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ВСТУП 

 

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 АРТ для вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 

до 1 % при використанні АРТ [3, 4, 185, 190, 215]. Натомість критично зросла 

у світі в цілому та в Україні зокрема популяція ВІЛ-неінфікованих дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які мають широкий спектр 

особливостей росту та розвитку [21, 143, 144, 155, 206]. 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 

ВІЛ-неінфікованих матерів [109, 122, 131, 200].  

     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 [112, 121, 147, 151, 200].  

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

народженні, 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 [97, 128, 130, ]. 

     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 
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саме оптимального підбору харчування, проведення вакцинування, 

врахування особливостей імунної реакції та високо 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 від 25 до 50% усіх гастроентеритів у дітей до 5 років 

спричинені ротавірусною інфекцією (РВІ) [53, 57, 58]. 

     Дедалі частіше педіатри у своїй практиці стикаються з проблемою  

гострих розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів   

[35]. Як показала в своїх дослідженнях Н. В. Котова і співавт. [20, 21, 22, 23, 

24], неінфіковані ВІЛ діти, народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, достовірно 

частіше хворіють на кишкові інфекції, у порівнянні з контрольною групою. А 

в зв'язку з поширенням ВІЛ серед жінок репродуктивного віку і збільшення 

числа народежних ними дітей проблема оптимізації лікування та 

профілактики гострих розладів травлення ротавірусної етіології (ГРТ РЕ) у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, є актуальною і потребує 

вивчення. Таким чином, розробка комплексу послідовних медико-

профілактичних заходів, які скеровані на підвищення ефективності 

діагностики, профілактики та лікування 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 «Вплив характеру 

вигодовування, мікробіоценозу травного тракту, дихальних шляхів та 

імунного статусу на стан здоров’я доношених та недоношених немовлят» 

(державний реєстраційний номер №0105U003571). 
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Мета дослідження 

     Підвищити ефективність лікування та профілактики гострих розладів 

травлення ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, із врахуванням особливостей клінічного перебігу, харчової 

поведінки, наявності коморбідних станів шляхом корекції нутритивного 

статусу та розширення комплексу діагностично-лікувальних заходів.  

     Завдання дослідження 

1. Визначити особливості фізичного та психомоторного розвитку дітей 

раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

2. Визначити особливості харчування 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 диференціальної 

діагностики кишкової інфекції  вірусно-бактеріальної етіології. 

5. Розробити оптимальну тактику терапії гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології інфекції та обґрунтувати її доцільність у 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 рота вірусної етіолоігї, 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. 

 

 



9 

 

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 ВІЛ-неінфікованих 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 ГРТ РЕ 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 
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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 Львівськой 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.  
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     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 2 конференціях: всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю, присвячена пам´яті акад. Б.Я. Резніка (Одеса, 2010); 

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.   
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РОЗДІЛ 1 

 

МЕДИКО-СОЦІАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ, 

НАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ, ТА ПІДХОДИ ДО ЇХ 

ВИРІШЕННЯ 

 

(Огляд літератури за темою і вибір напрямів дослідження) 

 

1.1 ВІЛ-інфекція у дітей в Україні та світі 

 

     ВІЛ-інфекція та СНІД є однією з найсерйозніших проблем сучасності. На 

даний час у світі немає жодної країни, якої б не торкнулася ця проблема. 

Кількість людей, які живуть з ВІЛ, продовжує збільшуватись, незважаючи на 

існування ефективних методів та засобів профілактики. Особливістю ВІЛ-

інфекції є багатогранність її впливу на медичні, демографічні, соціально-

економічні і навіть політичні аспекти суспільства. 

     Так,відомо, що близько 45 мільйонів людей є ВІЛ-інфікованими; 25 

мільйонів померли від захворювань та ускладнень, спричинених СНІДом; 

50% людей, які живуть з ВІЛ - це жінки; 15 мільйонів дітей стали сиротами 

через ВІЛ/СНІД; 50% відсотків усіх нових випадків інфікування ВІЛ 

становлять молоді люди у віці від 15 до 24 років; кожного дня у всьому світі 

помирає 8,000 людей від хвороб, пов’язаних з ВІЛ/СНІД [214, 215, 216]. 

     Особливістю поширення ВІЛ-інфекції є непомітне розповсюдження 

протягом багатьох років перед тим, як перші ознаки хвороби виявляють в 

регіоні або групі населення. Реальну загрозу для суспільства становить вихід 

епідемії ВІЛ/СНІД за межі груп ризику. 

     Останнім часом намітилися позитивні результати глобальних зусиль щодо 

боротьби зі СНІД, а саме зростаючий доступ до ефективних програм 

лікування та профілактики. Незважаючи на це, кількість людей, які живуть з 
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ВІЛ, продовжує збільшуватися, збільшується і смертність від хвороб, 

пов’язаних зі СНІДом [44]. 

     Україна є лідером за темпами поширення епідемії: кожен 200-ий 

українець живе з вірусом імунодефіциту людини. За оціночними даними, в 

нашій державі близько 220 тисяч українців мають ВІЛ-позитивний статус. 

     Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж 

закономірності, що й в цілому в Україні.  

     Так, за даними Львівського обласного центру профілактики та боротьби зі 

СНІДом, За 9 міс. 2016 р. взято під медичне спостереження 332 осіб з 

діагнозом ВІЛ-інфекція, що на 4,8% більше, ніж за 9 міс. 2015 р. (316 осіб), і 

на 2,1% більше, ніж за 9 міс. 2014 р. (325 осіб) і на 2 випадки більше, ніж за 

аналогічний період 2013 року (330 осіб). 

     Упродовж 9 місяців 2016 року зареєстровано 120 випадків СНІДу, що на 

7% менше, ніж за 9 міс. 2015 р. (129 випадків), на 10,4% менше, ніж за 9 міс. 

2014 р. (134 випадки) і на 30,6 % менше, ніж за 9 місяців 2013 р. (173 

випадки). 

     Таким чином, якщо за 9 місяців 2016 року кількість зареєстрованих 

випадків ВІЛ-інфекції зросла, то СНІДу є меншою, ніж за 9 місяців 2015, 

2014 і 2013 років.  

     Продовжує зменшуватися питома вага захворілих на СНІД від кількості 

зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції серед дорослих: з 60,6% за 9 міс. 2013 

р., 58,5% за 9 міс. 2014 р.,  48,7% за 9 міс. 2015 р. до 43,2% за 9 міс. 2016 

року. 

     У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед зареєстрованих осіб з 

діагнозом ВІЛ-інфекція продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та 

гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ, і за 9 місяців 2016 року 

досягла 56,6% (51,6% - за 9 міс. 2015 р.; 44,3% - за 9 міс. 2014 р. і 37,0% – за 9 

місяців 2013р.). Відповідно, частка осіб, які інфікувалися ВІЛ внаслідок 

введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, за цей період становить 
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27,1% (32,3% - за 9 міс. 2015 р.; 26,2% - за 9 міс. 2014 р. і 48,5% за 9 місяців 

2013 р.). 

     Зареєстровано 54 дитини (або 16,3% від усіх вперше зареєстрованих за 9 

міс. 2016 р. випадків), яка народилася від ВІЛ-позитивної матері (за 9 міс. 

2015 р. - 51 дитина або 16,1% від усіх випадків; за 9 міс. 2014 р. - 96 дітей або 

29,5% від усіх випадків; за 9 міс. 2013 р. – 48 дітей або 14,5% з усіх 

випадків). 

     Слід зазначити, що також зменшується частка споживачів ін’єкційних 

наркотиків (СІНів) серед взятих на облік хворих у стадії СНІДу – 41,7% з 

уперше в житті встановленим діагнозом СНІДу за 9 міс. 2016 р. або 50 

випадків (за 9 міс. 2015 р. - 50,4% або 65 випадків; за 9 міс. 2014 р. - 48,5% 

або 65 випадків; за 9 міс. 2013 р. - 69,4% або 120 випадків), і, відповідно, 

зростає частка інфікованих серед СІНів статевим шляхом – 58,3% за 9 міс. 

2016р. (за 9 міс. 2015 р. - 49,6%; за 9 міс. 2014 р. - 51,5%; за 9 міс. 2013 р. -  

29,5%). За даними аналізу під час сексуальних контактів споживачі 

ін’єкційних наркотиків (СІН) інфікують ВІЛ інших осіб, при цьому 

ймовірність зараження багаторазово збільшується за наявності у одного з 

партнерів захворювань, що передаються статевим шляхом. 

     На 01.10.2016 року в області під медичним спостереженням перебувало 

3180 ВІЛ-позитивних (поширеність захворювання на ВІЛ-інфекцію складає 

126,4 випадків на 100 тис. населення, що майже в 2,5 рази нижче, ніж 

середньоукраїнський показник – 306,8), в тому числі 984 осіб -  хворі на 

СНІД. За накопичувальними даними, з 1987 року (початок реєстрації ВІЛ-

інфекції) станом на 01.10.2016 року 740 осіб, у тому числі 7 дітей, померли 

від захворювань, обумовлених СНІД.  

     Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу поширена нерівномірно. Дотепер є 

адмінтериторії, де показник поширеності  ВІЛ-інфекції значно перевищує 

середній по області (126,4 на 100 тис. населення): м.Червонограді (330,2); 

м.Бориславі (319,2); м.Стрию (233,6), м.Львові (197,3); м.Дрогобичі (167,7); 
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м. Самборі (139,7), завдяки лідерству цих міст щодо ін’єкційного вживання 

наркотиків. 

     Таким чином, епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області поширюється 

уже не тільки в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ, хоча 

використання зараженого ін’єкційного інструментарію залишається одним з 

основних чинників ризику інфікування ВІЛ. Практикою доведені 

доцільність, корисність і виправданість саме превентивних заходів та дій на 

попередження поширення ВІЛ, які націлені на зміну поведінки і способу 

життя людей. 

     Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та 

репродуктивні вікові групи населення. У віковій групі 15-19 років 

зареєстровано 4 випадки ВІЛ-інфекції (внаслідок гетеро- і гомосексуального 

статевих шляхів передачі); за 9 міс. 2014-2015 років  –  по 4 випадки. 

Знижується питома вага захворілих у віковій групі 25-29 років – 18,3%  від 

усіх зареєстрованих випадків серед дорослих за 9 міс.2016 р. (21,1% - за 9 

міс. 2015 р.; 23,1% - за 9 міс. 2014 р. і 17,7% за 9 міс. 2013 р.), причому 

однаково як серед чоловіків, так і серед жінок. В цілому, на вікову групу 20-

49 років припадає 91,4% усіх випадків ВІЛ-інфекції в області (за 9 міс. 2015 

р. - 91,4%; за 9 міс. 2014 р. - 93,9%). 

     Таким чином, зростання частки статевого шляху передачі та значна 

питома вага жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних у віці 15 років і 

старших – за 9 міс.2016 р. 32,0% (34,2% за 9 місяців 2015 р.; 34,1% за 9 

місяців 2014 р.; 26,2% за 9 міс. 2013 р.) призводить до народження дітей від 

ВІЛ-інфікованих матерів, і підтверджує перехід ВІЛ-інфекції від СІНів у 

широкі верстви населення. 

     За 9 міс. 2016 р. у 59 ВІЛ-позитивних вагітних жінок відбулися пологи (за 

9 міс. 2015 р. – 52; за 9 міс. 2014 р. – 77; за 9 міс.2013 р. – у 62). 

     Упродовж 9 міс. 2016 р. в області офіційно взято на облік 54 дитини, які 

народилися від ВІЛ-позитивних матерів (за 9 міс. 2015 р. – 51; за 9 міс. 2014 

р. – 96; за 9 міс.2013 р. - 48).  
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     Діагноз ВІЛ-інфекція у 2016 р. підтверджений трьом дітям (за 9 міс. 2015 

р. – 2 дітям; за 9 міс. 2014 р. - діагноз жодній дитині не підтверджувався; за 9 

міс. 2013 р. – 4 дітям).  

     В ЛОЦ СНІДу станом на 01.10.2016 р.  на офіційному обліку в педіатра 

знаходиться 243 дітей, з них 54 дитини з підтвердженим ВІЛ-статусом. У 

решти (189 дітей) – неуточнений діагноз (в стадії підтвердження). 

     Станом на 01.10.2016 р. 1363 особи, в тому числі 50 дітей хворих на ВІЛ-

інфекцію/СНІД отримують безкоштовно антиретровірусну терапію згідно із 

Клінічними протоколами (95,6% від потребуючих або 1373 осіб) ; дітей – 50 

(96,2%). У виправних колоніях Львівської області антиретровірусну терапію 

отримують 115 осіб, а також 2 особи – від ЛОЦ СНІДу. 

     Станом на 01.01.2014 р. на обліку в закладах охорони здоров’я  України 

перебувало 3287 ВІЛ-інфікованих дітей від 0 до 18 років, з яких 3129 або 

95,2% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, та 158 (4,8%) дітей, 

інфікованих іншими шляхами (під час незахищених статевих контактів, 

вживання ін’єкційних наркотиків, інших парентеральних втручань). Відтак, 

випадки ВІЛ-інфекції серед дітей зумовлені, в основному, передачею ВІЛ від 

матері до дитини. У зв’язку з особливостями діагностики ВІЛ-інфекції у 

дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, всі діти після їх народження 

перебувають під медичним наглядом до моменту остаточного встановлення 

ВІЛ-статусу – 18 місяців і більше [34]. 

     Окрім дітей із визначеним позитивним ВІЛ-статусом, на 01.01.2014 р. на 

обліку перебувало ще 6915 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у 

яких діагноз ВІЛ-інфекції на сьогодні в стадії підтвердження [34]. 

     Станом на 01.01.2014 р. на обліку в ЗОЗ України перебувало 908 дітей з 

діагнозом СНІД, у тому числі 819 дітей від 0 до 14 років та 89 дітей від 15 до 

17 років. З 908 дітей з діагнозом СНІД 849 дітей або 93,5% – діти, народжені 

ВІЛ-інфікованими матерями [34]. 

     Незважаючи на певний успіх (зменшення частоти передачі ВІЛ від матері 

до дитини майже в 7,5 разів) Програми профілактики передачі ВІЛ від матері 
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до дитини (ППМД), проблема педіатричної ВІЛ-інфекції залишається 

надзвичайно актуальною. 

        

          1.2. Медичні та соціальні проблеми неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

     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 АРТ для вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 

до 1 % при використанні АРТ [3, 4]. Натомість критично зросла популяція 

ВІЛ-неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які 

мають широкий спектр особливостей росту та розвитку [8, 10]. 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 [3, 22, 73, 143].  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.  

     Так, при вивченні рівня смертності в групі неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які були проведені на території  

Південної Африки (когортне дослідження в Зімбабве ZVITAMBO, 2007 рік 

[143]; дослідження в Уганді [73], Замбії[206]), виявлено, що ризик загинути є 

вищим для дітей цієї категорії у віці до 24 міс в три і більше разів, порівняно 

з дітьми, народженими від неінфікованих ВІЛ матерів. Крім того, вивчався 

рівень смертності, залежно від отриманої дитиною профілактики після 

народження. Так, для неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, які отримували одну дозу невірапіна та 6-місячний курс 

зідовудину, рівень смертності був в 4 рази вищий, ніж серед дітей, 

народжених неінфікованими ВІЛ матерями [190]; а дослідження, проведене в 

Уганді в 2014 році [144], виявило в 14 разів вищий рівень смертності серед 
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ВІЛ-неінфікованих дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

порівняно з дітьми від неінфікованих ВІЛ матерів. Проте, показано, що АРТ, 

яку отримувала ВІЛ-інфікована жінка під час вагітності та в період годування 

грудьми , на 81 % знижує рівень смертності її дитини в період до 10-річного 

віку [148]. 

