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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. З широким впровадженням в світі програм по 

профілактиці трансмісії ВІЛ від матері до дитини, рівень ВІЛ-інфікування дітей 

різко знизився від 40 % випадків в період до застосування антиретровірусної 

терапії (АРТ) для вагітних ВІЛ-інфікованих жінок до 1 % при використанні 

АРТ (Н.Л. Аряєв та співав., 2008; R.L. Shapiro et al, 2013; N.C. Rollins et al, 2013; 

UNAIDS, 2015). Натомість критично зросла у світі в цілому та в Україні 

зокрема популяція неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, які мають широкий спектр особливостей росту та розвитку (E. Marinda 

et al, 2007; C.G. Sutcliffe et al, 2008; Н.В. Котова, О.О. Старець, 2008; 

C. Moraleda et al, 2014; C. Marquez et al, 2014). Значна кількість досліджень в 

останнє десятиліття присвячена вивченню рівня смертності в ранньому віці, 

захворюваності, особливостей імунологічних реакцій, порушень у фізичному те 

нервово-психічному розвитку в цієї категорії дітей. Результати цих досліджень 

виявили, що для неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, характерними є вищі рівні смертності  та захворюваності, ніж для дітей 

того ж віку, народжених від неінфікованих ВІЛ матерів (M. Landes et al, 2012; 

A. Slogrove et al, 2012; K.S.Hoffmann et al, 2014; M.S. Kelly et al, 2015).  

Встановлено, що у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, захворювання мали важчий перебіг, нижчу ефективність 

медикаментозного лікування та  вищий ризик розвитку ускладнень, особливо 

при пневмонії та діареї (L.M. McNally, 2007; А. Slogrove et al, 2010; 

J.S. Karpelowsky et al, 2011; R. Izadnegahdar et al, 2014; C. von Mollendorf et al, 

2015).  Зазначається, що для таких дітей є характерними мала маса тіла при 

народженні, затримка внутрішньоутробного розвитку (ЗВУР), передчасне 

народження, в подальшому нижчі показники фізичного розвитку, такі як маса 

тіла, зріст, індекс маси тіла (ІМТ), порівняно із віковими нормами, що часто 

корелює з вищими показниками захворюваності та смертності (M.P. Fox et al, 

2009; L. Kuhn et al, 2010; A.P. Kourtis et al, 2013).  

Отже, неінфіковані ВІЛ діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, 

належать до групи дітей, які можуть мати порушений ріст та розвиток, високий 

рівень смертності та захворюваності, а тому потребують прицільної уваги та 

спостереження, а також спеціальних профілактичних втручань, а саме 

оптимального підбору харчування, проведення вакцинування, врахування 

особливостей імунної реакції та високого ризику інфікування з важким 

ускладненим перебігом. Проте, незважаючи на неухильне збільшення їх 

кількості в загальній популяції, кількість досліджень в Україні з цього приводу 

є недостатньою.  

Щорічно на гострі розлади травлення в Україні хворіє близько 50 тисяч 

дітей. З них принаймні 25–50 % усіх гастроентеритів у дітей до 5 років 

спричинені ротавірусною інфекцією (РВІ) (Н.М. Стойка, 2011; Л.І. Чернишова 

та співав., 2011, 2016; В.Г. Майданник та співав, 2016).  



Дедалі частіше педіатри у своїй практиці стикаються з проблемою  

гострих розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів (І.І. Незгода та співавт., 2013). Як показала в своїх дослідженнях 

Н.В. Котова і співавт. (2007, 2008), неінфіковані ВІЛ діти, народжені від 

ВІЛ-інфікованих жінок, достовірно частіше хворіють на кишкові інфекції, у 

порівнянні з контрольною групою. Таким чином, розробка комплексу 

послідовних медико-профілактичних заходів, які скеровані на підвищення 

ефективності діагностики, профілактики та лікування гострих розладів 

травлення ротавірусної етіології (ГРТ РЕ) у дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, є актуальним, що і стало підґрунтям для виконання 

даної роботи. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-дослідних робіт 

кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького і є фрагментом комплексної НДР 

кафедри на тему «Вплив характеру вигодовування, мікробіоценозу травного 

тракту, дихальних шляхів та імунного статусу на стан здоров’я доношених та 

недоношених немовлят» (державний реєстраційний номер №0105U003571). 

Мета дослідження: підвищити ефективність лікування та профілактики 

гострих розладів травлення ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, із врахуванням особливостей клінічного перебігу, 

етіологічного фактору, харчової поведінки, наявності коморбідних станів 

шляхом корекції нутритивного статусу та розширення комплексу діагностично-

лікувальних заходів. 

Завдання дослідження: 

1. Визначити особливості фізичного та нервово-психічого розвитку 

неінфікованих ВІЛ дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів. 

2. Визначити особливості харчування неінфікованих ВІЛ дітей раннього 

віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

3. Визначити особливості перебігу гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології в даної когорти дітей. 

4.  Оцінити діагностичну цінність прокальцитоніну для диференційної 

діагностики кишкової інфекції  вірусно-бактеріальної етіології в даної 

когорти дітей. 

5. Розробити оптимальну тактику терапії гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології інфекції та обґрунтувати її доцільність у 

неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

Об'єкт дослідження: гострі розлади травлення у дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів.  

Предмет дослідження: клінічні особливості перебігу гострих розладів 

травлення ротавірусної етіології, фізичний та нервово-психічний розвиток, 

нутритивний статус, лікування. 



Методи дослідження: анкетування, оцінка фізичного розвитку, оцінка 

психомоторного розвитку, оцінка харчового раціону, загальноклінічні, 

біохімічні лабораторні, імунологічні методи визначення антигенів ротавірусу 

методом ІФА та полімеразно-ланцюгової реакції у калі, полімеразно-ланцюгова 

реакція для виявлення ВІЛ в крові, статистичні. 

Наукова новизна одержаних результатів. Встановлено особливості 

перебігу ГРТ РЕ у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, та запропоновано методи їх ефективної профілактики та лікування. На 

підставі отриманих результатів уточнені важливі фактори ризику порушення 

фізичного та психомоторного розвитку неінфікованих ВІЛ дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які необхідно враховувати в 

поліклінічній практиці та при диспансерному спостереженні для своєчасного 

застосування адекватних методів профілактики й лікування. 

