ви-
падок мимовільного викидня (у

12–13 тиж) та 1 (4,3 %) випа-
док missed abortion (у 9–10 тиж)
у І триместрі вагітності у паці-
єнток основної групи, а в конт-
рольній групі мимовільний ви-
кидень спостерігався у 1 (5,0 %)
випадку (4–5 тиж) у І триместрі
вагітності. В основній групі ві-
рогідно (Р<0,05) частіше, ніж у
контрольній групі, спостерігало-
ся переривання вагітності у І три-
местрі.

У багатьох жінок із гепатитом
G (39,1 %) у основній групі від-
мічалися такі ускладнення, як
передчасний розрив навколо-
плідних оболонок у 6 (26,1 %)
пацієнток, слабість пологових
сил у 2 (8,7 %), передчасне від-
шарування нормально розта-
шованої плаценти у 1 (4,3 %)
особи. У контрольній групі пе-
редчасний розрив навколоплід-
них оболонок стався в 1 (5,0 %)
пацієнтки, слабість пологових
сил також у 1 (5,0 %), а перед-
часне відшарування нормаль-
но розташованої плаценти було
відсутнє. Таким чином, у ос-
новній групі вірогідно (Р<0,05)
частіше зустрічався передчас-
ний розрив навколоплідних обо-
лонок.

Проведені дослідження свід-
чать, що вірусний гепатит G ус-
кладнює перебіг вагітності, хоча
погіршення перебігу гепатиту під
час вагітності не відмічено.

Серед новонароджених у ос-
новній групі спостерігалися такі
ускладнення, як гіпотрофія пло-
да у 1 (4,3 %) новонароджено-
го, недоношеність у 2 (8,7 %),
дистрес плода у 3 (13,0 %), па-
тологічна жовтяниця у 2 (8,7 %),
порушення мозкового кровообі-
гу в 1 (4,3 %) новонароджено-
го. У контрольній групі дистрес

Таблиця
Характеристика жінок у групах дослідження

           
Показник

Перша (основна) Друга (контрольна)
група, n=23 група, n=20

Середній вік жінок 28,0±5,2 26,6±6,0
Кількість вагітностей 1,9±1,1 2,0±1,0
Паритет 1,6±0,7 1,6±0,8
Перенесені гінекологічні 1,2±0,7 1,1±0,5
захворювання
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плода виявлено в 1 (5,0 %) но-
вонародженого і не було жод-
ного випадку недоношеності,
гіпотрофії плода та патологіч-
ної жовтяниці. Таким чином, у
основній групі вірогідно (Р<0,05)
частіше траплявся дистрес пло-
да. Не було жодного летально-
го випадку серед новонародже-
них основної та контрольної
груп.

Стан дітей при народженні в
основній групі переважно був
задовільним у 19 (82,7 %) но-
вонароджених, рідше — серед-
ньої тяжкості у 3 (13,0 %) ново-
народжених і рідко — тяжкий у
1 (4,3 %) новонародженого, а у
контрольній групі відповідно у
18 (90,0 %), 1 (5,0 %), 1 (5,0 %).
Таким чином, у основній групі
вірогідно (Р<0,05) частіше на-
роджувалися діти з загальним
станом середньої тяжкості.

Антитіла до вірусу гепатиту
G у пуповинній крові у титрі, що
перевищував титр у крові ма-
тері у 2 і більше разів, виявлені
у 9 (39,1 %) новонароджених
основної групи. У них же у пу-
повинній крові була виявлена
РНК вірусу гепатиту G. Серед
новонароджених, інфікованих
гепатитом G, у 6 (26,1 %) ви-
падках був виявлений підвище-
ний рівень ферментів печінки
(АЛТ і АСТ) та білірубіну.

Отже, у жінок, інфікованих ві-
русом гепатиту G, частіше, ніж
у популяції, буває ускладнений
перебіг вагітності. Так, у жінок,
інфікованих вірусом гепатиту
G, вірогідно (Р<0,05) частіше
виникала загроза переривання
вагітності як у першій, так і в
другій її половині, а також у
другій половині вагітності час-
тіше, ніж у пацієнток з нормо-
ценозом піхви, траплялася хро-
нічна плацентарна недостат-
ність, передчасний розрив на-
вколоплідних оболонок, ди-
стрес плода. У вагітних, інфі-
кованих вірусом гепатиту G, та-
кож частіше стан дітей при наро-

дженні був середньої тяжкості
(Р<0,05).

Враховуючи підвищений ри-
зик ускладненого перебігу ва-
гітності у жінок з гепатитом G
та високий рівень перинаталь-
ної трансмісії вірусу, ми вважає-
мо доцільним за наявності епі-
деміологічних даних і/або ус-
кладненого перебігу вагітності
проводити обстеження вагітних
на наявність інфікування віру-
сом гепатиту G і виділяти да-
ний контингент жінок у групу ри-
зику з невиношування вагітнос-
ті, хронічної плацентарної недо-
статності, передчасного розриву
навколоплідних оболонок, ди-
стресу плода. Перспективним,
на нашу думку, є розроблення
оптимальної тактики ведення
вагітності у жінок, інфікованих
вірусом гепатиту G, з метою за-
побігання ускладненням вагіт-
ності та інфікуванню плода і
новонародженого.

Висновки

1. Вагітні, інфіковані вірусом
гепатиту G, становлять групу
ризику щодо ускладненого пе-
ребігу вагітності.

2. Серед ускладнень вагіт-
ності у жінок, інфікованих віру-
сом гепатиту G, найчастіше спо-
стерігаються невиношування
вагітності, хронічна плацентар-
на недостатність, передчасний
розрив навколоплідних оболо-
нок, дистрес плода.

3. У вагітних із гепатитом G
існує високий ризик перинаталь-
ної трансмісії вірусу.
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