     Щодо рівня захворюваності, особливостей перебігу хвороби та частоти 

госпіталізації, то результати досліджень були наступними. Найчастішою 

соматичною патологією серед неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, була патологія нижніх дихальних шляхів, шкірні 

інфекції та афтозний стоматит [129, 160, 161]. В дослідженні ZVITAMBO 

показано, що неінфіковані ВІЛ діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, 

мали частіші випадки звернень до лікаря та госпіталізацій, переважно з 

приводу пневмоній та афтозного стоматиту[129]; частота госпіталізацій була 

вища в 2 рази згідно дослідження  в Ботсвані [191], хоча деякі дослідження 

показують однакову частоту госпіталізацій для порівнюваних груп дітей 

[199]. Виявлено, 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 [112, 147, 199, 200, 122]. Ряд досліджень 

описують незвично широкий спектр збудників, які викликають пневмонію  у 

неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, а саме E. 

coli, Ps. aeruginosa, цитомегаловірус та інші віруси [157, 199, 200, 227]. 

Переважна більшість досліджень проведено в країнах, що розвиваються, а 

саме на Африканському континенті, і зовсім мало робіт присвячено 

вивченню цієї проблеми в розвинутих країнах. Очевидно, що результати 

можуть суттєво відрізнятись, враховуючи різний соціально-економічний 

рівень країн. Натомість, проведене у Франції дослідження [209] показало 

вищу частоту госпіталізації неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, порівняно з дітьми від неінфікованих ВІЛ матерів; 

дослідження, проведене в Бельгії, виявило в 20 разів вищий ризик розвитку 
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інвазивних інфекцій, спричинених Str. групи В, у дітей від ВІЛ-інфікованих 

матерів [93].     

     При вивченні випадків діареї у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, виявлено, що на штучному вигодовуванні ризик 

виникнення діареї з важким перебігом був в 6 разів вищий, ніж при 

перебуванні на природному вигодовуванні [144, 155]. Показано, що рання 

відміна природного вигодовування в країнах, що розвиваються, знижує ризик 

трансмісії ВІЛ, натомість підвищує смертність та захворюваність з інших 

причин [66, 94, 130, 185]. Тому штучне вигодовування можна рекомендувати, 

якщо воно є прийнятним, можливим, доступним, сталим та безпечним. В 

інших випадках слід зберігати природнє вигодовування, позаяк грудне 

молоко ВІЛ-інфікованої жінки має ті ж рівні імунних факторів та 

специфічних імуноглобулінів, як і молоко неінфікованих ВІЛ жінок, а на 

фоні постійної АРТ ризик трансмісії ВІЛ є мінімальним [178, 224 ].    

     Отже, переважна більшість досліджень, які вивчають захворюваність, 

смертність, особливості розвитку неінфікованих ВІЛ дітей, народжених ВІЛ-

інфікованими жінками, підтверджують вищий рівень захворюваності та 

смертності у цієї категорії дітей, а також важчий ускладнений перебіг 

захворювань. Вважають, що причини є мультифакторними, і включають 

соціально-економічний розвиток країни, особливості харчування, а також 

зміни в імунній системі дітей. В 2014 році було опубліковане велике 

дослідження щодо вивчення стану імунної системи у ВІЛ-неінфікованих 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів [62, 74, 117]. Встановлено, 

що в цієї категорії дітей, в результаті внутрішньоутробної дії ВІЛ, є 

підвищений рівень прозапальних цитокінів. В іншому дослідженні виявлено 

знижений рівень CD 4 Т-клітин та підвищений рівень CD 8 Т-клітин [149]. 

Однак, при формуванні імунної відповіді на щеплення показано подібні рівні 

антитіл як у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, так і  дітей від 

неінфікованих ВІЛ матерів [117, 139, 198]. 
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     В більшості робіт, присвячених вивченню особливостей неінфікованих 

ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, зазначається, що для 

таких дітей є характерними мала маса тіла при народженні, ЗВУР, 

передчасне народження, в подальшому нижчі показники фізичного розвитку, 

такі як маса тіла, зріст, ІМТ, порівняно із віковими нормами, що часто 

корелює з вищими показниками захворюваності та смертності [97, 128, 222]. 

Хоча деколи подаються досить неоднорідні результати. Дослідження, 

проведені в країнах, що розвиваються, наводять показники фізичного 

розвитку як низькі і дуже низькі для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів [146, 219]. Натомість для розвинутих країн (Великобританія, Італія, 

США) більш характерними є середні або нижче середніх показники 

фізичного розвитку в цих дітей [164]. 

   Вивчаються й особливості харчування дітей з ВІЛ. Так, діти, які 

народилися від ВІЛ-позитивної матері, нерідко мають розлади харчування 

при народженні, вони частіше народжуються з низькою масою тіла та з 

затримкою внутрішньоутробного розвитку. Адекватне харчування дитини з 

ВІЛ-інфекцією є дуже важливим для функціонування імунної системи, 

нормального фізичного розвитку та забезпечення оптимальної якості життя 

[81]. 

     В доповіді на консультативній нараді ВООЗ з питань харчування та 

ВІЛ/СНІД вказано, що у ВІЛ-інфікованих дітей енергетичні потреби є 

вищими, ніж у неінфікованих однолітків. Енергетичні потреби у ВІЛ-

інфікованих дітей без втрати ваги та захворювань вищі на 10%. У ВІЛ-

інфікованих дітей, у яких має місце втрата ваги, енергетичні потреби вищі на 

50-100% [155]. 

     Харчування дитини повинне бути збалансованим, із достатньою кількістю 

білків, жирів та вуглеводів, залежно від дефіциту маси тіла. 

     Втрата апетиту та недостатній прийом їжі є важливими причинами втрати 

ваги. У таких випадках необхідно використовувати всі ефективні способи для 

покращення прийому їжі. 



21 

 

     У ВІЛ-інфікованих дітей часто спостерігається недостатність 

мікроелементів, а саме, вітаміну А, цинку, заліза, фолієвої кислоти та інших 

нутрієнтів, тому корекція їх дефіциту можлива шляхом різноманітного 

харчування, вживання збагачених харчових продуктів та добавок 

мікроелементів у разі необхідності [80, 86]. 

     Адекватне харчування необхідне для забезпечення оптимальної медичної 

допомоги ВІЛ-інфікованій дитині. Дуже важливо попередити розвиток 

виснаження та дефіцит окремих специфічних компонентів харчування, у разі 

розвитку недостатності харчування – ліквідувати відставання у фізичному 

розвитку,  усунути дефіцит поживних речовин. Достатня кількість поживних 

речовин є необхідною для нормальної роботи імунної системи, 

попередження прогресування імунодефіциту, захисту від інфекцій та 

швидкого відновлення в разі розвитку захворювань, попередження розвитку 

кишкових інфекцій та їх негативного впливу на харчування дитини [160, 

190]. Постійний медичний нагляд і регулярна оцінка статусу харчування 

дитини для своєчасного раннього виявлення ознак відхилення показників 

росту і ваги та інших проблем у харчуванні [81,190]. 

     Забезпечення надходження в організм достатньої кількості поживних 

речовин – білків, жирів, вуглеводів, а також у разі необхідності – додаткової 

кількості вітамінів і мікроелементів (особливо вітаміну А). Використання у 

разі необхідності висококалорійних продуктів харчування з метою 

збільшення калорійності їжі або надходження достатньої кількості поживних 

речовин [190]. Втілення профілактичних програм диктує необхідність аналізу 

їх дії на стан здоров’я новонароджених, вивчення їх ефективності та безпеки 

для дітей.  

     Практично значущими є дослідження, які направлені на  вигодовування 

дітей з ВІЛ високоадаптованими сумішами, що сприяє зниженню частоти 

кишкових та респіраторних вірусних інфекцій [190]. 

     Дотримання правил приготування їжі сприяє попередженню кишкових і 

паразитарних інфекцій. Через зниження імунітету підвищується небезпека 
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захворювання при попаданні в організм з їжею збудників різних інфекцій. 

Тому при важкому ступені імуносупресії вся їжа повинна бути термічно 

обробленою, практично стерильною, а потреба в вітамінах повинна 

доповнюватися спеціальними харчовими добавками [131, 157]. Щоб лікар чи 

медсестра змогли оцінити якість харчування дитини, необхідно, щоб батьки 

(особи, під опікою яких знаходиться дитина) вели щоденник харчування – 

зошит, у якому щодня записується о котрій годині, яку їжу та в якій кількості 

їла дитина. В щоденник можна також записувати інформацію про 

захворювання дитини, періоди підвищення температури, погіршення 

апетиту, нудоту, блювання, біль в животі, діарею. 

     Вплив ВІЛ на нервово-психічний розвиток неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, остаточно ще не з’ясований. В 

численних дослідженнях показано, що суттєвої відмінності між нервово-

психічним розвитком дітей від ВІЛ-інфікованих матерів та дітей від 

неінфікованих ВІЛ матерів не виявлено [100, 120, 131]. Можливе незначне 

зниження IQ у дітей шкільного віку, але клінічна значущість цих результатів 

є дискутабельною [123]. Вплив АРТ, яку отримувала вагітна або годуюча 

ВІЛ-інфікована матір, на плід та немовля, теж остаточно не вивчений. Є дані, 

що АРТ ВІЛ-інфікованої вагітної може асоціюватись з передчасними 

пологами та мітохондріальною дисфункуією у дитини [70, 211]. В деяких 

дослідженнях згадуються вроджені вади розвитку в контексті прийому АРТ 

жінкою, але зв’язок не є доведеним [195, 196]. 

     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 високо ризику інфікування з 

важким ускладненим перебігом. 
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1.3 Поширеність та особливості перебігу гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів  

 

     Останнім часом дедалі більше уваги приділяється ураженню органів 

травного тракту у ВІЛ-інфікованих дітей [28], проте, незважаючи на 

неухильне збільшення кількості дітей з ураженням травного тракту в 

загальній популяції, число досліджень в Україні є недостатньою.  

     Щорічно на кишкові інфекції в Україні хворіє близько 50 тисяч дітей. З 

них принаймні від 25 до 50% усіх гастроентеритів у дітей до 5 років 

викликані ротавірусною інфекцією (РВІ) [ 35, 53, 57, 58]. 

     Як показала в своїх дослідженнях Н. Котова, неінфіковані ВІЛ діти від 

ВІЛ-позитивних жінок достовірно частіше хворіють на кишкові інфекції, 

порівняно з контрольною групою [22, 23]. Але якщо корекцію стану у них 

можна проводити пробіотиками [11], то у ВІЛ – позитивних дітей та дітей з 

ще не визначеним ВІЛ-статусом це створює проблему, оскільки 

застосовувати біологічні препарати у них – заборонено.  

     Враховуючи вище вказане, cпрогнозувати реакцію імунної системи ВІЛ –

інфікованої дитини при інфікуванні її РВІ є складно.  

     Клінічна картина ураження травного тракту ротавірусом при ВІЛ- інфекції 

у дітей вивчена недостатньо. Сам ротавірусний ентерит у дітей перебігає у 

вигляді DFV-синдрому (diarrhea, febrile, vomit) протягом 4-6 днів [50], тож 

при інфікуванні ним стан дитини з ВІЛ, правдоподібно, погіршиться. РВ 

може викликати глибокі ураження слизової кишок з імовірним виникненням 

перфорації [57].  

     ВООЗ рекомендує включення оральної ротавірусної вакцини у 

національні програми вакцинації. Ефективність  та безпечність  Ротарікс та 

Рота Тек була доведена у численних дослідженнях в багатьох країнах світу 

[79]. Але через те, що у вакцинах присутній  живий  атенуйований збудник – 

застосування їх у дітей з імунодефіцитом неможливе.   
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     Створення вакцини проти ВІЛ пов’язано з технічними труднощами, 

високою вартістю виробництва, малою кількістю добровольців для 

досліджень. У поєднанні таких проблем, як мінливість геному вірусу та 

«повільність» ВІЛ-інфекції, розробка ефективної вакцини в найближчі роки 

вважається малоймовірною [223, 224].  

     На сьогодні перспективи подальших досліджень визначені таким чином: 

алгоритм комплексного лікування ВІЛ-позитивних дітей з діарейним 

синдромом ротавірусного походження передбачає необхідність призначення 

адекватної поєднаної етіопатогенетичної терапії з урахуванням імунного 

стану, стану всмоктувальної функції травного каналу та змін у складі 

мікробіоценозу [13].   

     Кишкова інфекція, викликана цитомегаловірусом, розвивається, як 

правило, у дітей зі СНІДом з кількістю CD4+ Т-лімфоцитів менше 100 в 1 

мкл крові. Внаслідок впливу вірусу на стінку кишки розвивається васкуліт, 

що веде до тромбозу та ішемії. Основні клінічні прояви  у дітей – розріджені 

кашкоподібні випорожнення та спастичний біль у животі. Параклінічно - 

позитивна реакція Грегерсена, велика кількість лейкоцитів при 

копрологічному дослідженні. Колоноскопічно виявляють наявність виразок, 

що при прогресуванні хвороби веде до перфорації, а відтак до перитоніту. 

Для підтвердження діагнозу в біоптаті ураженої кишки виявляють типові 

гігантські клітини з внутрішньоядерними включеннями [53]. 

     У біоптатах слизової оболонки кишок дітей з ВІЛ часто виявляють 

аденовірус, але відсутність діарейного синдрому ставить під сумнів 

аденовірусну етіологію хронічного ураження кишок  у таких дітей. Важливу 

роль для діагностики даного захворювання відіграє імунофлюоресцентна 

мікроскопія, оскільки гістологічні зміни слизової кишки не виражені [13, 53].  

     Причиною діареї, що змінюється закрепами у дітей з ВІЛ, може бути й 

вірус простого герпесу. Діагноз підтверджують шляхом виявлення при 

ректороманоскопії типових уражень кишки  у вигляді піхурців [163, 201]. 
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     При зниженні CD4+ Т-лімфоцитів менше 50 в 1 мкл крові травний тракт  

ВІЛ-інфікованих дітей заселяють атипові мікобактерії та найпростіші. 

Поєднання діареї та фебрилітету свідчить про те, що захворювання 

викликане саме бактеріями [203]. Найчастіше виявляють Campylobacter jejuni 

та Salmonela sp. Клінічними симптомами також є анемія, профузна пітливість 

в нічний час та втрата маси тіла. Часті ускладнення - утворення нориць. 

Типова картина при колоноскопії – еритематозне кільце навколо вузликових 

гранульом на виразковій гіперемованій слизовій кишок [2-3]. Лікування 

бактеріальних інфекцій, що супроводжуються діарейним синдромом у дітей 

– тривале і часто неефективне. Після курсу лікування у дітей виникає 

безсимптомне носійство патогенних  бактерій [53].  

     Травний тракт у дітей є вхідними воротами і головним вогнищем 

ураження при інфекціях, викликаних найпростішими [86, 184]. Важкий 

ентерит викликає Cryptosporidium parvum. В нашій державі це захворювання 

діагностується рідко. А в США воно діагностовано у 20% ВІЛ – інфікованих 

з діареєю [185]. Хвороба передається фекально–оральним шляхом. Клінічна 

картина – велика кількість калових мас без домішок крові. Qiardia lamblia, 

Isospora Belli та Entamoeba histolytica теж не часто виявляються в біоптатах 

слизової кишок дітей з ВІЛ в Україні. Значно частіше, до 10%  ВІЛ- 

позитивних дітей з діареєю діагностують Microsporidia. Ці найпростіші 

пошкоджують тонку кишку, викликаючи нудоту, біль в животі та рясні 

водянисті випорожнення без домішок крові у дітей з ВІЛ. Швидко 

розвивається синдром мальабсорбції та виснаження, гарячка не є 

характерною [215]. 

     В таких випадках, мікози рідко є причиною діареї у дітей з ВІЛ-інфекцією. 