В результаті проведеного комплексного дослідження встановлені 

особливості фізичного та психомоторного  розвитку неінфікованих ВІЛ 

дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Показано, що 

діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, відносяться до групи дітей, 

які часто хворіють, мають затримку  фізичного та психомоторного 

розвитку. Показано, що вказані особливості підвищують ризик  розвитку 

ГРТ РЕ та обтяжують її перебіг у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів.  

Доведено необхідність  визначення рівня прокальцитоніну в сироватці 

крові для оцінки важкості перебігу ГРТ РЕ та визначення необхідності 

призначення антибактеріальної терапії. 

Удосконалено та науково обґрунтовано комплекс медико-профілактичних 

заходів, які скеровані на профілактику розвитку гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та її 

ефективне лікування.  

Практичне значення одержаних результатів. Розроблено комплекс 

профілактичних і лікувальних заходів, який включає низьколактозну дієту, 

сорбент  диосмектит та антибактеріальну терапію за показами, що базуються на 

рівні прокальцитоніну, доведена ефективність цього комплексу при його 

застосуванні у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів,  при ГРТ РЕ.  

Оскільки ВІЛ-неінфіковані діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, 

належить до групи ризику щодо порушення нутритивного статусу, їм 

рекомендовано частіше, ніж це визначено наказом про затвердження 

Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною віком до 3-х 

років, затвердженого наказом МОЗ України від 20.03.2008 № 149, проводити 

вимірювання таких показників фізичного розвитку, як маса тіла, зріст, ІМТ, 

обвід голови та обвід плеча на другому році життя з інтервалом 2 місяці та 

співставляти їх з належними за віком показниками, а також проводити 

корекцію харчування шляхом аналізу меню-розкладки з метою виявити та 

усунути дефіцит нутрієнтів (білків, вуглеводів, жирів, калорійності їжі).  



Враховуючи, що перебіг ГРТ РЕ у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених 

від ВІЛ-інфікованих матерів, має важчий і триваліший перебіг, рекомендовано 

застосовувати заходи неспецифічної профілактики щодо розвитку цієї 

поширеної патології у дітей та з метою покращення ефективності лікування цієї 

патології в даної категорії дітей рекомендовано застосовувати низьколактозну 

суміш, ентеросорбент диосмектит та антибіотикотерапію за показами (при рівні 

прокальцитоніну вище 0,4 нг/мл).   

Впровадження результатів дослідження в практику. Результати 

досліджень впроваджені в практику Львівської обласної інфекційної клінічної 

лікарні, Львівської комунальної міської дитячої клінічної лікарні, Львівського 

обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, Ужгородського 

обласного центру з профілактики та боротьби зі СНІДом, Ужгородської 

обласної інфекційної лікарні. Матеріали роботи використовуються в 

навчальному процесі кафедри педіатрії та неонатології ФПДО Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького.  

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є особистою 

працею автора. Автором самостійно проведено аналіз наукової вітчизняної та 

іноземної літератури за темою дисертації, розроблені відповідні анкети і 

проведено анкетування батьків дітей та ретроспективне вивчення медичної 

документації.  

Самостійно проведено динамічне спостереження за дітьми раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та практично здоровими дітьми; 

антропометричні, клініко-функціональні дослідження та математично-

статистичний аналіз із використанням стандартних комп'ютерних програм, 

узагальнення отриманих результатів.  

Дисертантом науково обґрунтовано і сформульовано всі положення 

дисертації, разом з керівником сформульовано висновки і практичні 

рекомендації. Автором проведено підготовку отриманих результатів до 

публікацій і виступів, до впровадження наукових розробок у практичну 

діяльність лікувальних закладів. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 

дисертаційної роботи викладені та обговорені на Науково-практичній конференції з 

міжнародною участю, присвяченій пам´яті академіка АМН України Б.Я. Резніка 

«Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті» (Одеса, 2010) та ІІ 

Всеукраїнській науково-практичній конференції «Міждисциплінарні підходи до 

діагностики та лікування дитячих хвороб» (Київ, 2013). 

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 8 наукових праць, із 

них 4 статті – у фахових наукових виданнях України, які входять до міжнародної 

наукометричної бази, 1 – у зарубіжному виданні, яке включено до міжнародних 

каталогів наукових видань і наукометричних баз, 2 тез у матеріалах наукових 

з'їздів, конгресів та конференцій, 1 патент на корисну модель.   

Обсяг та структура дисертації. Дисертація викладена на 149 сторінках 

рукопису (основний обсяг становить 122 сторінок, бібліографічний опис джерел 

літератури та додатки викладені на 27 сторінках). Дисертація складається із 



вступу, огляду літератури, розділу «Матеріали і методи дослідження», 3-х 

розділів власних досліджень, аналізу та узагальнення результатів дослідження, 

висновків, практичних рекомендацій, списку використаних джерел (загальна 

кількість 227, з них: кирилицею 59, латиною 168). Дисертація ілюстрована 

20 таблицями та 11 рисунками. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

Матеріали і методи дослідження. Для досягнення мети і вирішення 

поставлених завдань вивчено особливості фізичного та нервово-психічного 

розвитку неінфікованих ВІЛ дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, динаміку основних показників фізичного та психічного 

розвитку, особливості їхнього харчування та рівень забезпечення основними 

нутрієнтами, особливості перебігу ГРТ РЕ в цієї категорії дітей. Це дало 

можливість обґрунтувати необхідність розробки, апробації і впровадження 

лікувально-профілактичних заходів у ВІЛ-неінфікованих дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, при ГРТ РЕ.  
Обстежено 82 дитини у віці від 1 до 2 років (середній вік 18,2 ± 3,5 міс.), з 

них 42 дитини, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, та 40 дітей від ВІЛ-

неінфікованих матерів. Критеріями включення дітей в дослідження були 

наявність клінічних проявів ГРТ РЕ (гострий початок, підвищення температури 

тіла до 38–38,5° С чи вище; можлива блювота; постійні, ниючі болі в животі, 

аналогом яких у дітей раннього віку є плач, неспокій, підгинання ніжок; рідкі 

рясні випорожнення). Для оцінки важкості перебігу ГРТ РЕ використовувалась 

20-бальна шкала Весікарі. Проводилась оцінка клінічних проявів, таких як 

тривалість в днях та кількість епізодів діареї протягом доби, тривалість 

блювання в днях та кількість епізодів блювання протягом доби, лихоманка, 

ступінь дегідратації у відсотках та потреба в госпіталізації. Кожен клінічний 

прояв отримував від 1 до 3 балів. Оцінка результатів: легкий перебіг ГРТ РЕ – 

до 8 балів, 8–13 балів – перебіг середньої важкості і більше 14 балів – важкий 

перебіг ГРТ РЕ.  

Група з 42 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями,  отримувала 

лікування на базі Львівського обласного центру профілактики та боротьби зі 

СНІДом з 2010 по 2013 рр. Вони склали основну групу. В двох дітей цієї групи 

встановлено ВІЛ-позитивний статус у віці до 18 міс., тому результати їх обстежень 

не враховувались при статистичній обробці даних та описані окремо. Група 

контролю представлена 40 дітьми у віці від 1 до 2 років (середній вік 18,1 ± 3,6 міс), 

народжених ВІЛ-неінфікованими матерями. Діти групи контролю перебували на 

лікуванні в Ужгородській інфекційній лікарні з приводу діагностованої РВІ з 2010 

по 2013 роки. Обидві групи є однорідними за віком та статтю.      

Нами було проведено анкетування батьків дітей обох груп. Також дітям з 

обох груп проведено загальні клінічні обстеження, оцінку фізичного і 

психомоторного розвитку, харчового раціону, а також лабораторні обстеження 



(загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові, копрограма, рота-тест, 

визначення прокальцитоніну). 

Для вивчення анамнестичних даних, особливостей перебігу вагітності, 

пологів, неонатального періоду, детального вивчення характеру вигодовування 

на першому році життя, актуального стану харчування до моменту залучення 

дитини в обстеження використовувався метод анкетування батьків за 

допомогою спеціально розроблених анкет. При оглядах дітей заповнювалась 

спеціально розроблена карта, яка містила всю необхідну інформацію про 

дитину та результати спостереження впродовж двох місяців. У карті зазначали 

паспортні дані дитини, вік, стан здоров´я (наявність функціональних розладів, 

хронічних захворювань) та фізичний розвиток дитини при народженні 

(інформація була виписана з медичної документації дитини), на час огляду 

перед включенням дитини в дослідження та через 2 місяці. 

Фізичний розвиток оцінювали, використовуючи метод сигмальних 

таблиць (Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком до 

3 років, затвердженим Наказом МОЗ України від 20.03.2008 р. № 149). 

Використовували такі антропометричні показники: зріст, масу тіла, індекс маси 

тіла (ІМТ), обвід голови, обвід грудної клітки. Інтерпретацію даних проводили 

згідно інтерпретації стандартних відхилень показників фізичного розвитку. 

Оцінку динаміки фізичного розвитку проводили з використанням комп´ютерної 

програми Eurogrowth, яка рекомендована Європейською Асоціацією Дитячих 

Гастроентерологів, Гепатологів і Нутриціологів (ESPGHAN, F. Hasche, 2000) з 

розрахунком z-індексів росту, маси тіла, обводу голови та ІМТ. 

Психомоторний розвиток оцінювали за модифікованою формалізованою 

картою дослідження психоневрологічних функцій у дітей перших 7 років життя 

(Н. А. Скворцов, 2003) із створенням профілю психомоторного розвитку 

дитини. Враховувались показники крупної, дрібної моторики, зорового та 

слухового сприйняття, імпресивної мови, експресивної мови, інтелекту, ігрових 

навичок, здатності до конструювання, емоції, комунікативні навички, здатності 

до самообслуговування, їх відповідність чи відставання від вікових норм.  

Фактичне харчування вивчали розрахунковим методом за меню-

розкладками з оцінкою кількості білків та жирів рослинного і тваринного 

походження, вуглеводів, вітамінів, мінеральних речовин, енергоцінності 

раціону, а також кількості споживання основних продуктів. Меню-розкладки 

аналізували за допомогою таблиць хімічної цінності харчових продуктів із 

врахуванням основних втрат харчових речовин при тепловій і кулінарній 

обробці. Оцінку проводили згідно норм, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та оздоровчих закладах».  

Дітям обох груп були проведені наступні лабораторні обстеження: 

загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (визначення рівнів К, Na, Cl, 

АСТ, АЛТ, глюкози, білірубіну загального і фракцій, сечовини, креатиніну у 

сироватці крові); копроскопія, посів калу на дисбактеріоз  та патологічну 

флору, визначення рН калу, ПЛР на ВІЛ, ротатест та ПЛР на ротавірусну 



інфекцію. Клінічні зразки калу обстежували методом ІФА за допомогою тест-

систем Citotest Rota (Фармаско) та методом ОТ-ПЛР  тест-системою 

АмпліСенс® Rotavirus-EPh, визначення концентрації прокальцитоніну плазми. 

Визначення концентрації прокальцитоніну в плазмі крові проводили 

імунохемілюмінісцентним методом (B.R.A.Н.M.S. Diagnostica, GmbH, Berlin, 

Germany). ПЛР на ВІЛ проводились в групі дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, з метою з´ясування їх статусу у віці до 18 міс, визначення 

антитіл до ВІЛ у віці старше 18 міс. У 40 дітей результат ПЛР на ВІЛ або ІФА 

був негативний (умова включення в дослідження); у 2  дітей в віці до 18 міс 

результат ПЛР на ВІЛ був позитивний.  

Ротатест ми проводили в обох групах як скринінговий на початку 

обстеження за наявності відповідної симптоматики (гострий початок, 

підвищення температури тіла до 38–38,5° С чи вище, можлива блювота, рідкі, 

рясні випорожнення з домішками води), тобто його результат (позитивний) був 

одним з критеріїв включення у дослідження. 

ПЛР на ротавірус також проводили в обох групах з метою остаточного 

підтвердження наявності РНК ротавірусу в калі дітей, включених в 

дослідження. 