Для них типовим є ураження ротоглотки [214]. Найчастіше пошкоджується 

здухвинна кишка, а збудником є Histoplasma  capsulatum [53]. Роль Candida та 

Cryptococcus neoformans, як причини діареї у дітей з ВІЛ, не до кінця є 

зрозумілою, що  є темою численних наукових дискусій [13].  
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     Опортуністичні кишкові інфекції – одні з найчастіших проявів ВІЛ- 

інфекції у дітей. В останні роки в Україні зростає кількість ВІЛ-позитивних 

малюків, що були інфіковані  Rotavirus. Незважаючи на досягнуті успіхи в 

діагностиці та розробці різних методів терапії РВІ та ВІЛ поодинці, у їх 

поєднанні проблема виходжування дітей стає особливо гострою через 

важкість стану, що може загрожувати життю дитини. Тому вивчення питання 

є дуже актуальним [55]. 

     За останні два десятиріччя найбільшу увагу привертає ротавірусна 

інфекція, доля якої в загальній структурі захворюваності кишковими 

інфекціями в різних країнах за даними різних авторів складає 35-75% та має 

постійну тенденцію до зростання. Висока контагіозність ротавірусної 

інфекції і стабільність збудника в зовнішньому середовищі представляє 

велику проблему для пологових будинків та дитячих стаціонарів, так як за 

літературними даними у такого типу закладах є  можливість інфікуватись 

ротавірусною інфекцією у 32% [53].  

     Проблема диференційної діагностики та терапії ротавірусної інфекції у 

дітей залишається актуальною на сучасному етапі у зв’язку з високою 

розповсюдженістю, труднощами у постановці діагнозу через однотипність 

клінічної картини при різних етіопатогенетичних варіантах, можливістю 

виникнення серйозних ускладнень. Особливої актуальності набуває 

проблема ризику інфікування плода ВІЛ та іншими інфекціями. Кількість 

дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками в Україні, перевищила 14 

тис. При оцінці фізичного розвитку ВІЛ-інфікованих дітей відмічено гірші 

показники фізичного розвитку [20, 21, 22]. Особливістю ВІЛ-інфекції у 

дітей раннього віку є висока частота бактеріальних інфекцій. Згідно 

літературних джерел за останнє десятиріччя середній показник поширеності 

педіатричної гастроентерологічної патології в Україні зріс більше, ніж на 

40%, а захворюваність – на 22,6%, а у ВІЛ-інфікованих дітей цей показник є 

набагато вищий [23, 24]. Особливої уваги заслуговують захворювання у 

дітей раннього віку, які супроводжуються синдромом діареї – ротавірусна 
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хвороба (гостра кишкова інфекція), що спричиняється представником  з 

роду Rotavirus. Дане захворювання характеризується високою 

контагіозністю і вогнищевістю. Передається частіше контактно-побутовим 

шляхом. Хворіють частіше діти віком до 2 років. Вченими багатьох країн 

світу показана різноманітність збудників кишкових інфекцій, які 

призводять до розвитку тяжких хронічних або рецидивуючих діарей у дітей 

з ВІЛ-інфекцією [122, 227]. Діарея є основною причиною смерті ВІЛ-

інфікованих дітей у країнах, що розвиваються. Діарейний синдром може 

бути вірусної етіології (ротавіруси та ін.). Сучасними клінічними 

особливостями ротавірусної інфекції у дітей  за провідними синдромами є 

домінування синдрому ацетонемічного  блювання (67,2%), токсикоексикозу 

I-II ступеня важкості (41,2%) та наявність катарального синдрому (35,3%) 

[55, 62]. Особливістю перебігу асоційованих вірусно-бактеріальних 

захворювань у дітей ВІЛ-інфікованих є, в першу чергу, відмінності в 

інкубаційному періоді, який є коротший; значно нижча інфікуюча доза 

вірусів; інше місце локалізації патологічного процесу [227].  

     Основним механізмом розвитку діареї при вірусних захворюваннях 

кишок у ВІЛ-інфікованих дітей є мальабсобція, яка виникає через 

деструкцію уражених вірусом ентероцитів, ішемічне пошкодження їх війок 

з подальшим заміщенням клітин слизової оболонки кишки незрілими, 

функціонально неактивними ентероцитами [22, 53]. Порушення 

ферментативних процесів, травлення і всмоктування в тонкій кишці 

призводить до проходження в ободову кишку неперетравлених моно- і 

дисахаридів, протеїнів, ліпідів. Потрапляючи в товсту кишку, ці речовини 

стають субстратами для ферментації кишкової мікрофлори з утворенням 

великої кількості органічних кислот, метану, вуглекислого газу, що 

зумовлює метеоризм та зниження рН вмісту кишок. Змінений хімус має 

високу осмотичну активність і є причиною реабсорбції води, електролітів, 

призводить до розвитку діареї. В ентероцитах знижується активність К+/Na 
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АТФ-ази, що сприяє погіршенню транспорту натрію і глюкози (провідників 

води) в клітини кишок [53,  62]. 

     На сьогодні описані також інші патофізіологічні механізми виникнення 

вірусних діарей (зокрема, секреторні механізми, які пояснюють підвищеним 

вмістом простагландину Е2). Певні протеїни ротавірусів мають 

токсиноподібні властивості і можуть спричиняти порушення функції 

ентероцитів, розташованих поряд з неураженими вірусом ділянками. В 

патогенезі діареї важливу роль відіграє патологічна стимуляція ентеричної 

нервової системи [122, 227]. 

     Розвиток важких бактеріальних інфекцій при ВІЛ-інфекції у ранньому 

дитячому віці зумовлений ураженням В-клітинної ланки імунітету на 

ранній стадії хвороби, порушенням продукції антитіл. Особливістю ВІЛ, що 

відрізняє його від інших збудників інфекційних хвороб, є ураження імунної 

системи, внаслідок чого у хворого розвивається імунодефіцит. Основним 

шляхом розвитку імунодефіциту при ВІЛ-інфекції традиційно вважається 

зниження рівнів Т-хелперів (СD3+ CD4+) внаслідок розмноження вірусу. 

Вміст СD3+ CD4+лімфоцитів у такої категорії хворих дітей є основним 

лабораторним маркером імуносупресії. Сьогодні з’являється все більше 

робіт, які засвідчують, що не завжди рівні СD3+ CD4+лімфоцитів 

відповідають розгорнутій клініці ВІЛ-інфекції, а це призводить до 

несвоєчасного призначення лікування та його недостатньої ефективності 

[214]. Не виключається, що за нормальних або незначно знижених рівнів 

CD4+лімфоцитів може страждати їх функція. Тому останнім часом ведеться 

пошук інших, допоміжних критеріїв імуносупресії, зокрема, вивчаються 

окремі показники функціонального стану Т-хелперів [215]. Недосконалість 

імунного захисту, насамперед  вікові особливості системи 

інтерфероногенезу, можуть бути однією із причин значної тривалості, 

високої питомої ваги важких форм, схильності до генералізації, розвитку 

ускладнень та несприятливих наслідків інфекційного процесу [122, 215].  
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     Однак, враховуючи вищесказане, залишається актуальною проблема 

профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих дітей з наявністю ГКІ. 

Поглиблене вивчення патологічних станів, що перебігають з наявністю у 

таких дітей ротавірусної інфекції дозволить уточнити структуру ГКІ та їх 

частоту, вивчити клінічні прояви та зв’язок тяжких патологічних станів з 

певним видом збудників, особливості лабораторної діагностики. Саме це 

визначає актуальність та пріоритетність наукових досліджень з проблеми 

вивчення клінічних особливостей  та характер  імунної відповіді при ГКІ 

ротавірусної етіології у ВІЛ-інфікованих дітей. 

     Однією  із найважливіших проблем педіатричної практики, яка не 

втратила своєї актуальності і сьогодні, є гострі кишкові інфекції. Ця категорія 

пацієнтів, за даними авторів, звертається за допомогою у більш пізні терміни 

захворювання, в більш тяжкому стані та з різними ускладненнями [53]. Та не 

тільки висока захворюваність і поширеність захворювання заставляють 

постійно тримати в центрі уваги проблему ГКІ. Загальноприйнято, що 

перенесені в ранньому дитинстві ГКІ є одним із факторів, що формують 

хронічну патологію травного тракту, порушують гармонічний розвиток 

дитини, знижують імунологічну резистентність організму в уже зрілому віці.  

     За останні десятиріччя істотно змінилась етіологічна структура ГКІ в 

усьому світі [13, 53]. Так, якщо в першій половині ХХ століття провідна роль 

була за бактеріальними збудниками, то в останні роки відмічається чітке 

домінування вірусної інфекції. Це залежить, в першу чергу, від досягнень 

медицини: впровадження  в практику антибактеріальної терапії; завдяки 

новим високочутливим і високоспецифічним методам лабораторної 

діагностики є можливість ідентифікувати етіологію ГКІ.  

     Сьогодні вірусні діареї викликають такі інфекційні агенти, як ротавіруси, 

аденовіруси, каліцівіруси, саповіруси, торавіруси, коронавіруси та ін. [13, 

53]. За даними багатьох зарубіжних авторів, провідне місце займає 

ротавірусна інфекція 2 генотипу [13]. Кожного року в усьому світі 

реєструється більше 110 млн. випадків ротавірусного гастроентериту. Тільки 
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25 млн. із них звертаються за допомогою в медичн заклади, із них 2 млн. 

дітей лікуються в стаціонарних умовах. Найчастіше ротавірусна діарея 

реєструється у віці від 6 до 12 міс., особливо у дітей, які перебувають на 

штучному вигодовуванні [21]. Така чітка закономірність від віку є однією із 

особливостей ротавірусної інфекції серед великої кількості інших 

захворювань. Ця інфекція реєструється також у новонароджених, але не 

завжди супроводжується у них клінічними проявами, можливо, внаслідок 

грудного вигодовування і пасивного переносу материнських антитіл або 

інфікування штамами з зниженою вірулентністю [13, 22].  

     За даними ВООЗ в світі щороку реєструється близько 125 млн. випадків 

ротавірусної інфекції [13]. В Україні ротавірус є причиною близько 40% всіх 

діарей [53], з них у дітей раннього віку – 50,4%, 60-80% всіх госпіталізацій з 

приводу гострих кишкових інфекцій (ГКІ) [13]. Широка розповсюджуваність 

кишкової інфекції виділяє проблему боротьби з ними в розряд найбільш 

важливих та першорядних[13, 21,22].  

     Деякі автори вказують на те, що в 60-70 % випадків ротавірусна інфекція 

зустрічається не як моно-, а як інфекційна мікст патологія шлунково-

кишкового тракту, що найчастіше зумовлено сполученням ротавірусів з 

умовно-патогенними бактеріями [53]. Однак майже немає робіт, в яких 

висвітлена проблема впливу ротавірусної інфекції на стан здоров’я дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих  жінок.  

     Викликає також науковий і практичний інтерес розробка концепції 

прогностичного підходу до оцінки перинатальних факторів, що впливають на 

стан здовов’я дітей до 2-х років [3, 5, 114]. Досі не визначена прогностична 

значущість поєднання ГКІ з ВІЛ-інфекцією. 

     У дітей ротавірусна інфекція перебігає у вигляді спорадичних випадків, 

локальних групових захворювань, спалахів і має широке розповсюдження. 

Спорадичні випадки захворювання реєструються протягом всього року, 

однак спостерігається тенденція появи захворювання в зимово-весняний 

період, на відміну від літньо-осіннього, коли в якості причини кишкової 
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інфекції часто виступають інші інфекційні агенти [13, 53]. В країнах з 

помірним кліматом максимальна захворюваність реєструється зимою.  

     Незважаючи на досить об’ємне вивчення проблеми ротавірусної інфекції, 

до сьогодні не розкриті повністю патогенез захворювання. Багато років 

вважалось, що головним механізмом розвитку діареї було формування 

синдрому мальабсорбції внаслідок уражень епітеліальних клітин слизової 

тонкої кишки, заміна їх незрілими і функціонально «неповноцінними» 

клітинами, що призводило до порушення розщеплення вуглеводів. Залишки 

нерозщеплених речовин з високою осмотичною активністю, викликають 

порушення реабсорбції води, електролітів і розвитку діареї. 

     В даний час не викликає сумніву багатофакторність патогенезу розвитку 

діареї при ротавірусній інфекції у дітей інфікованих ВІЛ. Проблема, яка 

стоїть сьогодні є підвищення ефективності терапії ВІЛ-інфікованих дітей 

раннього віку з ротавірусною інфекцією шляхом вивчення клініко-

лабораторних диференційно-діагностичних критеріїв та призначення 

диференційованих схем терапії.   

     Прототипом цього дослідження є робота О.Л. Кривуші та ін. [26], в якій 

описані особливості клініки гострих кишкових інфекцій ротавірусної 

етіології при різних за важкістю формах хвороби та встановлення 

відмінностей в імунному статусі дітей залежно від форми хвороби і періоду 

захворювання. Автори вивчали у дітей інтерфероновий статус та продукцію 

фактору некрозу пухлин, стан місцевого імунітету та фагоцитарну систему. 

Дослідження показали, що ГКІ ротавірусної етіології у дітей раннього віку 

перебігають з високою питомою вагою важких форм. Показники цитокінової 

ланки імунітету (інтерфероновий стасус і біологічна активність фактору 

некрозу пухлин) носять фазовий характер змін у різні періоди інфекційного 

процесу та мають відмінності залежно від важкості процесу. При 

середньоважких формах ротавірусної інфекції відбувається максимальне 

підвищення рівня ендогенного інтерферону у гострий період хвороби з 

подальшим зниженням його до періоду реконвалесценції, при важких формах 
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– низький рівень інтерферону на початку захворювання підвищується у 

період реконвалесценції. 

 

1.4 Лактазна недостатність при гострих розладах травлення ротавірусної 

етіології 

  

     Відомо, що ротавірусна інфекція супроводжується проявами лактазної 

недостатності (ЛН), яка виникає через ураження ворсинок тонкої кишки, 

тобто розвивається вторинна ЛН [30, 50].  

     Лактазна недостатність – захворювання, що характеризується синдромом 

мальабсорбції і пов’язане із вродженим або набутим дефектом ферменту 

лактази (що призводить до порушення гідролізу та транспорту лактози у 

тонкій кишці) [30]. 

     Вторинна ЛН – зниження активності лактази, зумовлене пошкодженням 

ентероциту та порушенням синтезу у ньому b-D-галактозид гідролази. 

Пошкодження ентероциту можливе через імунні, алергічні, атрофічні та 

запальні процеси у травному тракті, при зменшенні довжини тонкої кишки 

після її резекції або при вродженому синдромі короткої кишки. 

     Основні клінічні симптоми ЛН у новонароджених та дітей грудного віку – 

занепокоєння, здуття та переймоподібні болі у животі, підвищене 

газоутворення, діарея, які виникають через декілька хвилин після початку 

годування грудним молоком або молочною сумішшю, які містять лактозу. 

При цьому у дитини збережений хороший апетит.  

     Виникнення осмотичної діареї пов’язане із утворенням значної кількості 

газів внаслідок надходження до дистальних відділів тонкої та товстої кишок 

неперетравленого осмотично активного дисахариду – лактози та продуктів 

його бактеріальної ферментації. Підвищення осмотичного тиску у просвіті 

кишок призводить до зменшення реабсорбції води і електролітів, а отже, 

збільшення об’єму хімусу. Продукти бактеріальної ферментації (органічні 

кислоти, головним чином, молочна та оцтова) сприяють зниженню рН 
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кишкового середовища, стимулюють перистальтику кишок. Прискорення 

транзиту кишкового вмісту веде до виділення значної кількості жовтих, 

перетравлених, розріджених, інколи пінистих, випорожнень із газами. Запах 

калу виражений, кислий, проте не смердючий, патологічні домішки у ньому 

відсутні. Кратність дефекації при ЛН відповідна частоті вживання молока 

протягом доби, але може бути й більшою.  

     Якщо ЛН діагностується пізно і не коригується, то неперетравлена лактоза 

може стати субстратом для гнилісної мікрофлори, суттєвий ріст якої буде 

пригнічувати ріст фізіологічних бактерій, що призведе до формування 

дисбактеріозу кишок [2].  

     У разі поєднання ЛН зі зниженою кількістю молочнокислих бактерій в 

кишках дитини, тобто із дисбактеріозом, клінічні прояви синдрому 

мальабсорбції (діарея) можуть виникати і при невеликій кількості лактози, 

яка надійшла із їжею. А порушений хімічний склад кишкового вмісту, 

зрушення рН у лужний бік буде ще більше погіршувати розмноження лакто- і 

біфідобактерій, тим самим посилюючи порушення біоценозу кишок. У цьому 

разі випорожнення може мати патологічні домішки у вигляді зелені та слизу. 

Такі стани можуть спостерігатися у дітей, які тривалий час отримували 

антибактеріальну терапію та при вторинній ЛН на фоні кишкових інфекцій 

[13].  

     Слід зазначити, що як у дітей, так і у дорослих, при одному і тому ж 

ступені недостатності ферменту (підтвердженого діагностичними тестами) 

відзначається значна варіабельність ступеня вираженості клінічної 

симптоматики. Це пояснюється індивідуальними особливостями чутливості 

кишок і організму хворого в цілому, відмінностями біоценозу кишок та, 

безумовно, об’ємом лактози, яка надходить до організму із продуктами 

харчування.  

     У новонароджених та дітей грудного віку на фоні діареї можливий 

розвиток ознак дегідратації, зниження темпів збільшення маси тіла, тобто 

порушення нутритивного статусу (гіпотрофія). Швидка поява ексикозу та 
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гіпотрофії характерні для ЛН. А наявність ацидозу, стійкої блювоти, 

аміноацидурії потребує проведення диференціальної діагностики із 

спадковими порушеннями обміну речовин [35, 37]. 

     Діагностика ЛН передбачає визначення рН калових мас (в нормі – 5,5 і 

вище); визначення концентрації лактози у фекаліях хроматографічним 

методом (кількісний) або якісним експрес-методом за допомогою 

індикаторних листів (таблеток) «Сlinitest» (вміст лактози в калі у грудних 

дітей – 0,07 г%, а у дітей старше 1 року та у дорослих вона відсутня); 

визначення концентрації галактози у сечі за допомогою спеціальних тест-

смужок; проведення тестів навантаження з лактозою (приріст глікемії в нормі 

– 1,59 ммоль/л); визначення вмісту водню, метану або міченого 14 С СО2 у 

повітрі, яке видихається (діагностичним вважається підвищення водню у 

повітрі, яке видихається, після навантаження лактозою на 20 ppm – часток на 

мільйон); визначення активності лактази у біоптатах слизової оболонки 

тонкої кишки; проведення фіброезофагогастродуоденоскопії та морфобіопсії 

слизової оболонки тонкої кишки.  

     Діагностика ЛН, що традиційно використовується у вітчизняній практиці, 

достатньо інвазивна, а застосування деяких тестів у дітей грудного і раннього 

віку обмежене, особливо на фоні вираженої клінічної симптоматики. Так, у 

новонароджених і дітей раннього віку не можуть бути використані водневий 

та тест навантаження, бо мають провокаційний характер і можуть 

спровокувати важку дегідратацію внаслідок розвитку або посилення діареї, 

яка вже є, як реакції на введення лактози. Крім того, водневий тест не є 

інформативним у дітей перших трьох місяців життя, бо вміст водню у 

повітрі, яке видихається, у здорових дітей цього віку відповідає такому у 

дорослих при ЛН.  

     Саме тому у дітей раннього віку лікар повинен орієнтуватися на клінічну 

картину захворювання, дані про непереносимість молочних продуктів у 

родичів, а також дані анамнезу (виникнення клінічних симптомів після 

вірусної чи бактеріальної кишкової інфекції, тривалого прийому антибіотиків 
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і т.ін.). У якості допоміжних засобів діагностики в них може бути 

використане визначення рН калу (в нормі – 5,5 і вище) та ефективність 

корекції дієти (так звана дієтодіагностика), а саме вигодовування дитини без- 

або низьколактозними сумішами, що веде до зменшення або повного 

зникнення діарейного синдрому [50]. 

     Основний метод лікування ЛН – своєчасно і правильно організована 

дієтотерапія, яка передбачає обмеження лактози у раціоні, ступінь якої 

визначається під контролем екскреції вуглеводів із калом.  

     При первинній ЛН із раціону новонародженого малюка повністю 

виключається грудне молоко, а в разі штучного вигодовування – суміші на 

основі коров’ячого молока або молока інших тварин, бо навіть мінімальна 

кількість лактози може сприяти виникненню важкої діареї. Дієта повинна 

бути суворо безлактозною із використанням спеціалізованих безлактозних 

сумішей (на основі молочного білка (казеїну), гідролізату білків молочної 

сироватки із високим ступенем гідролізу або на основі ізоляту соєвого білка).  

     При вторинній ЛН головна увага приділяється лікуванню основного 

захворювання, яке призвело до ушкодження ентероцита і зниженню його 

функціональної активності. Дієтологічні заходи при цьому є тимчасовими, до 

відновлення стану слизової оболонки тонкої кишки. Рівень зменшення 

кількості лактози у раціоні також контролюється індивідуально, згідно із 

вмістом вуглеводів у калі – у грудному віці вона не повинна перевищувати 

0,25 г%, а у дітей старше 1 року (в нормі) вуглеводи в калі відсутні.  

     У той же час, слід підкреслити, що повністю виключати лактозу із раціону 

харчування дитини не слід, враховуючи її пребіотичні властивості, як одного 

з важливих факторів формування нормального біоценозу кишок. Крім того, 

лактоза є основним джерелом надходження до організму галактози, яка 

необхідна, особливо дітям перших місяців життя, для формування 

центральної нервової системи та сітківки ока. Лактоза сприяє кращому 

засвоєнню кальцію і магнію, знижує ризик виникнення анемії й рахіту. 
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Невелика кількість лактози сприяє стимуляції виробленню власного 

ферменту лактази [35, 50]. 

     У дітей грудного віку для збереження природного вигодовування 

оптимальним способом зниження надходження лактази до організму є 

використання ферментованого грудного молока. Для ферментації жіночого 

молока невелику кількість попередньо зцідженого молока змішують із одним 

із комерційних препаратів лактази. Препарат використовують при кожному 

годуванні із розрахунку 770-800 мг лактази на 100 мл грудного молока. 

Годування починають із ферментованого молока, а потім дитину 

догодовують із грудей [42]. 

     Дітям, які знаходяться на змішаному або штучному вигодовуванні, слід 

підібрати харчування із максимальним вмістом лактози, яке не викликає 

появи клінічних симптомів ЛН та підвищеного рівня вуглеводів у калі. 

Залежно від толерантності до лактози і стану дитини, можливе поєднання 

безлактозної суміші або низьколактозної суміші (від 30 до 50% добової 

потреби) із стандартним адаптованим замінником грудного молока або 

сумішшю на основі частково гідролізованого білка. Лікувальна суміш 

рівномірно розподіляється протягом доби, тобто однакова кількість на кожне 

годування, при суворому дотриманні режиму харчування. Годування 

починають із низьколактозної, а закінчують стандартною сумішшю або 

сумішшю на основі частково гідролізованого білка. Контроль екскреції 

вуглеводів із калом проводять через 3-7 днів від початку дієтотерапії. У разі 

відсутності ефекту цього варіанту дієтотерапії, низько- або безлактозні 

продукти можуть бути використані у якості єдиного продукту харчування 

[42, 50].  

     Оцінка ступеня активності запального процесу при захворюваннях 

вірусної та бактеріальної етіології у дітей раннього віку з перинатальним 

контактом з ВІЛ. 

     В останні роки як маркер активності запального процесу виокристовують 

рівень прокальцитоніну. Проведено спостереження, які присвячені 
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встановленню зв´язку рівня ПКТ в сироватці крові та активності запальних 

процесів бактеріальної етіології, для оцінки важкості стану пацієнта з 

прогностичною метою та для підтвердження необхідності проведення 

антибіотикотерапії. Відомо багато показників активності бактеріального 

процесу в організмі людини ( рівень лейкоцитів, лейкоцитарний індекс,  СРБ, 

ШОЕ; з клінічних даних - ЧСС, ЧД, температура тіла тощо). З огляду на 

особливості формування імунної відповіді у дітей з ВІЛ-інфекцією, слід 

враховувати невідповідність рівня змін наведених вище лабораторних та 

клінічних показників ступеню активності запального процесу в організмі 

дитини. Тому ми вирішили обрати в якості маркера запального процесу в 

організмі прокальцитонін [18]. 

     При ВІЛ-інфекції, як такій, що супроводжується імунодефіцитом, 

характерна маніфестація однієї чи кількох хвороб, що викликається умовно – 

патогенною чи патогенною флорою [215].  

     Протягом останніх років різко зросло значення проблеми виходжування 

дітей, народжених ВІЛ-позитивними жінками, профілактики та лікування у 

них цілого ряду захворювань [5]. 

     Через недостатність захисних сил ризик інфікування у дітей особливо 

високий, і ураження імунної системи сприяє цьому. Це, в свою чергу, 

зумовлює цілий комплекс проблем зі здоров’ям вже  на ранніх стадіях 

життєдіяльності організму [214].      

     Давно з’ясовано, що в імунопатогенезі ВІЛ-інфекції основну роль відіграє 

зменшення кількості CD4+ Т–лімфоцитів  та їх функціональна недостатність. 

Загальноприйнято вважати, що ВІЛ не може інфікувати В-лімфоцити [98]. 

Але, незважаючи на підвищену секрецію прозапальних цитокінів IL-6 та 

TNF-а у ранніх стадіях ВІЛ-інфекції [6], порушення гуморальної ланки 

імунітет  відбувається з часом, після хронічної спонтанної гіперреактивності 

[14]. Роль цитокінів в патогенезі ВІЛ-інфекції не до кінця зрозуміла. 

Враховуючи їх велику кількість, діють вони на уражені клітини по-різному, 

вибірково стимулюючи чи пригнічуючи експресію ВІЛ [13]. 
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     Захворюванням, що перебігають на тлі ВІЛ–інфекції, властивий тривалий 

перебіг, спочатку згладжений, в’ялий, торпідний, а при прогресуванні 

імунодефіциту – важкий, бурхливий [214]. 

     Темпи прогресування залежать як від часу початку високоактивної 

антиретровірусної терапії (ВААРТ), так і від моменту адекватної терапії 

дитини зі супутньою хворобою. Слід відмітити, що у розвинутих країнах при 

проведенні профілактики опуртуністичних хвороб їх кількість зовсім 

невелика. ВІЛ індукує розвиток імунодефіцитного стану, при якому інфекції 

набувають нового, незвичного характеру протікання. Імунна специфічна 

відповідь на збудника слабка, етіотропна терапія – не ефективна, клінічні 

прояви хвороби  атипові, і є тенденція до дисемінації збудника [215]. 

     Однією з основних клінічних ознак ураження ВІЛ є тривале підвищення 

температури тіла. Її частота сягає 97%. Цей симптом являється другим по 

частоті реєстрації у хворих з РВ, але на відміну від ВІЛ, він триває при 

ізольованій інфекції 2-4 дні [214].     

     На тлі прийому медикаментів, як при ВААРТ, так і для патофізіологічного 

лікування РВ ентериту, клінічні прояви захворювання можуть змінюватися  і 

перебігати атипово – діарея змінюється тривалим закрепом [3, 4, 214]. 

     Цікаво, що лабораторну діагностику як ВІЛ-інфекції, так і РВІ можна 

проводити з допомогою тих самих досліджень: імунно- електронна 

мікроскопія, експрес-методи діагностики (ІФА), вірусологічний метод, 

полімеразна ланцюгова реакція, серологічний метод [13, 215]. 

 

 

1.5 Порушення нутритивного статусу у дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

     Накопичена достатня інформація щодо нутритивної підтримки здорових 

та умовно здорових дітей раннього віку. В той же час, існує дефіцит 

інформації щодо адекватної нутритивної підтримки дітей перших років 

життя з неврологічною і соматичною патологією. Є окремі дослідження, які 
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вивчають ефективність застосування вітамінно-мінеральних комплексів у 

дітей з патологією травного тракту, захворюваннями нирок. Показано, що 

для дітей з хронічною гастродуоденальною патологією та захворюваннями 

нирок є характерні виражені порушення вітамінного та мікроелементного 

статусу, і потреби у вітамінах і мікроелементах для таких дітей є вищими [1]. 

Нестача науково обґрунтованої інформації щодо особливостей потреб дітей 

перших років життя з перинатальним контактом з ВІЛ у харчових 

інгредієнтах, мікроелементах, вітамінах ускладнює процес лікування і 

ребілітації дітей з такою патологією [95, 190, 206]. 

     З аналізу сучасної літератури можна зробити висновок, що перинатальний 

контакт з ВІЛ сприяє комплексному порушенню росту і розвитку організму 

дитини, яке проявляється також і в порушенні засвоєння поживних речовин 

та елементів, що підтверджують ряд досліджень [143, 155]. На думку 

багатьох дослідників, недостатнє харчування – поширена проблема серед 

дітей з перинатальним контактом з ВІЛ [3, 4, 185, 215]. Серед серйозних 

наслідків недостатнього харчування дослідники вказують на зниження сили 

м’язів, зниження імунітету і погіршення розумової діяльності [144].  

     Є окремі дослідження по вивченню стану харчування дітей з перинатальним 

контактом з ВІЛ, які представляють результати анкетування батьків дітей та 

визначення параметрів фізичного розвитку, переважно індексу маси тіла 

(ІМТ), а також проведення каліперометрії та визначення обводів голови і 

грудної клітки [21, 155].  

     На думку дослідників, порушення харчування у дітей з перинатальним 

контактом з ВІЛ є наслідком дії декількох факторів, які можуть впливати на 

дитину в процесі її росту та розвитку. Залежно від ступеня важкості, у дитини 

може бути підвищена частота зригування та блювань. Все це створює 

проблеми в самому процесі прийому їжі, що призводить до малого об´єму її 

споживання, одноманітності за складом, консистенцією, що звичайно не 

підвищує апетиту дитини, утруднює нормальне засвоювання їжі. Часто батьки 
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неадекватно оцінюють харчування своїх дітей. Так, вони вважають його 

достатнім, в той час як дитина відстає у вазі та зрості, має низький ІМТ [3, 

190]. 

     Кількість дітей з перинатальним контактом з ВІЛ, які мають дефіцит маси 

тіла, за різними даними, становить 35-42 %. [4, 144]. Більшість досліджень 

вказує, що практично всі діти з перинатальним контактом з ВІЛ мають різного 

ступеня порушення живлення, і це корелює з важкістю їх стану, причому 

приблизно 30 % дітей мають значні порушення, які важко піддаються корекції 

і самі по собі погіршують перебіг основного захворювання. Чим молодша 

дитина, тим більший ризик порушення нутритивного стану і затримки росту 

[21, 144, 155]. 

     Отже, більшість сучасних досліджень присвячено визначенню параметрів 

фізичного розвитку (зріст, вага, індекс маси тіла, товщина шкірної складки, 

обводи кінцівок і т.п.) та їх порівнянню з відповідними показниками  розвитку 

практично здорових дітей в загальній популяції.  

     Окремими науковцями в процесі вивчення стану харчування дітей з 

перинатальним контактом з ВІЛ увага приділялась не тільки фактичному 

виявленню порушень, затримці росту і розвитку дітей, тобто фізичним 

параметрам, а також самому процесу прийому їжі, тривалості, реакцій дитини, 

які при цьому виникають, її якісному і кількісному складу, калорійності з 

оцінкою її повноцінності і рекомендаціями щодо корекції [214]. Було 

наголошено, що наявність основної патології обумовлює додаткове 

споживання енергії та катаболічні процеси в організмі, супутня соматична 

патологія також перешкоджає повноцінному засвоєнню і того, що дитина 

спроможна спожити [215].  