Діти з основної групи, народжені ВІЛ-інфікованими матерями,  в 

подальшому були розподілені на 2 підгрупи – втручання (20 осіб) і порівняння 

(20 осіб), які не відрізнялись за віком, статтю і тяжкістю перебігу ГРТ РЕ. Дітям 

підгрупи втручання на фоні базового лікування призначали ентеросорбент 

диосмектит та при рівні прокальцитоніну сироватки крові вище 0,4 нМ/л – 

антибактеріальну терапію, а також під час лікування та надалі з метою харчової 

корекції після перенесених ГРТ РЕ протягом двох місяців призначалась 

низьколактозна суміш. Діти підгрупи порівняння отримували базисну терапію 

згідно «Протоколу діагностики та лікування секреторних інфекційних діарей у 

дітей», затвердженого наказом МОЗ України від 09.07.2004 р. № 354. У 

підгрупах протягом двох місяців ми оцінювали динаміку антропометричних 

параметрів, показники загального аналізу крові та сечі.  

Результати дослідження та їх обговорення. Результати наших 

досліджень показали, що фізичний та психомоторний розвиток ВІЛ-

неінфікованих дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, є 

порушений. На це впливає багато факторів. Такі діти страждають ще 

внутрішньоутробно, переважно народжуються недоношеними, із ЗВУР. В 

подальшому показники їх фізичного та психомоторного розвитку відстають від 

вікових норм. У дітей цієї групи порушені процеси засвоєння їжі, обмін білків, 

вуглеводів, жирів. Такі діти потребують детальнішого спостереження за їх 

розвитком та застосування заходів первинної та вторинної профілактики з 

метою запобігти розвитку значних порушень їх розвитку та забезпечити 

максимально можливу оптимальну харчову підтримку організму. 

Перебіг вагітності та пологів був обтяжений у всіх ВІЛ-інфікованих 

матерів. При народженні фізичний розвиток дітей від ВІЛ-інфікованих матерів 

переважно не відповідав гестаційному віку. На час обстеження збільшилась 



кількість дітей з низькими і дуже низькими показниками фізичним розвитком. 

Порівнюючи антропометричні показники дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, і дітей контрольної групи, ми визначили, що останні 

розвивались нормально, з тенденцією до формування надмірної ваги (25 %) або 

реалізації надмірної ваги (7,5 %), відповідно до розрахунку ІМТ. Натомість у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,показники фізичного розвитку 

свідчили про недостатню масу тіла (60 %) або надмірно недостатню масу тіла 

(17,5 %),  відповідно до розрахованого ІМТ. Для дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, характерною є затримка фізичного розвитку як на 

першому, так і на другому році життя. 

Характер вигодовування дітей є важливим фактором постнатального 

формування в період інтенсивного росту і розвитку дитини. Ми порівнювали 

стан харчування 40 дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, та 40 дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-неінфікованих матерів. 

У групі дітей, народжених від неінфікованих ВІЛ матерів, на грудному 

вигодовуванні до 6-місячного віку знаходилось 19 дітей (47,5 %), а 13 дітей 

зберігали його до річного віку (32,5 %); на штучному вигодовуванні – 8 дітей 

(20 %). Встановлено, що прикорми на першому році життя їм вводили 

відповідно до рекомендованих термінів введення.   

Характер вигодовування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, суттєво відрізнявся від харчування дітей, народжених від 

ВІЛ-неінфікованих матерів. Всі діти від народження, згідно протоколу 

перинатальної профілактики ВІЛ, перебували на штучному вигодовуванні. При 

цьому більша частина дітей вигодовувалась низькоадаптованими молочними 

сумішами – 29 осіб (72,5 %), що супроводжувалось збільшенням частоти 

функціональних порушень з боку травної системи (закрепи, метеоризм, 

зригування та блювання), які спостерігались у всіх дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, на першому році життя. 

Ще однією особливістю вигодовування дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, було пізнє введення прикорму. Введення прикорму 

проводилось пізніше належних термінів, в середньому на 5,2±0,6 місяців. Діти, 

народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, на першому році життя отримували в 

основному молоко або молочну суміш, молочні каші та картопляне пюре. 

М`ясні продукти, свіжі овочі та фрукти навіть у вигляді пюре були введені у 33 

дітей (82,5 %) на десятому-дванадцятому місяці життя, у 7 дітей (17,5 %) – на 

другому році життя. Це пов'язано в основному з соціально-побутовими 

особливостями сімей. 

Об’єм їжі, який споживали діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, 

був меншим від рекомендованого для дітей даного віку в середньому на 

15±5 %. У раціоні харчування мали місце виражений дефіцит тваринних білків 

(57,75±16,5 %), вуглеводів (80,25±1,75 %) та жирів (70,85±1,55 %). За нашими 

даними, ці діти не отримували достатньої кількості енергії. Дефіцит 

калорійності спожитої їжі становив 67,15±3,05 %. Співвідношення білків, жирів 

та вуглеводів у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,  було порушено 



і становило в середньому 1:1,28:5,25 (при нормі 1:1:4 на другому році життя; до 

1 року – 1:2:4). Отже, харчування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, згідно отриманих нами даних, не відповідає віковим 

потребам дитячого організму та є дефіцитним і незбалансованим за основними 

інгредієнтами. Це можна пояснити низьким соціальним рівнем сімей, в який 

виховувались ці діти. Так, 84% дітей виховувались в неповних сім´ях, 92% 

батьків були безробітними, 100 % матерів були хімічнозалежними, 76% 

виховували більше 2 дітей.   

Ми проаналізували захворюваність дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, та співставили її зі ступенем затримки 

психомоторного розвитку. Встановлено, що частіше хворіли діти з більшим 

ступенем затримки психомоторного розвитку. Найбільш поширеною серед 

дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, були ураження з 

боку дихальної системи, а саме ГРЗ (57,5 %), гострі бронхіти (37,5 %) і 

пневмонії (32,5 %). На підставі кореляційного аналізу нами виявлено сильний 

прямий кореляційний зв’язок між ступенем відставання у психомоторному 

розвитку та частотою інтеркурентної патології (r=+0,95; р<0,01). Було 

визначено, що часті і тривалі соматичні захворювання посилювали затримку 

психоневрологічного розвитку дитини. 