     Існують рекомендації щодо корекції харчування і наближення його до 

максимально адекватного для кожної конкретної дитини. Такі рекомендації є 

досить різноманітними. Вони полягають у корекції самого харчування за 

рахунок зміни складу і співвідношення продуктів, об`ємів і частоти прийому 
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їжі [34]. Крім того, залежно від стану дитини і дефіциту харчування, 

рекомендовано введення в раціон (ентерально) або парентеральне призначення 

препаратів вітамінів, мікроелементів, парентеральних препаратів амінокислот, 

ліпідів і т. п. [42]. 

     На жаль, цьому питанню в Україні приділяється недостатньо уваги, і 

проблеми харчування дитини, порушень з боку, насамперед, ШКТ, які 

турбують батьків (зригування, блювання, поперхування, кольки, больові 

відчуття, закрепи), так і лишаються власне проблемою батьків, які самостійно 

намагаються її вирішити. Треба пам`ятати, що проблеми дітей з 

перинатальним контактом з ВІЛ мають свою специфіку і особливості, і 

потребують відповідного підходу. 

     Крім вивчення параметрів фізичного розвитку та якісного і кількісного 

складу продуктів харчування, ряд досліджень присвячені і визначенню певних 

біохімічних показників, які характеризують живлення організму.          

     Окремі науковці вивчали стан скелетної системи таких дітей в зв`язку з 

підвищеною схильністю їх до переломів і відповідно стан забезпечення 

кальцієм та вітаміном Д [143].  

     Зокрема, вивчався вплив лікувального харчування на показники фізичного 

розвитку дітей з ВІЛ у віці-1,5-3 роки протягом 3 місяців на фоні ВААРТ. 

Отримані результати показали виражену позитивну динаміку покращення як 

антропометричних показників (зріст, маса тіла , обводи голови, кінцівок), так і 

лабораторних показників (рівень гемоглобіну, еритроцитів) [2, 3, 22]. 

     Крім того, показники фізичного розвитку використовували як маркер 

ефективності та безпечності ВААРТ з використанням різних схем у декількох 

вікових групах [4, 5, 24]. 

     Слід зазначити, що все-таки основна увага дослідників спрямована на 

оцінку показників росту і розвитку дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом, 

натомість недостатня увага приділяється дітям з перинатальним контактом з 

ВІЛ, стан яких теж значно відрізняється від практично здорових дітей. Діти з 
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перинатальним контактом з ВІЛ страждають ще внутрішньоутробно, 

народжуються із ЗВУР, в стані гіпоксії різного ступеня важкості чи навіть 

ознаками внутрішньоутробного інфікування. В перші місяці життя показники 

їх фізичного і нервово-психічного розвитку відстають від показників 

практично здорових дітей, на що треба звертати увагу і проводити відповідну 

профілактику та корекцію. 

     Порушення харчування з полігіповітамінозами і дисмікроелементозами є 

поширеним явищем в дитячій популяції, а питання забезпечення повноцінного 

харчування є вирішальним для нормального росту і розвитку організму. Діти з 

супутньою патологією мають змінені потреби в поживних речовинах, і для 

повноцінного росту, а також покращання процесів лікування та реабілітації, 

дітям з перинатальним контактом з ВІЛ необхідно забезпечити повноцінне 

збалансоване харчування, яке б забезпечило потреби дитини в поживних 

речовинах, вітамінах та мінералах [1, 22, 206]. 

     Проведений аналіз літератури показав надзвичайну важливість й 

актуальність вивчення проблеми харчування дітей, народжених від ВІЛ-

інфіковаих матерів, та впливу кишкових інфекцій на стан здоров'я цієї 

категорії дітей. Однак невирішеними залишаються питання щодо адекватного 

харчування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,  та 

їх відповідного вітаміно-мінерального забезпечення. Тому очевидною є 

несприятлива тенденція щодо недостатнього зосередження уваги на проблемі 

забезпечення адекватного харчування дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів. Все це спонукало до вибору теми і проведення 

даного дослідження. 
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РОЗДІЛ 2 

 

МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1  Загальна характеристика груп 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 неінфікованих ВІЛ 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 

неінфікованих ВІЛ 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. 

     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 неінфікованими ВІЛ матерями. Діти 
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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). 

          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. 

 

 

2.2  Методи дослідження 

 

     При проведенні дослідження ми застосовували методи: анкетування, 

оцінка фізичного розвитку, оцінка психомоторного розвитку, оцінка 

харчового раціону, загальноклінічні, лабораторні, статистичні.  

     Для вивчення анамнестичних даних, особливостей перебігу вагітності, 

пологів, неонатального періоду, детального вивчення характеру 
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вигодовування на першому році життя, актуального стану харчування до 

моменту залучення дитини в обстеження ми використовували методи 

анкетного опитування батьків за допомогою спеціально розроблених анкет, 

які заповнювалися батьками дітей. Значну увагу приділяли особливостям 

перебігу вагітності і пологів, розвитку дитини на першому році життя, 

характеру харчування та стану здоров´я дитини.  

     Фізичний розвиток оцінювали, використовуючи метод сигмальних 

таблиць (Клінічний протокол медичного догляду за здоровою дитиною віком 

до 3 років, затверджений Наказом МОЗ України від 20.03.2008 р. № 149). Для 

цього ми використовували такі антропометричні показники: зріст, масу тіла, 

індекс маси тіла (ІМТ), обвід голови, обвід грудної клітки. Усі вимірювання 

проводились у першу половину дня [29]. 

     Принцип побудови сигмальних таблиць: сигмальні таблиці представлені 

середньою арифметичною величиною (Х) зросту, маси тіла або інших 

показників фізичного розвитку і середнім квадратичним відхиленням (δ). 

Середня арифметична величина показників фізичного розвитку є найбільш 

загальною характеристикою варіаційного ряду, одержаною під час 

обстеження великої кількості дітей різних вікових груп. Її отримують 

шляхом ділення суми значень величини (х) на її число (N): Х = х / N. 

Звичайно, середнє арифметичне не може повністю характеризувати рівень 

фізичного розвитку, оскільки його показники мають велику різноманітність 

та варіативність. Для характеристики різноманітності варіаційного ряду і 

ступеня відхилення варіант від їх середньої величини знаходять середнє 

квадратове відхилення (δ) : S=±Σ ( х – Х ) / N, де Σ – сума, (х - Х) – різниця 

між кожним окремим членом варіаційного ряду і середнім арифметичним, N 

– кількість обстежених дітей. При цьому, чим більша величина середнього 

квадратового відхилення, тим більша значущість варіативності показників 

фізичного розвитку. Ця величина свідчить про те, що при нормальному 

розподілі показників фізичного розвитку (зріст, маса тіла тощо) у 68,3 % 

дітей значення цих параметрів знаходиться у межах одного середнього 
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квадратичного відхилення (Х±1 δ), тобто однієї «сигми», у 95,5 %дітей – у 

межах двох «сигм» (Х±2 δ) і у 99,7 % дітей – у межах трьох «сигм» ( Х±3 δ). 

Різниця одержаних фактичних вимірювань дитини і середніх стандартів, 

наведених у таблицях сигмального типу, виражена в середніх квадратових 

відхиленнях (кількістю «сигм»), свідчить про значущість відставання або 

випередження тих чи інших показників фізичного розвитку. Визначають такі 

межі фізичного розвитку:  середні – зросто-масові показники знаходяться у 

межах одного стандартного відхилення (Х±1 δ), вище або нижче середнього – 

показники знаходяться в межах від 1-го до 2-го стандартного відхилення 

(Х±1-2 δ), низькі або високі – показники знаходяться в межах понад 3 

стандартних відхилення (Х±2 δ). 

     Враховуючи пропорційність показників фізичного розвитку, його 

оцінюють як гармонійний або дисгармонійний. Гармонійним вважають 

фізичний розвиток, при якому показники зросту, маси тіла, периметрів та 

антропометричних індексів не відрізняються від середніх і при цьому маса 

тіла та периметр грудної клітки відповідають зросту. Дисгармонійним 

вважають такий фізичний розвиток, при якому величина маси тіла чи 

периметра грудної клітки не відповідає зросту. 

     Зріст дитини. Зріст вимірювали стандартним медичним вертикальним 

зростоміром, який до використання пройшов метрологічний контроль, в 

сидячому положенні. Відлік показників зростоміра проводили за лівою 

шкалою. Отриманий результат заокруглювали до найближчих 0,5 см. 

     Маса тіла. Зважували дітей на стандартних медичних вагах, типу ВМ-150 

(точність вимірювання – 50 г), які до обстеження пройшли метрологічний 

контроль. Ваги регулювали перед початком зважувань, а їх збалансованість 

перевіряли наприкінці обстеження. 

     Обвід голови. Для вимірювання обводу голови ми використовували 

сантиметрову стрічку, яка накладалася ззаду на найбільш виступаючу точку 

потилиці, а спереду – по надбрівних дугах. Отриманий результат 

заокруглювався до 0,5 см.  
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     Обвід грудної клітки. Для вимірювання обводу грудної клітки 

використовували сантиметрову стрічку, яка накладалася під кутом лопаток 

позаду та над сосками спереду (що відповідає IV міжреберному проміжку). 

Отриманий результат заокруглювався до 0,5 см. 

     Індекс маси тіла. ІМТ визначали за формулою: значення маси тіла в 

кілограмах розділити на зріст в метрах в другому ступені, кг / м². Отриманий 

результат заоокруглювався до десятих. 

     Оцінка фізичного розвитку дітей проводилась шляхом зважування, 

вимірювання зросту та визначених параметрів. 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, Hasche F., 2000) з розрахунком z-індексів зросту, маси тіла, 

окружності голови та індексу маси тіла (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 

віковим нормам чи відставання [49]. Також для оцінки психомоторного 

розвитку використовували таблиці клінічного протоколу медичного догляду 

за здоровою дитиною віком до 3 років, затвердженого Наказом МОЗ України 

від 20.03.2008 р. № 149 [62]. 

     Фактичне харчування вивчали розрахунковим методом за меню-

розкладками з оцінкою кількості білків і жирів рослинного і тваринного 

походження, вуглеводів, енергоцінності раціону, а також кількості 

споживання основних продуктів. Меню-розкладки аналізували за допомогою 



48 

 

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».  

     Оцінку адекватності харчування дітей проводили згідно рекомендацій 

ВООЗ, враховуючи клінічні параметри (стан шкіри, слизових, м´язової і 

кісткової систем, тургор тканин, розвиток підшкірно-жирової клітковини; 

динаміку росту і маси тіла, рівень нервово-психічного розвитку, 

захворюваність), лабораторні показники (рівень гемоглобіну, еритроцитів, 

білка; аналіз сечі). ВООЗ рекомендує для вивчення стану харчування 

населення використовувати 3 індекси: маса / вік, зріст / вік, маса / зріст. 

Кожен з цих трьох індексів на основі порівняння з аналогічними індексами 

для еталонної популяції розглядали як нормальний, високий і низький. Для 

дітей в якості основного критерію рекомендовано використовувати значення 

індексу маса / зріст, при цьому ми враховували, що гостра недостатність 

харчування призводить до втрати маси тіла незалежно від зросту і віку, а 

тривале недоїдання – не лише до втрати маси тіла дитини, але й до затримки 

зросту, яка залишається і після того, коли дитина починає нормально 

харчуватися і набирати необхідну масу тіла. 

     При огляді дітей ми заповнювали спеціально розроблену карту, яка 

містила всю необхідну інформацію про дитину та результати спостереження. 

У карті зазначали паспортні дані дитини, вік, стан здоров´я (наявність 

функціональних розладів, хронічних захворювань) та фізичний розвиток 

дитини при народженні (інформація була виписана із медичної документації 

дитини), на час огляду перед включенням дитини в дослідження. Особливу 

увагу приділяли об´єктивному обстеженню, стану шкіри, слизових, м´язової і 

кісткової систем, тургору тканин, розвитку підшкірно-жирової клітковини; 

динаміці зросту і маси тіла; рівню нервово-психічного розвитку, 

захворюваністі.  
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     Для оцінки важкості перебігу ГРТ РЕ використовувалась 20-бальна шкала 

Весікарі. Проводилась оцінка клінічних проявів, таких як тривалість 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 – середньої важкості і більше 14 балів – важкий перебіг (табл.2.1)  

 

Таблиця 2.1 

Оцінка важкості перебігу ГРТ РЕ за шкалою Весікарі 

Симптом 1 бал 2 бали 3 бали 

Тривалiсть дiареї, днi 1-4 5 ›5 

Епiзоди дiареї протягом 24 год 1-3 4-5 ›6 

Тривалiсть блювання, днi 1 2 ›3 

Епiзоди блюваня протягом 24 

год 

1 2-4 ›5 

Лихоманка, ⁰С 37,1-38,4 38,5-38,9 ›39,0 

Дегiдратацiя, % - 1-5 ›6 

Лiкування  Амбулаторно Госпiталiзацiя 

 

     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 дизбактеріоз  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 (ПКТ) 

плазми. Визначення концентрації ПКТ в плазмі крові проводили 

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

Germany). Для імунохемілюмінесцентного дослідження використовували 20 
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мкл плазми. Тест проводили протягом 2 годин з кінцевим підрахунком 

результатів за допомогою напівавтоматичного аналізатора Ciba-Corning. 

     Усі розрахунки здійснювали за допомогою статистичної програми 

STATISTICA For Windows v.6.0 (StatSoft, USA). У роботі використані 

стандартні методи описового, порівняльного, категоріального і 

кореляційного аналізу  (Стенон Гланц, 1999; О. Ю. Реброва, 2006) [127, 128]. 

Попередньо оцінювали характер змінних (кількісні, якісні) та нормальність 

розподілу даних. Розраховували середнє (М), стандартне квадратичне 

відхилення (SD), медіану і 25-75 перцентилі. За умови нормального 

розподілу даних для порівняння двох груп застосовували t-критерій 

Стьюдента для незалежних вибірок. За умови непараметричного розподілу 

даних групи порівнювали за допомогою критерію Манна-Уітні. Відмінності 

за номінальними (категоріальними) змінними оцінювали за допомогою 

критерію χ2 або точного критерію Фішера. Для встановлення взаємозв´язку 

між показниками розраховували коефіцієнт кореляції Пірсона (r). Усі 

результати вважали достовірними за умови р<0,05. 

     Дослідження проведено з урахуванням основних принципів Гельсінської 

декларації з біомедичних досліджень та положень GCH ICH, згідно з 

біоетичними нормами (витяг з протоколу № 5 засідання комісії з питань 

біоетики Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького від 16 травня 2016 року).  

     Загальний обсяг проведених обстежень наведений у таблиці 2.2.   
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Таблиця 2.2 

Перелік та об´єм проведених досліджень 

 

Дослідження Кількість обстежень 

Анкетування батьків 82 

Загальноклінічні обстеження дітей 82 

Оцінка фізичного розвитку дітей 82 

Оцінка психомоторного розвитку 

дітей 

82 

Оцінка харчового раціону 82 

Лабораторні дослідження:  

 Загальний аналіз крові 164 

 Біохімічний аналіз крові (К, Na, 

Cl, АСТ,  

АЛТ, глюкоза, білірубін 

загальний і фракції, сечовина, 

креатинін) 

82 

 Копроскопія 82 

 ПЛР на ВІЛ 42 

 Ротатест 82 

 ПЛР на ротавірусну інфекцію 82 

 ПКТ в плазмі 82 
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РОЗДІЛ 3 

 

 

АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО, НЕРВОВО-ПСИХІЧНОГО 

РОЗВИТКУ ТА НУТРИТИВНОГО СТАТУСУ У ДІТЕЙ РАННЬОГО 

ВІКУ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ  

 

 

     Фізичний та психомоторний розвиток дітей раннього віку, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, згідно даних досліджень, 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 

раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, можуть бути 

порушеними процеси засвоєння їжі, обмін білків, вуглеводів, жирів. У цієї 

групи дітей 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. 

 

3.1 Особливості перебігу вагітності і пологів у ВІЛ-інфікованих жінок 

 

     При вивченні анамнезу нами було визначено, що у 32 (76,2 %) матерів  з 

ВІЛ-інфекцією вагітність перебігала з ускладненнями. Найчастіше 

зустрічались гестози другої половини вагітності – 24 випадки ( 57,1%), 

загроза викидня –  15  випадків (35,7 %), рідше гестози першої половини 

вагітності – у  9 випадках (21,4 %), кровотечі –  у 8 випадках (19 %). Кожна 

п’ята матір перенесла під час вагітності гострі респіраторні вірусні інфекції 

(ГРВІ) У більшості матерів ми зауважили поєднання кількох факторів ризику 

патології вагітності (рис. 3.1). 
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Рис. 3.1. Частота основних факторів ризику під час вагітності у матерів з 

ВІЛ-інфекцією та практично здорових матерів (%). 

 

     Перебіг пологів був обтяжений у всіх матерів з ВІЛ-інфекцією. 

Найчастіше спостерігалась народження за допомогою кесарського розтину  

- 32 випадки (76,2 %), медикаментозна стимуляція пологів – 7 випадків 

(16,67 %),  затяжні - 13 випадків (30,95 %) пологи.  

     Натомість, при вивченні анамнезу перебігу вагітності і пологів у ВІЛ-

негативних жінок нами виявлено, що вагітність у переважної більшості 

проходили без особливостей. Так, гестоз 1-ої половини вагітності 

спостерігався тільки у 8 жінок (20 %), гестоз 2-ої половини вагітності – у 4 

жінок (10 %), загроза викидня – у 2 жінок (5 %), кровотечі під час вагітності 

– у 2 жінок (5 %), ГРВІ – у 4 жінок (10 %).  

     Пологи у ВІЛ-негативних жінок теж переважно проходили без 

особливостей, тільки в 3 випадках (7,5 %) спостерігались стрімкі пологи, у 5 

випадках (12,5 %) проведено пологи шляхом планового кесарського розтину 

за показаннями.  
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Рис. 3.2. Частота основних факторів ризику під час пологів у матерів з 

ВІЛ-інфекцією  та практично здорових матерів (%). 

 

3.2  Особливості антропометричних показників дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів 

 

     В якості контролю нами було проведено визначення антропометричних 

показників 40 дітей раннього віку, народжених ВІЛ-неінфікованими 

матерями. Ця контрольна група складалась з 22 дівчаток (55 %) і 18 

хлопчиків (45 %). Середній вік дітей контрольної групи становив 18±3,5 

місяців. Ми визначали такі антропометричні показники, як зріст, маса тіла, 

ІМТ, обвід голови, обвід грудної клітки. 

     При оцінці параметрів фізичного розвитку нами було виявлено, що 

показники фізичного розвитку дітей раннього віку, народжених ВІЛ-

неінфікованими матерями, а саме зріст, маса тіла, ІМТ та обвід голови, були 
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в межах 1 стандартного відхилення у 17 дівчат (42,5 %), 2-х стандартних 

відхилень у 4 дівчат (10 %), що ми розцінили як ризик надмірної ваги, і у 1 

дівчинки (2,5 %) – в межах 3-х стандартних відхилень, що було розцінено 

нами як надмірна вага (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

Рівень фізичного розвитку дітей, народжених ВІЛ-ненфікованими 

матерями, 1-2 року життя за статтю 

Фізичний 

розвиток 

Низький 
Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 

абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Дівчата 0 0 0 0 17 42,5 4 10 1 2,5 

Хлопчики 0 0 0 0 10 25 6 15 2 5 

 

     Отже, серед хлопчиків контрольної групи у 10 дітей показники фізичного 

розвитку знаходились в межах (-1) - (1) стандартних відхилень, що 

розцінюється як норма (25 %), у 6 хлопчиків показники фізичного розвитку 

знаходились в межах 2 стандартних відхилень (15 %) - тобто можливий ризик 

надмірної ваги, і у 2 хлопчиків (5 %) показники фізичного розвитку 

знаходились в межах 3 стандартних відхилень (розцінюється як надмірна 

вага).  

     При оцінці показників фізичного розвитку дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, нами отримані інші показники. Частина дітей 

народились недоношеними (21 дитина, або 23,3 %) або із затримкою 

внутришньоутробного розвитку - 17 дітей (42,5 %). Проте навіть діти з 

відповідними до гестаційного віку показниками при народженні в 

подальшому починали відставати в своєму розвитку від здорових однолітків.  

     На час обстеження показники розвитку дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів (зріст, маса тіла, обводи голови і грудної клітки, ІМТ) 

були нижче (-3) стандартного відхилення у 3 дівчат (7,5 %) і 4 хлопців (10 %) 

(розцінюється як недостатня вага, затримка зросту, виснаження). У 11 дівчат 
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(27,5 %) і 13 хлопців (32,5 %) показники фізичного розвитку знаходились в 

межах (-3) - (-2) стандартних відхилень. У 3 дівчат (7,5 %) і 6 хлопців (15 %) 

показники фізичного розвитку знаходились в межах (-2) - (0) стандартних 

відхилень, причому переважно замалими для віку були, в першу чергу, 

показники маси тіла (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2 

Рівень фізичного розвитку дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, 1-2 року життя за статтю 

 

Фізичний 

розвиток 

Низький Нижче 

середнього 

Середній Вище 

середнього 

Високий 

 Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

Дівчата 3 7,5 11 27,5 3 7,5 0  0  

Хлопчики 4 10 13 32,5 6 15 0  0  

 

     Отже, при народженні фізичний розвиток дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, переважно не відповідав гестаційному віку. На час 

обстеження збільшилась кількість дітей з низьким і дуже низьким фізичним 

розвитком. 

     Порівнюючи вище наведені антропометричні показники дітей раннього 

віку народжених від ВІЛ-інфікованих матерів і дітей, народжених від 

неінфікованих ВІЛ матерів, ми визначили, що останні розвивались 

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

надмірної ваги (7,5 %). Натомість у дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, показники фізичного розвитку свідчили про недостатню 

масу тіла (60 %) або надмірно недостатню масу тіла (7,5 %) (рис. 3.3). Для 

дітей народжених від ВІЛ-інфікованих матерів характерною є затримка 

фізичного розвитку. 
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Рис. 3.3. Порівняння рівнів фізичного розвитку дітей, народжених від 

неінфікованих ВІЛ матерів, і дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

(абс).  

 

3.3 Порівняльний аналіз харчування дітей, народжених від 

неінфікованих ВІЛ матерів, та дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів 

      

    Характер вигодовування дітей є важливим фактором їхньої постнатальної 

адаптації. Питання адекватного харчування і забезпечення поживними 

речовинами, вітамінами і мікроелементами є актуальною проблемою для 

дітей будь-якого віку та стану здоров´я. Особливо важливим це стає в 

періодах інтенсивного росту та розвитку дитини, у дітей з особливими 

потребами.  

     З метою порівняння ми вивчили стан харчування 40 дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та 40 дітей раннього віку, 

народжених від неінфікованих ВІЛ матерів. У групі дітей, народжених від 
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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 в цій групі дітей від народження 

знаходились 8 дітей (20 %). При вивченні термінів та характеру введення 

прикормів на першому році життя нами встановлено, що прикорми діям, 

народженим від неінфікованих ВІЛ матерів, вводили відповідно до 

рекомендованих термінів введення прикормів (табл. 3.3).  

     При вивченні меню-розкладок в цій групі дітей нами встановлено, що 

об’єм їжі, її якісний та кількісний склад в середньому відповідали віковим 

потребам дитини. 

Таблиця 3.3 

Терміни введення прикорму у дітей з групи порівняння, 

народжених від неінфінкованих ВІЛ матерів  

Продукти і страви 

прикорму 

Термін введення 

рекомендований, міс* 

Термін введення у дітей 

групи порівняння, міс 

Сік 6 5,5±0,6 

Фруктове пюре 6 5,6±0,4 

Овочеве пюре 6 6,2±1,4 

Молочно-круп`яна каша 6-7 6,6±0,8 

Молочно-злакова каша 7-8 6,6±0,8 

Кисломолочні продукти 8-9 8,1±1,2 

Сир 6,5-7,5 6,9±0,8 

Яєчний жовток 7-7,5 7,1±1,2 

М`ясне пюре 6,5-7 7,2±1,4 

Рибне пюре 8-10 9,1±1,2 

Рослинна олія 6 6,2±1,1 

Вершкове масло 6-7 6,2±0,5 

Хліб пшеничний 8-9 8,6±0,4 
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*Примітка: згідно Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою 

дитиною віком до 3 років, затвердженим Наказом МОЗ України від 

20.03.2008 р. №149. 

     В окремих випадках (у трьох дітей, фізичний розвиток яких знаходився в 

межах +3 центилів і був розцінений як надмірна маса тіла) при аналізі меню-

розкладки виявлено надлишкове вживання вуглеводів (14±0,5 %) та жирів 

(12,1±0,6 %), відповідно надлишкові добовий об`єм їжі (15,5±0,5 %) та її 

калорійність (16,2±1,1 %). Дані наведено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Харчова цінність раціону дітей групи порівняння, народжених від 

неінфікованих ВІЛ матерів 

 

 Білки, г/добу Жири, г/добу Вуглеводи, 

г/добу 

Ккал/ 

Добу 

Об´єм, 

Мл/добу 

 Тваринні загальні Рослинні загальні    

Фак- 

Тично 

37,3± 

1,8 

60,2± 

3,03 

15,1±1,3 62,1±7,4 225,4±29,2 1724,2

± 

137,1 

1475± 

175,1 

Норма

* 

37,5 60,6 16,3 63,5 229,3 1731,2 1500 

 

     *згідно Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою дитиною 

віком до 3 років, затвердженим Наказом МОЗ України від 20.03.2008 р. 

№149. 

     Натомість при вивченні характеру вигодовування дітей раннього віку,  

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів нами виявлено, що їхнє харчування 

суттєво відрізнялось від харчування практично здорових дітей та 

рекомендацій щодо харчування дітей раннього віку. Всі діти від народження, 

згідно протоколу, перебували на штучному вигодовуванні. При цьому більша 

частина дітей вигодовувалась низькоадаптованими молочними сумішами - 29 
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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 прикормів (табл. 3.5). Введення 

прикормів 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'язане в основному з 

несприятливими соціально-побутовими умовами сімей дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів. 

Таблиця 3.5 

Терміни введення прикорму у дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів 

Продукти і страви 

прикорму 

Термін введення 

рекомендований, міс* 

Термін введення у 

дітей, міс 

Сік 6  7,5±0,5 

Фруктове пюре 6 10,1±1,1 

Овочеве пюре 6 10,1±0,8 

Молочно-круп`яна каша 6-7 9,8±1,2 

Молочно-злакова каша 7-8 10,1±1,4 

Кисломолочні продукти 8-9 13,2±2,1 

Сир 6,5-7,5 11,2±1,8 

Яєчний жовток 7-7,5 12,1±1,5 

М`ясне пюре 6,5-7 13,2±2,1 

Рибне пюре 8-10 - 
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Продовження табл. 3.5 

Олія 6 10,8±1,4 

Вершкове масло 6-7 10,2±1,2 

Хліб пшеничний 8-9 9,8±1,1 

  

     Примітка: згідно Клінічного протоколу медичного догляду за здоровою 

дитиною віком до 3 років, затвердженим Наказом МОЗ України від 

20.03.2008 р. №149. 

 

     Об’єми їжі, які споживали діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, 

були меншими від рекомендованих для дітей даного віку в середньому на 

15±5%. При аналізі забезпечення цих дітей  харчовими інгредієнтами нами 

був зроблений висновок, що 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 (табл. 3.6). 

 

Таблиця 3.6 

Харчова цінність раціону дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів 

 

Показник Білки, г/добу Жири, г/добу Вуглеводи, 

г/добу 

Ккал/ 

Добу 

Об´єм, 

мл/добу 

Тваринні Загальна Рослинні Загальна    

Факт 26±4 35±10 11±0,9 45±1 184±4 1162,5

±52,5 

1275±75 

Норма* 37,5 60,6 16,3 63,5 229,3 1731,2 1500 



62 

 

     Примітка: згідно постанови Кабінету міністрів України від 22 листопада 

2004 р. № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та 

оздоровчих закладах» (Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 873 

від 26.06.2007).  

     Отже, в обстеженій нами групі дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, згідно отриманих даних, харчування не відповідало 

віковим потребам дитячого організму та було дефіцитним і незбалансованим 

за всіма поживними речовинами. 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.   

     Для наочної ілюстрації викладених вище даних наводимо клінічні випадки 

– порівняння показників фізичного розвитку та особливостей харчування 

дитини, народженої від неінфікованої ВІЛ матері, і дитини, народженої від 

ВІЛ-інфікованої матері,  у віці 18 міс. та 24 міс. 

     Наводимо клінічний випадок. Дитина М., 1 рік 6 місяців, практично 

здорова, вагою 11,3 кг, зріст 78 см, харчується 5 разів на день. Меню-

розкладка даної дитини наведена в табл. 3.7.                                                                                                   

Таблиця 3.7 

Меню-розкладка дитини М., без перинатального контакту з ВІЛ, 

вік 1 рік 6 місяців 

 

Час 

годування 

Меню Об`єм 

їжі, г 

Білки, г Жири, 

г 

Вуглеводи, г Ккал 

8.00 Молочна манна 

каша 

Молоко 

200 

 

100 

8,44 

 

3 

11,94 

 

3,5 

28,8 

 

4,5 

280 

 

60 

11.00 Сиркова маса 

Фруктовий сік 

150 

50 

16,5 

0,1 

8 12,95 

8 

228,5 

30 
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Продовження табл. 3.7 

13.00 М`ясо-овочевий 

суп 

Картопляне 

пюре 

Омлет 

Яблучний 

компот 

100 

 

100 

 

50 

100 

5 

 

1,79 

 

3,45 

0,2 

3 

 

4,85 

 

5,75 

- 

14 

 

13,95 

 

1,3 

23,4 

110 

 

110 

 

74 

97 

16.00 Кефір 

Печиво 

150 

10 

4,5 

1,2 

5,25 

1,46 

6,75 

5,84 

93 

42,4 

19.00 Молочна рисова 

каша 

Молоко 

200 

 

100 

2,72 

 

3 

0,1 

 

3,5 

12,66 

 

4,5 

57,48 

 

60 

Всього  1315 49,9 47,35 167,66 1246,6 

На кг 

маси тіла 

  4,1 3,95 14 108 

Потреба 

на 1 кг 

маси тіла 

  4 4 15 110 

 

     Тривалість одного прийому їжі 15-20 хв. Консистенція їжі – різноманітна 

(пюреподібна, шматочками). Самостійно їсть, п`є з горнятка. Випорожнення 

1-2 рази на день, без особливостей. Як видно з наведеного розрахунку, 

дитина отримує достатню кількість калорій та поживних речовин 

На рис. 3.4 та 3.5 показано динаміку маси та ІМТ дитини М. у віці 1 року 6 

міс., без перинатального контакту з ВІЛ.  
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Рис. 3.4. Динаміка маси практично здорової дитини М. 1 р. 6 міс. 

 

Рис. 3.5. Динаміка ІМТ практично здорової дитини М. 1р. 6 міс. 