Зазвичай зригування з'являються у другій половині 1-го місяця життя, на 

2-му місяці їх інтенсивність та частота зростає і утримується на максимальному 

рівні до 5–6-місячного віку. Після 6–7-місячного віку розповсюдженість та 

інтенсивність зригувань поступово зменшується, але частково вони можуть 

зберігатися у 10 % дітей у віці 12–13 місяців. На відміну від здорових дітей, у 

яких частота функціональних розладів шлунково-кишкового тракту істотно 

зменшується після першого року життя, у дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, ми спостерігали іншу картину. На другому році життя у 26 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,  відмічались скарги на 

періодичний біль в животі у 26 дітей (65 %), у 24 дітей (60 %) спостерігалась 

схильність до закрепів, у 12 дітей (30 %) зригування під час кожного прийому 

їжі, у 4 дітей (10 %) – періодичні (1-2 рази на день) блювання, що було 

достовірно частіше, ніж у дітей з групи контролю (р<0,05). 

При оцінці показників психоневрологічного розвитку за модифікованою 

формалізованою картою дослідження психоневрологічних функцій у дітей 

перших 7 років життя із створенням профілю психомоторного розвитку дитини 

(Н.А. Скворцов, 2003) у дітей раннього віку народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів нами виявлено відставання в розвитку крупної і дрібної моторики, 

інтелекту, експресивної мови, відповідно самообслуговування та ігрових 

навичок на  2 місяця – у 11 дітей (27,5 %), на 3 місяців – у 7 дітей (17,5 %), на 4 

місяців і більше – у 3 дітей     (7,5 %). В той же час, відставання становлення 

зорового і слухового сприйняття та емоцій було меншим.  

Клінічний перебіг ГРТ РЕ у дітей основної групи був більш важким і 

тривалим, ніж у контрольній групі. Так, за шкалою Весікарі тривалість діареї в 

основній групі оцінено в середньому 2,5±0,2 бали, в контрольній групі – 1,1±0,1 



бали (р<0,05). Кількість випорожнень за добу – 2,1±0,3 та 1,2±0,1 бали 

відповідно (р<0,05). Тривалість блювоти – 2,5±0,2 та 0,9±0,1 бали (р<0,01); 

гіпертермія – 1,4±0,2 та 1,1±0,1 бали (р>0,05); дегідратація – 2,5±0,2 та 2,2±0,1 

бали (р>0,05). В середньому за шкалою Весікарі в основній групі перебіг ГРТ 

РЕ оцінено як важкий (18,1±0,2 бали), а в групі порівняння – як середньо 

важкий (11,9±0,2 бали) з достовірною різницею р<0,05. 

При проведенні лабораторних обстежень в групі дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, виявлено, що майже половина цих 

дітей (45,56 %) мали знижений рівень гемоглобіну, який в  середньому 

становив 119,7±6,6 г/л, тоді як в групі контролю середній рівень гемоглобіну 

становив 131,6±4,2 г/л. 

При аналізі даних біохімічного аналізу крові виявлено, що рівень 

загального білка коливався в межах 66,8±3,75 г/л і відповідав нижнім границям 

норми, не корелюючи із важкістю загального стану та порушенням 

нутритивного статусу, що співвідносилось з даними інших авторів. Показники 

електролітного обміну (К, Na, Cl) відповідали показникам вікової норми, а саме 

рівень калію – 5,1±0,2 мМ/л (норма 4,14–5,75 ммоль/л), натрію – 136 ±2 мМ/л 

(норма 133–141 мМ/л), хлору – 101±2 мМ/л (норма 98–107 мМ/л). Рівень 

глюкози в середньому відповідав нормальним показникам і становив 4,6±0,4 

мМ/л. Рівень загального білірубіну і фракції були в межах вікової норми: 

білірубін загальний – 14±0,7 мкМ/л (норма 8,5–20, мкМ/л), непрямий – 1,7–

17,1, прямий – 0,86–5,1мкМ/л). Сечовина і креатинін теж відповідали 

нормальним показникам (3,3–5,6 мМ/л, креатинін – 18–35 мкМ/л). Показники 

дітей групи контролю також відповідали показникам вікової норми і достовірно 

не відрізнялись від показників дітей основної групи. 

Визначення рівня прокальцитоніну в плазмі крові ми проводили під час 

перебігу ГРТ РЕ з урахуванням його використання в якості маркера активності 

запального процесу. Ми встановили, що в групі неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, в порівнянні з дітьми, народженими від 

неінфікованих ВІЛ матерів, рівень прокальцитоніну в сироватці крові був 

підвищеним. Так, у групі дітей без перинатального контакту з ВІЛ рівень 

прокальцитоніну в сироватці крові становив 0,08–0,5 нг / мл, тоді як в основній 

групі – 0,21–0,98 нг / мл (р ≤ 0,05). Число дітей з рівнем ПКТ в сироватці крові 

вище 0,4 нг/мл в основній групі становила 15 дітей, в групі контролю – 2 дитини.  

Використання цього показника важливо при веденні пацієнта з ГРТ РЕ,  

бо дає можливість приймати рішення про необхідність призначення 

антибіотика. Отримані нами дані підтверджують дані інших досліджень, які 

довели, що показанням до призначення антибіотика є концентрація 

прокальцитоніну в сироватці крові  > 0,4 нг / мл (А.І.Зубарєв, 2006).   

При копрологічному дослідженні у всіх дітей з ГРТ РЕ були виявлені 

характерні ознаки мальдигестії та мальабсорбції, які проявлялись в амілореї, 

стеатореї, креатореї  та ймовірно асоціювались з характером харчування. Калові 

маси неоформлені, водянисті, з домішками слизу.  На фоні ГРТ РЕ у дітей 



виявлено ознаки транзиторної лактазної недостатності – рН калових мас менше 

5,5. Посів випорожнень на патологічну бактеріальну флору росту не дав. 

Лікування ротавірусної інфекції згідно «Протоколу діагностики та 

лікування секреторних інфекційних діарей у дітей», затвердженого наказом 

МОЗ України від 09.07.2004 р. № 354, містить наступні складові: 

регідратаційна терапія, антибіотикотерапія за показами, допоміжна терапія 

(ентеросорбенти, пробіотики, ферменти), дієтотерапія. З вище перерахованого  

видно, що антибактеріальна терапія неінфікваним ВІЛ дітям, народженим від 

ВІЛ-інфікованих матерів, не є показана. Низьколактозна дієта передбачає 

обмеження / виключення молочних продуктів. Молочні суміші пропонуються в 

контексті заміни інших, лактозовмісних продуктів, а не як джерело додаткових 

поживних речовин та енергії під час захворювання, коли об'єм спожитої їжі 

зменшується, проте організм потребує енергетичної легкозасвоюваної 

підтримки для подолання хвороби. Тому ми  запропонували ввести в харчовий 

раціон дітей основної групи низьколактозну суміш. До стандартної терапії 

додатково при рівні прокальцитоніну більше 0,4 нг/мл було призначено 

антибіотик широкого спектру дії цефалоспорин ІІІ покоління – цефтріаксон 

внутрішньом'язово 2 рази на добу з розрахунку 80 мг / кг на добу, 7 днів. 