     При оцінці динаміки фізичного розвитку практично здорової дитини М. з 

використанням комп´ютерної програми Eurogrowth, яка рекомендована 

Європейською Асоціацією Дитячих Гастроентерологів, Гепатологів і 

Нутриціологів (ESPGHAN, Hasche F., 2000), із розрахунком z-індексу росту, 
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маси тіла, окружності голови та ІМТ нами з`ясовано, що показники 

фізичного розвитку дитини М. відповідали віковим нормам. Отримані дані 

наведено в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Z-бали практично здорової дитини М. у віці 1 рік 6 місяців 

 

Показник Вік, міс Маса, г Ріст, см ІМТ Окружність 

голови, см 

Окружність 

плеча, см 

z-індекс 0 -0,37 0,71 -1,07 - - 

17,84 -0,28 -1,02 0,98 -0,39 0,98 

 

     Наводимо клінічний випадок. 

     Дитина П., 1 рік 6 місяців, вага 9,8 кг, зріст 77 см, народжена від ВІЛ-

інфікованої матері.  Харчується 4 рази на добу. Тривалість одного прийому 

їжі 20-25 хв. Консистенція їжі пюреподібна і рідка. Випорожнення 1 раз на 2 

доби, зигування 1-2 рази на добу. Меню-розкладка даної дитини наведена в 

табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Меню-розкладка дитини П., народженої від ВІЛ-інфікованої матері,  

 1 рік 6 місяців 

 

Години 

прийому 

їжі 

Меню Об`єм 

їжі, г 

Білки, г Жири, 

г 

Вуглеводи, 

г 

Ккал 

8.00 Манна каша 

Чай 

150 

50 

6,33 

 

8,95 24,6 

3,72 

210 

15 

12.30 Овочеве 

пюре 

Компот 

200 

 

50 

3,86 

 

0,1 

5,9 

 

 

33,82 

 

11,7 

111,2 

 

48,5 
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Продовження табл. 3.9 

17.00 Картопляне 

пюре 

200 3,58 9,7 27,9 220 

21.00 Манна 

каша 

Молоко 

150 

100 

6,33 

3 

8,95 

3,5 

24,6 

4,5 

210 

60 

Всього  900 23,2 37 130,8 874,7 

На кг 

маси тіла 

  2,58 4,1 14 97 

Потреба 

на 1 кг 

маси тіла 

  4 4 15 110 

     З наведеного розрахунку меню дитини П., народженої від ВІЛ-інфікованої 

матері, що дефіцит білка становить 35,5 %, калорійність харчування менше 

на 11,8 % від належної. Об`єм спожитої їжі є недостатній і становить 75 % 

належного за віком. На рис. 3.6 та 3.7 показано динаміку маси та ІМТ дитини 

П.,  народженої від ВІЛ-інфікованої матері, у віці 1 року 6 міс.  

 

Рис. 3.6. Динаміка маси дитини П., народженої від ВІЛ-інфікованої матері, 

1рік 6 місяців. 
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Рис. 3.7. Динаміка ІМТ дитини П., народженої від ВІЛ-інфікованої матері,     

1 рік 6 місяців. 

 

     При оцінці динаміки фізичного розвитку дитини П., народженої від ВІЛ-

інфікованої матері, віком 1 рік 6 місяців з використанням комп´ютерної 

програми Eurogrowth (ESPGHAN, Hasche F., 2000) із розрахунком z-індексу 

росту, маси тіла, окружності голови та ІМТ нами отримані дані, які свідчить 

про значне відхилення показників фізичного розвитку дитини П. від вікових 

норм (табл. 3.10): 

Таблиця 3.10 

Z-бали дитини П., народженої від ВІЛ-інфікованої матері,у віці 1 рік 6 

місяців 

Показник Вік, міс Маса, г Ріст, см ІМТ Окружність 

голови, см 

Окружність 

плеча, см 

z-індекс 0 -1,74 -1,25 -147 -2,24 - 

18,2 -1,66 -1,97 -0,45 -6,32 -1,73 
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     Наводимо клінічний випадок. 

     Дитина А., 24 міс., практично здорова. Вага 13,5 кг, зріст 87 см. 

Харчується 4 рази на добу, тривалість одного прийому їжі 15-20 хв. 

Консистенція їжі рублена, тверда. Самостійно їсть ложкою, руками. П`є з 

горнятка. Випорожнення 1 раз на день, без особливостей. Меню-розкладка 

даної дитини наведена в табл. 3.11. 

 

Таблиця 3.11 

Меню-розкладка дитини А. з групи порівняння, 24 міс. 

 

Години 

прийому їжі 

Меню об`єм 

їжі, г 

Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Ккал 

8.00 Молочна 

рисова 

каша 

Печиво 

Чай з 

цукром 

200 

 

15 

150 

2,72 

 

1,8 

- 

0,1 

 

2,19 

- 

22,66 

 

8,76 

11,17 

57,48 

 

63,6 

45 

12.00 М`ясо-

овочевий 

суп 

Рис 

Куряча 

котлета 

Компот 

150 

 

100 

60 

100 

7,5 

 

1,28 

10,2 

0,2 

11,7 

 

0,18 

7,2 

21 

 

14,5 

- 

23,4 

175 

 

66,4 

111,6 

97 

16.30 Сиркова 

маса 

Сік 

130 

100 

15,6 

0,2 

11,05 

- 

4,29 

16 

183,3 

60 
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Продовження табл. 3.11 

 

19.30 

Картопляне 

пюре 

Омлет 

Молоко 

200 

 

50 

100 

3,58 

 

3,45 

3 

9,7 

 

5,75 

3,5 

27,9 

 

1,3 

4,5 

220 

 

74 

60 

Всього  1355 49,53 51,37 183,48 1213,4 

На кг 

маси тіла 

  3,96 4,1 14,6 97,2 

Потреба 

на 1 кг 

маси тіла 

  4 4 15 100 

 

     Як видно з наведеного розрахунку, практично здорова дитина А. отримує 

достатню кількість калорій та поживних речовин. 

На рис. 3.8 та 3.9 показано динаміку маси та ІМТ практично здорової дитини 

А. у віці 24 міс.  

 

 

Рис.3.8. Динаміка маси практично здорової дитини А., 24 міс. 
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Рис.3.9. Динаміка ІМТ практично здорової дитини А., 24 міс. 

 

     При оцінці динаміки фізичного розвитку практично здорової дитини А. 

віком 24 міс. з використанням комп´ютерної програми Eurogrowth, яка 

рекомендована Європейською Асоціацією Дитячих Гастроентерологів, 

Гепатологів і Нутриціологів (ESPGHAN, Hasche F., 2000), із розрахунком z-

індексу росту, маси тіла, окружності голови та ІМТ нами отримані дані, які 

свідчать про відповідність показників її фізичного розвитку віковим нормам 

(табл. 3.12).  

Таблиця 3.12 

Z-бали практично здорової дитини у віці 24 міс. 

Показник Вік, 

міс 

Маса, г Ріст, см ІМТ Окружність 

голови, см 

Окружність 

плеча, см 

z-індекс  0 0,05 0,05 0,05 -0,35 - 

25,59 0,56 0,45 0,37 -0,35 0,62 
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     Наводимо клінічний випадок. 

     Дитина Т., 24 міс., вага 11 кг, зріст 81 см, народженої від ВІЛ-інфікованої 

матері. Харчується 4 рази на добу, один прийом їжі триває 20-25 хв, 

консистенція і пюреподібна. Зригування 1-2 рази на день під час прийому їжі 

щільної консистенції. Випорожнення 1 раз на 2-3 дні. Меню-розкладка даної 

дитини наведена в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Меню-розкладка дитини Т., народженої від ВІЛ-інфікованої матері, 

у віці 24 місяців 

 

Години 

прийому 

їжі 

Меню Об`єм 

їжі, г 

Білки,г Жири,г Вуглеводи,г Ккал 

8.00 Молочна манна 

каша 

Чай 

200 

 

100 

8,44 

 

 

11,94 28,8 

 

7,45 

280 

 

30 

12.30 Овочеве пюре 

Компот 

250 

100 

4,82 

0,2 

7,37 35,27 

23,4 

264 

97 

16.00 Кефір 

Печиво 

200 

15 

6 

1,8 

7 

2,19 

9 

8,76 

124 

63,6 

20.00 Молочна манна 

каша 

Молоко 

150 

 

100 

6,33 

 

3 

8,95 

 

3,5 

24,6 

 

4,5 

210 

 

60 

Всього  1115 30,59 40,95 141,78 876,6 

На кг 

маси тіла 

  3,06 4,1 14,12 87,6 

Потреба 

на 1 кг 

маси тіла 

  4 4 15 100 
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     З наведеного розрахунку меню дитини Т., народженої від ВІЛ-інфікованої 

матері, видно, що дефіцит білка становить 23,5 %, вуглеводів – 5,9 %, 

калорійність харчування менше на 12,4 % від належної. Об`єм спожитої їжі 

становить 85,7 % від належного. 

На рис. 3.10 та 3.11 показано динаміку маси та ІМТ дитини Т., народженої 

від ВІЛ-інфікованої матері, у віці 24 міс.  

 

 

Рис. 3.10. Динаміка маси дитини Т. з перинатальним контактом з ВІЛ, 1,6 

роки. 
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Рис. 3.11. Динаміка ІМТ дитини Т., народженої від ВІЛ-інфікованої матері, 

24 міс. 

 

     При оцінці динаміки фізичного розвитку дитини Т., народженої від ВІЛ-

інфікованої матері, у віці 24 міс. з використанням комп´ютерної програми 

Eurogrowth (ESPGHAN, Hasche F., 2000) із розрахунком z-індексу росту, маси 

тіла, окружності голови та ІМТ нами отримані дані, які свідчать про значне 

відставання показників фізичного розвитку даної дитини від вікових норм 

(табл. 3.14): 

  

Таблиця 3.14 

Z-бали дитини Т., народженої від ВІЛ-інфікованої матері, у віці 24 міс. 

Показник Вік, 

міс 

Маса, г Ріст, см ІМТ Окружність 

голови, см 

Окружність 

плеча, см 

z-індекс 0 -0,57 -0,47 -0,36 -1,12 - 

24,9 -1,18 -2,26 -0,42 -3,83 -0,86 
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     Таким чином, аналізуючи денне меню-розкладку та порівнюючи його з 

рекомендованими нормами харчування для дітей раннього віку згідно 

постанови Кабінету міністрів України від 22 листопада 2004 р. № 1591 «Про 

затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах» (Із 

змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 873 від 26.06.2007), можна 

зробити висновок, що для дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

характерним було одноманітне харчування, дефіцитне щодо білків, 

вуглеводів та жирів, а отже недостатньо калорійне. Таке харчування не 

відповідає віковим потребам і є недостатнім, тому потребує корекції. 

 

3.4 Характеристика коморбідних захворювань та нервово-психічного  

розвитку дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

 

     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 %).  

     Ще одна проблема, виявлена в цій групі дітей, - це зригування. Зазвичай 

зригування з'являються у другій половині 1-го місяця життя, на 2-му місяці 

їх інтенсивність та частота зростала і утримувалась на максимальному рівні 

до 5-6-місячного віку. Після 6-7-місячного віку кількість та інтенсивність 

зригувань поступово зменшувалась, але частково вони зберігалися у 4 (10 

%) дітей у віці 12-13 місяців. На відміну від здорових дітей, у яких частота 

функціональних симптомів ШКТ істотно зменшується після першого року 

життя, у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, ми спостерігали 

іншу картину. Так, на другому році життя у 26 дітей (65%) спостерігались 

періодичні скарги на болі в животі, у 24 (60 %) дітей спостерігалась 
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схильність до закрепів, у 12 (30 %) дітей зригування під час кожного 

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

     У 19 (47,5 %) дітей батьки зауважували поганий апетит. Очевидно, що це 

погіршувало можливості повноцінного нутритивного забезпечення дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. 

     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) [49] 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 місяці – у 11 (27,5 %) дітей, на 3 

місяці – у 7 (17,5 %) дітей, на 4 місяці і більше – у 3 (7,5 %) дітей. В той же 

час, відставання становлення зорового і слухового сприйняття й емоцій було 

меншим. Так, відставання цих функцій в середньому на 3 місяці ми 

спостерігали у 7 (17,5 %) дітей, на 4 місяці - у 5 (12,5 %) дітей, на 5 місяців і 

більше - у 3 (7,5 %) дітей. У 12 (30 %) дітей ми зауважили незначну затримку 

психомоторного розвитку (на 1-2 місяці від вікової норми).  

     На підставі кореляційного аналізу нами виявлено сильний прямий 

кореляційний зв’язок між ступенем відставання у психомоторному розвитку 

та частотою соматичної патології (r=+0,95; р<0,01). Було визначено, що часті 

і тривалі соматичні захворювання посилювали затримку 

психоневрологічного розвитку дитини.      

     При оцінці психоневрологічного розвитку практично здорових дітей 

встановлено, що він відповідав віку у всіх випадках. 

     У двох дітей з групи дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

встановлено ВІЛ-позитивний статус, тому описуємо ці два випадки окремо. 

Результати їхнього обстеження не враховувались при загальній статистичній 

обробці даних. 
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     Наводимо клінічний випадок № 1 

     Дитина Л., 1 рік 1 міс., ВІЛ-інфікована, маса при народженні 2400 г, зріст 

44  см, ознаки ЗВУР. Термін гестації 37 тиж, народжена шляхом кесарського 

розтину. Від народження перебувала на штучному вигодовуванні, прикорми 

введено у віці 7 міс. У віці 1 рік 1 міс . маса тіла 8700, зріст 68 см. Протягом 

першого року життя перенесла гострий простий бронхіт (4 міс, 9 міс) та 

гостру вогнищеву правобічну пневмонію ( 6 міс) із затяжним перебігом. 

     Клінічний випадок № 2 

     Дитина К., 1 рік 6 міс., ВІЛ-інфікована, народилась у терміні гестації 38 

тижнів шляхом кесарського розтину з масою тіла 2900 г, зростом 48 см. Від 

народження перебувала на штучному вигодовуванні, прикорм введений з 8 

міс. У віці 1 рік 6 міс. маса тіла 11500 г, зріст 72 см. Перенесла гострий  

бронхіт (у 2 міс, 6 міс, 14 міс), гостру позалікарняну вогнищеву лівобічну 

пневмонію (у 9 міс), гострий цистит (у 7 міс). 

     Наведені вище клінічні випадки двох ВІЛ-інфікованих дітей ілюструють 

більше відставання у фізичному розвитку та вищу захворюваність, порівняно 

з Віл-негативними дітьми, народженими від ВІЛ-інфікованих матерів. Через 

малу кількість таких випадків статистичну обробку інформації та порівняння 

по групах провести нема можливості. 
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РОЗДІЛ 4 

 

КЛІНІКО-ЛАБОРАТОРНІ ОСОБЛИВОСТІ ГОСТРИХ РОЗЛАДІВ 

ТРАВЛЕННЯ РОТАВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД 

ВІЛ-ІНФІКОВАННИХ МАТЕРІВ 

 

4.1. Характеристика клінічного перебігу гострих розладів травлення 

ротавірусної етіології у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

 

     Було обстежено 82 дітини у віці від 1 до 2 років (середній вік 18,2 ± 3,5 

міс.), з ГРТ РЕ, з них 42 дитини, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, та 

40 дітей, народжених неінфікованими ВІЛ матерями. Група з 42 дітей, 

народжених ВІЛ-інфікованими матерями,  отримувала  лікування на базі 

Львівського обласного центру по боротьбі та профілактиці ВІЛ-СНІД з 2010 

по 2013 рр. Вони склали основну групу. Контрольна група представлена 40 

дітьми у віці від 1 до 2 років (середній вік 18,1 ± 3,6 міс.), народжених ВІЛ-

неінфікованими матерями. Групи були однорідними за віком та статтю.  