Аналіз антропометричних показників дітей  підгрупи втручання до і після 

введення низьколактозної суміші показав вірогідне збільшення маси тіла, 

росту, обводів грудної клітки, плеча та стегна. У дітей підгрупи порівняння на 

тлі базової дієти зростання антропометричних показників, як маса тіла, обводи 

грудної клітки, плеча, стегна відбувалося повільніше, але зовсім не впливало на 

показник росту і було вірогідно меншим, ніж у дітей основної підгрупи. 

Показники фізичного розвитку у дітей підгрупи втручання були достовірно 

вищими. Оцінка маси тіла та росту у дітей підгрупи втручання відповідала ІМТ 

20,1±1,2 , тоді як у дітей підгрупи порівняння залишалася у межах ІМТ 16,8±1,6  

(р≤0,05). Отже, додаткове введення до базового лікування низьколактозної 

суміші з метою харчової корекції після перенесених ГРТ РЕ,  яка є повноцінним 

джерелом білка, поліненасичених жирних кислот та енергії, сприяє позитивній 

динаміці фізичного розвитку дітей.  

При порівняльному аналізі усунення основних симптомів захворювання міх 

підгрупами встановлено, що у дітей підгрупи втручання, які отримували в 

комплексі лікування низьколактозну суміш, ентеросорбент диосмектит та 

антибіотики за показаннями, одужання було швидшим. Оцінка за шкалою Весікарі 

в основній підгрупі була 15,6 балів, у підгрупі порівняння 19,8 балів    (p <0,05). 

Симптоми інтоксикації у 11 дітей (73 %) зникали на 2-й день, а на 3-й день – у 14 

пацієнтів (93 %), тоді як у підгрупі порівняння лише у 6 дітей (р=0,016). На 3-й день 

лікування блювання припинилося у 83,3 % пацієнтів  підгрупи втручання, в той час 

як у підгрупі порівняння блювота в ці терміни зникла тільки у 70 % (p <0,05). У 

пацієнтів підгрупи порівняння, що отримувала тільки базисну терапію, середня 

частота випорожнень в першу добу лікування зберігалася такою ж, а поліпшення 

характеру випорожнень не реєструвалося. На 4–5 день лікування у всіх дітей  

підгрупи втручання наступало клінічне одужання з нормалізацією випорожнень, 



при цьому в підгрупі порівняння в ці терміни клінічне одужання мало місце лише в 

75 % випадків (RR=1,32; 95% СІ:1,02-1,72; р=0,038). 

Катамнестичне спостереження і вивчення основних скарг дітей, які 

перенесли ГРТ РЕ, було проведено протягом двох місяців від початку 

захворювання. У дітей  підгрупи втручання достовірне зменшення більшості скарг 

було відзначено до кінця 1-го місяця спостереження. Відновлення апетиту у 

92,3 % дітей відзначалося на 2-му місяці спостереження (р=0,02), зникнення 

абдомінальної болю (p = 0,03), нормалізація функції кишківника (p = 0,02): на 2-

му місяці – повністю відновилася функція кишківника (p = 0,004). У дітей з 

підгрупи порівняння нестійкий характер випорожнень відзначався ще в кінці 

2 місяця реконвалесценції. 

В підгрупі порівняння дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, було 

8 осіб з рівнем прокальцитоніну вище 0,4 нг/мл, в підгрупі порівняння – 7 осіб. 

Дітям  підгрупи втручання  з рівнем прокальцитоніну сироватки крові вище 

0,4 нг/мл (що могло свідчити про мікст-інфекцію – приєднання до ротавіруса 

бактеріальної флори) додатково до базисного лікування було призначено 

антибіотик широкого спектру дії цефалоспорин ІІІ покоління – цефтріаксон 

внутрішньом'язово 2 рази на добу з розрахунку 80 мг /кг на добу, 7 днів.  

При оцінці перебігу ГРТ РЕ нами встановлено, що клінічні прояви ГРТ РЕ, а 

саме тривалість і частота діареї (6,2±0,84 дні та 8,4±1,3 дні; р<0,05), лихоманка 

(4,2±1,11 дні та 5,4±0,9 дні, р<0,05), а також тривалість госпіталізації та потреба в 

інтенсивній терапії (7,1 ±0,73 дні та 9,4±0,82, р<0,05) достовірно швидше 

зменшувались у дітей, які отримували антибактеріальну терапію (RR=1,52; 95% 

СІ:1,10-2,10; р=0,012). Також рівень ПКТ  в сироватці крові цих дітей достовірно 

швидше нормалізувався  - на 4 день та на 13 день відповідно (р<0,01). 

 Отже, включення до базисної терапії ГРТ РЕ низьколактозної суміші та 

антибактеріальної терапії при високому рівні прокальцитоніну достовірно 

полегшує перебіг та прискорює процес реконвалесценції дітей після 

перенесених ГРТ РЕ. 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. Не дивлячись на досягнення в галузі  діагностики та лікування,  проблема 

гострих кишкових інфекцій на сьогодні залишається однією з 

найактуальніших в педіатрії. Згідно даних ВООЗ та ЮНІСЕФ, щорічно у 

світі реєструється від 68,4 до 275 млн. діарейних захворювань. Основною 

причиною розвитку гострих кишкових інфекцій у дитячому віці є 

ротавіруси. В Україні питома вага ротавірусної інфекції у структурі гострих 

кишкових інфекцій у дітей складає від 35 до 75 %. Відомо,  що гострі 

розлади травлення  ротавірусної етіології вірогідно частіше зустрічаються у 

дітей, народжених від неінфікованих ВІЛ матерів, ніж у народжених від 

неінфікованих ВІЛ матерів. У зв'язку з поширенням ВІЛ серед жінок 

репродуктивного віку і збільшенням числа народжених ними дітей 

проблема оптимізації лікування та профілактики гострих розладів травлення 



ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, є 

актуальною і потребує подальшого вивчення.  

2. У неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, як при 

народженні, так і на першому-другому році життя середні антропометричні 

показники маси тіла та зросту достовірно нижчі, ніж у дітей, народжених 

неінфікованими ВІЛ матерями (р<0,05). Затримка фізичного розвитку у 

неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, виявляється 

значно частіше, ніж у дітей від неінфікованих ВІЛ матерів: в основній групі 

недостатня маса тіла для віку характерна для 60 % дітей, надмірно 

недостатня маса тіла для віку – для 17,5 %, в контрольній групі маса тіла 

була нормальною для віку у всіх дітей.  

3. Гострі розлади травлення ротавірусної етіології у дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, мають важчий перебіг та триваліший період 

реконвалесценції, ніж у дітей , народжених від неінфікованих ВІЛ матерів. 

Так, оцінка за шкалою Весікарі в основній групі у порівнянні з контрольною 

групою є достовірно більшою (р<0,05): тривалість діареї – 2,7 та 1,2 бали; 

кількість випорожнень за добу – 2,4 та 1,3 бали, тривалість блювоти – 2,8 та 

1,1 бали; гіпертермія – 2,6 та 1,8 бали; дегідратація – 2,2 та 0,8 бали 

відповідно. 

4. Призначення низьколактозної суміші під час  і після перенесених гострих 

розладів травлення ротавірусної етіології протягом 2 місяців по 200 мл двічі 

на добу дітям раннього віку, народженим від ВІЛ-інфікованих матерів, 

покращує показники їхнього фізичного розвитку та покращує перебіг 

періоду відновлення. Оцінка маси тіла та росту у дітей підгрупи втручання 

відповідала ІМТ 20,1±1,2, тоді як у дітей підгрупи порівняння залишалася у 

межах ІМТ 16,8±1,6. 

5. Рівень прокальцитоніну вище 0,4 нг / мл як маркер бактеріального 

запального процесу в організмі може бути використаний для призначення 

антибактеріальної терапії дітям раннього віку, народженим від ВІЛ-

інфікованих матерів, при гострих розладах травлення ротавірусної етіології. 

6. Призначення антибактеріальної терапії (цефтріаксон парентерально) при 

підвищеному рівні прокальцитоніну у дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, з гострими розладами травлення ротавірусної 

етіології полегшує перебіг та прискорює процес одужання, яке наступає до 

закінчення п’ятої доби (RR=1,32).  

7. Включення в комплекс лікування гострих розладів ротавірусної етіології у 

неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

ентеросорбенту діосмектит, антибактеріальної терапії за показаннями в 

період гострих проявів та призначення низьколактозної суміші протягом 2-х 

місяців сприяло більш швидкому усуненню основних скарг в період 

реконвалесценції: (RR=1,52). В підгрупі втручання скарг з боку травного 

тракту не спостерігалося після 1-ї декади 2-го місяця, тоді як в підгрупі 

порівняння такі скарги продовжувалися до кінця 2-го місяця. 

 



ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

1. Рекомендовано включати дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

до групи ризику щодо порушення нутритивного статусу, тому їм 

необхідно проводити визначення таких показників фізичного розвитку, як 

маса тіла, зріст, ІМТ, окружність голови та окружність плеча на другому 

році життя з інтервалом 2 місяці та співставляти їх з належними за віком 

показниками (згідно розробленої карти). 

2. Дітям, народженим від ВІЛ-інфікованих матерів, для забезпечення 

адекватного надходження поживних речовин при гострих розладах 

травлення ротавірусної етіології  рекомендовано застосовувати 

низьколактозні суміші по 200 мл двічі на добу, починаючи з гострого 

періоду і надалі в період реконвалесценції протягом 2 місяців. 

3. Перебіг гострих розладів травлення ротавірусної етіології у дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, має важчий і триваліший 

перебіг, тому необхідно застосовувати заходи неспецифічної 

профілактики щодо розвитку цієї поширеної патології у дітей. 

4. Для покращення ефективності лікування дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, при гострих розладах травлення ротавірусної 

етіології рекомендовано застосовувати антибіотикотерапію за показами 

при прокальцитоніну вище 0,4 нг/мл – антибіотик широкого спектру дії 

цефалоспорин ІІІ покоління – цефтріаксон парентерально 2 рази на 

добу з розрахунку 80 мг/кг на добу, 7 днів. В якості сорбента 

рекомендовано застосовувати диосмектит перорально по 1 пакетику 3 г 

1 раз на добу, 7 днів.   
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АНОТАЦІЯ 

 

Троцький Г.М. Особливості перебігу та лікування гострих розладів 

травлення ротавірусної етіології у дітей , народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів. – Рукопис. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 

спеціальністю 14.01.10 – педіатрія. – Львівський національний медичний 

університет імені Данила Галицького, Львів, 2016. 

Дисертація присвячена питанням перебігу гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

Проведено спостереження за 42 дітьми раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, та 40 дітьми раннього віку без контакту з ВІЛ на фоні 

перебігу гострих розладів травлення ротавірусної етіології. Проаналізовано 

особливості їх фізичного і нервово-психічного розвитку, особливості і 

проблеми харчування в динаміці. Проведено аналіз показників фізичного 

розвитку дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, а також меню-

розкладки та лабораторних обстежень (дані загального аналізу крові, рівні 



загального білка, електролітів, глюкози в сироватці крові; рівень 

прокальцитоніну сироватки крові). Результати проведених спостережень 

продемонстрували важчий перебіг гострих розладів травлення ротавірусної 

етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, порівняно з дітьми, 

народженими від ВІЛ-неінфікованих матерів, а також порушення у фізичному 

розвитку та нутритивному забезпеченні дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів,, що потребувало корекції. 

Запропоновано комплекс лікувально-профілактичних заходів, який 

передбачав індивідуальну корекцію харчування дитини з додатковим 

призначенням сухих дитячих низьколактозних  сумішей, ентеросорбенту та 

призначення антибактеріальної терапії при високих показниках 

прокальцитоніну. Ці лікувально-профілактичні заходи застосовувалися у 20 

дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які склали  

підгрупу втручання. Порівняння проводили з показниками 20 дітей раннього 

віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які отримували стандартне 

лікування, і склали підгрупу порівняння.  

Комплекс лікувально-профілактичних заходів сприяв полегшенню 

перебігу гострих розладів травлення ротавірусної етіології та прискоренню 

процесу відновлення після неї, а також покращенню нутритивного 

забезпечення, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

 Ключові слова: діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, ротавірусна 

інфекція, прокальцитонін, лікування.   

 

АННОТАЦИЯ 

 

Троцкий Г.М. Особенности течения и лечения острых расстройств 

пищеварения ротавирусной этиологии у детей, рожденных ВИЧ-

инфицированными матерями. – Рукопись.  

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук 

по специальности 14.01.10 – педиатрия. – Львовский национальный 

медицинский университет имени Данила Галицкого, Львов, 2016. 

 Диссертация посвящена вопросам течения острых расстройств 

пищеварения ротавирусной этиологии у ВИЧ-неинфицированных детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями. Проведен сравнительный 

анализ течения острых расстройств пищеварения ротавирусной этиологии у  

42 детей раннего возраста, рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, и 

40 детей раннего возраста, рожденных неинфицированными ВИЧ матерями. 

Изучены особенности их физического и психомоторного развития, 

заболеваемость на первом-втором году жизни, рацион питания, динамика 

клинических и лабораторных показателей (данные общего анализа крови, 

уровни общего белка, электролитов, глюкозы в сыворотке крови, уровень 

прокальцитонина сыворотки крови) в острый период заболевания и в 

период реконвалесценции с учетом проведенной терапии.  



Установлено, что дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, 

по сравнению с детьми, рожденными неинфицированными ВИЧ матерями , 

имели более низкие показатели физического развития, чаще имели задержку 

психомоторного развития, которая коррелировала с частыми острыми 

инфекциями (r=+0,95; р<0,01). Низкие показатели массы тела для возраста 

выявлены у 60% детей, очень низкие показатели для возраста – у 7,5 % 

детей основной группы, при этом в контрольной группе у всех детей 

показатели были в пределах возрастной нормы и выше нормы.  Для детей 

основной группы был характерен дефицитный и несбалансированный 

пищевой рацион: дефицит калорийности потребляемой пищи составлял 

67,15±3,05 %, дефицит потребления белков – 57,75±16,5 %, жиров – 

70,85±1,55 % соответственно. 

Результаты исследований показали более тяжелое и длительное течение 

ротавирусной инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей, 

по сравнению с детьми без перинатального контакта с ВИЧ. Так в среднем по 

шкале Весикари течение острых расстройств пищеварения ротавируной 

этиологии оценено в основной группе как тяжелое – 18,2 балла, а в 

контрольной группе – как средней тяжести – 12,1 балла (р<0,05).  

В дополнение к стандартному лечению острых расстройств пищеварения 

ротавирусной этиологии предложен терапевтический комплекс, 

предусматривающий назначение антибактериальной терапии при уровне 

прокальцитонина в сыворотке крови более 0,4 нг/мл и сорбента диосмектита в 

острый период, а также коррекцию питания ребенка с дополнительным 

введением сухой детской низколактозной смеси как в острый период, так и 

далее в течение 2 месяцев. При сравнительном анализе течения острых 

расстройств пищеварения ротавирусной этиологии у неинфицированных детей, 

рожденных ВИЧ-инфицированными матерями, которые получали 

предложенный комплекс лечения в дополнение к стандартному лечению 

заболевания по протоколу (n=20) и которые получали только стандартное 

лечение по протоколу (n=20), установлена его терапевтическая эффективность. 

Дополнительный комплекс лечения способствовал более легкому течению 

острого периода ротавирусной инфекции (оценка по шкале Весикари была 

ниже – 15,6 баллов и 19,8 баллов соответственно; p <0,05) и более быстрому 

устранению основных жалоб в период реконвалесценции: восстановление 

аппетита (p = 0,01), исчезновение абдоминальной боли (p = 0,03), нормализация 

функции кишечника (p = 0,02). 

Ключевые слова: дети, рожденные ВИЧ-инфицированными матерями, 

ротавирусная инфекция, прокальцитонин, лечение.  

 

 

 

 

 

 



SUMMARY 

 

Trotsky Н.M. Features of the course and treatment of acute indigestion of 

rotavirus etiology in children born to HIV-infected mothers. – Manuscript. 

 Thesis for obtaining the Candidate of Medical Sciences Degree in speciality 

14.01.10 – Pediatrics. – Lviv National Medical University named after Danylo 

Halytsky, Lviv, 2016. 

 Dissertation is devoted to course of acute indigestion of rotavirus etiology in 

сhildren born to HIV-infected mothers. An observation of 42 young children born to 

HIV-infected mothers, and 40 young children without perinatal exposure to HIV on a 

background of acute indigestion of rotavirus etiology was conducted. The features of 

their physical and nervous development, characteristics and problems of nutrition 

dynamics were investigated. Analysis of physical development of children born to 

HIV-infected mothers and menu and laboratory examinations (as a general analysis 

of blood levels of total protein, electrolytes, glucose in the blood serum, serum levels 

of procalcitonin) have been learned. The results of the observations showed more 

severe course of acute indigestion of rotavirus etiology in children born to HIV-

infected mothers, compared with children without perinatal exposure to HIV, as well 

as violations of the physical and nutritional providing infants born to HIV-infected 

mothers, so the correction was necessary. The complex of preventive measures, 

which included individual correction of child nutrition with additional children low-

lactosa dry mixtures and antibiotic therapy for high rates of procalcitonin.  These 

preventive measures were applied in 20 infants born to HIV-infected mothers who 

have made major subgroup. Compare was conducted with those 20 infants born to 

HIV-infected mothers who received standard treatment. Complex preventive 

measures helped to facilitate the flow of acute indigestion of rotavirus etiology and 

accelerate the recovery process after it and improve nutritional providing infants born 

to HIV-infected mothers. 

Keywords: children born to HIV-infected mothers, rotavirus infection, 

procalcitonin, treatment. 

 



ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

АРТ – антиретровірусна терапія 

ВІЛ – вірус імунного дефіциту людини 

ГРТ РЕ – гострі розлади травлення ротавірусної етіології 

ЗВУР – затримка внутрішньоутробного розвитку 

ІФА – імуноферментний аналіз 

ПЛР – полімеразна ланцюгова реакція 

РВІ – ротавірусна інфекція 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту 
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