     Діагноз ГРТ РЕ встановлено на підставі сукупності клінічних, 

епідеміологічних даних, результатів параклінічних та бактеріологічних 

досліджень і даних імуноферментного аналізу (ІФА) (виявлення антигену 

ротавірусу штаму А). Матеріал для дослідження збирався в першу добу 

надходження дитини в стаціонар, рідше - на другу добу, з метою виключення 

внутрішньолікарняної інфекції. Зразки фекалій збирали в одноразові 

пластикові контейнери об'ємом 2-3 мл при надходженні пацієнтів до 

відділень стаціонару. Бактеріологічні дослідження виконували в 

спеціалізованій лабораторії міської інфекційної лікарні (м. Львів, м. 

Ужгород). Обстеження на ротавірусний антиген було одноразовим. Його 

визначали методом ІФА. У значної кількості пацієнтів (90,2%) захворювання 

починалося гостро. Симптоматика розвивалася в повному обсязі в перші дві 

доби захворювання. Всі обстежені були госпіталізовані в ранні терміни (в 



78 

 

перші години від початку захворювання або протягом перших двох діб). 

Восьмеро дітей (9,7%) у зв'язку з поступовим розвитком ротавірусної 

інфекції були госпіталізовані на 3-тю - 4-ту добу захворювання. 

          Для оцінки важкості перебігу ГРТ РЕ використовувалась 20-бальна 

шкала Весікарі. Проводилась оцінка клінічних проявів, таких як тривалість 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 – середньої важкості і більше 14 балів – важкий перебіг. 

     В групі дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, у двох дітей 

встановлено ВІЛ-позитивний статус, тому результати їх обстежень не 

враховувались при загальній статистичній обробці даних. 28 дітей (70 %) 

мали середньоважкий та 14 дітей (35 %) важкий перебіг ротавірусної 

інфекції. В цій групі клінічні прояви ГРТ РЕ мали таку частоту:  кишкові 

розлади (100% випадків), з них  діарея у 100 % випадків, блювота – у 37 дітей 

(92,5 %), болі в животі у 18 дітей (45 %), метеоризм  - 27 випадків (67,5 %). 

Середня тривалість блювоти становила 2,9±0,77 днів;  середня тривалість 

діареї - 6,2±0,84 дні; підвищення температури тіла до 38 ° С спостерігалась у 

35 дітей (83,3%) з середньою тривалістю 4,2±1,11 днів. Симптоми 

інтоксикації, такі як слабкість, млявість - у 39 дітей (92,8 %), порушення сну і 

апетиту - у 41 дитини (97,6%), які тривали в середньому 4,1±0,63 дні, ознаки 

дегідратації 3,6±0,69 днів.  Відповідно діти основної групи потребували 

тривалої інтенсивної терапії (3,2±0,71 дні) та  тривалої госпіталізації ( 7,4±0,2 

дні). 

     В контрольній групі дітей  раннього віку, народжених неінфікованими 

ВІЛ матерями, які перебували на стаціонарному лікуванні з приводу ГРТ РЕ, 

перебіг був переважно середньоважкий у 33 дітей (82,5 %) або легкий - у 7 

дітей (17,5 %). У 31 дитини (77,5%) перебіг ГРТ РЕ супроводжувався 

рясними водянистими пінистими випорожненнями жовтого або жовто-
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зеленого кольору. Середня тривалість діарейного синдрому склала 3,1±0,68 

дні. Блювота реєструвалася в  35 (87,5%) випадків, з частотою до 5 разів на 

добу. Середня тривалість даного симптому склала 1,9 ± 0,67 дня. Болі в 

животі зафіксовано у 15 дітей (37,5%), метеоризм  - 23 випадки (57,5%). 

Підвищення температури тіла до 38 ° С спостерігалась у 32 дітей (80 %) з 

середньою тривалістю 2,6±0,87 днів. Симптоми інтоксикації, такі як 

слабкість, млявість - у 31 дитини (77,5 %), порушення сну і апетиту – у 29 

дітей (72,5 %), які тривали в середньому 4,1±0,63 дні, ознаки дегідратації - 

2,4±0,51 дні. Тривалість інтенсивної терапії (в середньому 1,45±0,51 дні) та 

тривалість госпіталізації (5,1±0,73 дні) були меншими, ніж в основній групі 

дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів ( табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

Порівняльна характеристика клінічних симптомів при ГРТ РЕ у дітей 

основної групи та групи контролю  (M±m), дні  

Критерії 

ефективності 

Основна група, 

п=40 

Контрольна група 

група, п= 40 

Р 

Інтоксикація 4,1±0,63 2,4 ±0,51 <0,05 

Лихоманка 4,2±1,11 2,6 ±0,87 >0,05 

Блювота 2,9±0,77 1,9 ±0,67 >0,05 

Нормалізація 

апетиту 

5,5±1,34 3,6 ±1,12 >0,05 

Ексикоз 3,6±0,69 2,1 ±0,46 >0,05 

Тривалість 

діареї 

6,2±0,84 3,1 ±0,68 <0,01 

Тривалість 

інтенсивної 

терапії 

3,2±0,71 1,45 ±0,51 <0,05 

Тривалість 

госпіталізації 

7,4±0,82 5,1 ±0,73 <0,05 
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     Отже, у дітей раннього віку, народжений ВІЛ-інфікованими матерями, 

перебіг ротавірусної інфекції був важчим, тривалішим та потребував більш 

тривалої інтенсивної терапії, порівняно із дітьми раннього віку, народжених 

неінфікованими ВІЛ матеріми.  

 

4.2 Аналіз даних лабораторних обстежень дітей з гострими розладами 

травлення ротавірусної етіології 

 

     При проведенні лабораторних обстежень у групі дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, виявлено, що 19 дітей (47,5 %) 

мала знижений рівень гемоглобіну, який в середньому становив 119,7±6,6 г/л. 

Рівень гемоглобіну у дітей контрольної групи становив 123,2±2,1 г/л. 

     При аналізі даних біохімічних аналізів крові виявлено, що рівень 

загального білка  сироватки крові у дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, 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 [102]. 

Рівень загального білка  сироватки крові у дітей раннього віку, народжених 

неінфікованими ВІЛ матерями, коливався в межах 71,8±2,55 г/л. Показники 

електролітного обміну (К, Na, Cl) у дітей раннього віку обох груп ( основної 

та контрольної) віповідали показникам вікової норми, а саме рівень калію 

становив 5,1±0,2 ммоль/л та 5,2±0,1 відповідно ( норма 4,14-5,75 ммоль/л), 

натрію -  136,2±2 ммоль/л та 138,4±2,4 ммоль/л відповідно (норма 133-141 

ммоль/л), хлору -  101,2±2,1 ммоль/л та 104,6±2,2 ммоль/л відповідно (норма 

98-107 ммоль/л). Рівень глюкози в середньому відповідав нормальним 

показникам і становив 4,6±0,4 ммоль/л та 4,8±0,2 ммоль/л віровідно. Рівні 

загального білірубіну та його фракцій були в межах вікової норми: білірубін 

загальний – 14,1±0,7 мкмоль/л та 15,1±0,4 мкмоль/л  відповідно (норма 8,5-

20, мкмоль/л; непрямий - 1,7-17,1 мкмоль/л, прямий - 0,86-5,1мкмоль/л). 
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Сечовина і креатинін теж відповідали нормальним показникам (3,3-5,6 

ммоль/л і 18-35 мкмоль/л відповідно). Отже, біохімічні показники сироватки 

крові дітей основної та контрольної груп достовірно не відрізнялись (табл. 

4.2) 

Таблиця 4.2 

Біохімічні показники сироватки крові дітей основної та 

контрольної груп 

Показник   

  

Основна група, n= 40 Контрольна група, n=40 

Гемоглобін, г/л 119,7±6,6  123,2±2,1 

Білок загальний, г/л 66,8±3,75 71,8±2,55 

Калій, ммоль/л 5,1±0,2 5,2±0,1 

Натрій, ммоль/л 136±2 138,4±2,4 

Хлор, ммоль/л 101,2±2,1 104,6±2,2 

Глюкоза, ммоль/л 4,6±0,4 4,8±0,2 

Білірубін загальний, 

мкмоль/л 

14,1±0,7 15,1±0,4 

 

     Якісне визначення ВІЛ методом ПЛР проводились в групі дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, з метою з´ясування їх статусу у 

віці 18 міс. У всіх 40 дітей результат був негативний (умова включення в 

дослідження). Діти, у яких у віці 18 міс. був позитивний результат ПЛР на 

ВІЛ, мали нижчі показники фізичного розвитку та психомоторного розвитку 

і значно відставали за цими параметрами від дітей з основної групи. 

Очевидно, ці показники можна використовувати як допоміжні при 

прогнозуванні ВІЛ-статусу дитини  до досягнення 18-місячного віку.  

     Ротатест ми проводили в основній і контрольній групі як скринінговий, 

тобто його результат (позитивний) був одним з критеріїв включення в 

дослідження. 



82 

 

     ПЛР на ротавірус проводили в обох групах з метою остаточного 

підтвердження наявності РНК ротавірусу в калі дітей, включених в 

дослідження.  

     Визначали рівень прокальцитоніну (ПКТ) в плазмі крові в якості маркера 

активності запального процесу. В групі дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, у порівнянні з дітьми контрольної групи, народженими 

ВІЛ-негативними матерями, рівень ПКТ в сироватці крові був підвищеним. 

Так, у  контрольній групі дітей рівень ПКТ в сироватці крові становив 0,08-

0,5 нг / мл, тоді як в основній групі - 0,21-0,98 нг / мл. Різниця між групами 

була достовірною (р ≤ 0,05). 

     Крім того, у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, з важчим 

перебігом діареї за шкалою Весікарі спостерігалися вищі показники ПКТ в 

плазмі крові, що можна використовувати з метою прогнозування перебігу 

хвороби і одужання.  

     Використання цього показника важливо при веденні пацієнта з ГКІ, так як 

дає можливість приймати рішення про необхідність призначення 

антибіотика. Згідно з даними ряду досліджень, оптимальним значенням ПКТ 

для призначення антибіотика є концентрація > 0,4 нг / мл [18]. Звичайно, це 

тільки рекомендаційні цифри, які використовують для призначння 

антибіотика у дітей із запальними процесами бактеріальної природи і 

запальними процесами, пов'язаними з локальними бактеріальними 

інфекціями. Остаточне рішення про призначення антибіотика повинен 

приймати лікар, враховуючи інші лабораторні та клінічні показники. Згідно з 

даними літератури, що стосуються групи дітей з важкою бактеріальною 

інфекцією, то в ній всі пацієнти мали рівень ПКТ вище 1 нг / мл. З цієї 

причини при запальних процесах з важким клінічним перебігом, при 

концентрації ПКТ в крові більше 1 нг / мл, однозначно рекомендується 

призначення антибіотиків [18]. 

     Подібні, хоча і неідентичні порогові значення ПКТ для вибору тактики 

терапії пропонують Schuetz з співавт. [18]. Зазначені дослідники вважають, 
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що при концентрації біомаркера менше 0,25 нг / мл антибіотики не потрібні. 

Застосування антибактеріальних препаратів рекомендується при рівні ПКТ в 

крові 0,25-0,5 нг / мл. Відомо, що концентрація ПКТ у хворих із запальними 

процесами не залежить від віку [18]. При використанні цього лабораторного 

показника можливе зниження надмірного застосування антибіотиків, 

позитивно позначиться на запобіганні появи резистентних штамів 

мікроорганізмів, а також дозволить знизити витрати на лікування. Поряд з 

цим значно прискориться призначення антибіотиків при інфекційно-

запальних процесах. Це, у свою чергу, сприятиме запобіганню прогресування 

інфекції, розвитку важких гнійно-септичних ускладнень, вплине на 

показники летальності у відділеннях інтенсивної терапії. 

     При копрологічному дослідженні у  всіх дітей з РВІ були виявлені 

характерні ознаки мальдигестії та мальабсорбції, які проявлялись амілореєю, 

стеатореєю, креатореєю та ймовірно асоціювались з характером харчування. 

Калові маси неоформлені, водянисті, з домішками слизу. На фоні 

ротавірусної інфекції у дітей виявлено ознаки транзиторної лактазної 

недостатності – рН калових мас менше 5,5. Посів калу на патологічну флору 

у всіх випадках не дав росту. 

     Отже, виходячи з вище наведеного, можна прийти до висновку, що діти 

раннього віку, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, мають затримку 

фізичного та частково психомоторного розвитку, порівняно з дітьми, 

народженими від неінфікованих ВІЛ матерів. Діти раннього віку, народжені 

від ВІЛ-інфікованих матерів, хворіють частіше за своїх однолітків, 

народжених неінфікованими ВІЛ матерями, а перебіг ГРТ РЕ у них довший 

та важчий.  
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РОЗДІЛ 5 

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ ПРИ 

ГОСТРИХ РОЗЛАДАХ ТРАВЛЕННЯ РОТАВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ  У 

ДІТЕЙ, НАРОДЖЕНИХ ВІД ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ МАТЕРІВ 

 

5.1. Значення харчування для дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів 

 

     Недостатнє надходження з їжею поживних речовин характерно для дітей 

різних вікових груп та територій проживання, однак причини цього можуть 

істотно різнитися. Порушення фізичного розвитку неінфіковаих ВІЛ дітей 

ВІЛ-інфікованих матерів є багатофакторним [ 3, 22]. Частину з цих причин 

можна усунути або зменшити їх вплив, проте інша частина залишається поза 

нашою увагою або вони класифікуються, як некеровані, що вимагає 

проведення профілактичних і лікувальних заходів щодо усунення дефіциту 

тих чи інших речовин. 

    Як вже зазначалося в попередніх розділах, нами було виявлено 

нераціональне харчування неінфікованих ВІЛ – дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів: 

- недостатній об`єм їжі, який вживали діти протягом доби; 

- неповноцінність харчового раціону (дефіцит білків, вуглеводів, 

жирів, енергетичної цінності) - дані, отримані нами в результаті аналізу 

меню-розкладки фактичного харчового раціону дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та порівняння його з нормами 

харчування, встановленими для дітей раннього віку, а також при 

порівняльному аналізі харчування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, та практично здорових дітей цієї ж вікової категорії; 
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 -     порушений фізичний розвиток дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, який проявлявся недостатньою (60 % дітей) або 

надмірно недостатньою (17,5 % дітей) масою тіла.  

     Відомо, що харчування дитини, особливо в ранньому віці, відіграє значну, 

якщо не вирішальну, роль для формування і розвитку всіх систем і органів 

дитячого організму. Тому саме на харчування дітей особливо цієї вікової 

категорії, звертається особлива увага і ретельно розробляються рекомендації 

щодо норм, які періодично переглядаються і коригуються [1]. 

     Особливий наголос робиться на дотриманні режиму харчування, рухової 

активності і гігієни. Найбільш поширеною формою вітамінної недостатності 

сьогодні є саме субнормальна забезпеченість вітамінами, яка виявляється у 

практично здорових дітей різного віку [1].  

     Хоча субнормальна забезпеченість вітамінами не супроводжується 

вираженими клінічними порушеннями, вона істотно знижує стійкість дітей 

до дії інфекційних і токсичних чинників, фізичну і розумову працездатність, 

уповільнює терміни одужання хворих дітей з різною патологією, сприяє 

виникненню гострих і загостренню різноманітних хронічних захворювань, в 

тому числі верхніх дихальних шляхів, ШКТ, гепатобіліарної системи.  

     Отже, згідно отриманих нами результатів, в обстеженій групі дітей 

раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, харчування не 

відповідало віковим потребам дитячого організму та було дефіцитним і 

незбалансованим за всіма поживними речовинами. Тобто такі діти 

потребують прицільної уваги до їх харчового раціону та за потреби 

проведення його корекції під час гострої кишкової інфекції.   

    Враховуючи наявність вторинної лактазної недостатності, яка розвинулась  

на тлі ротавірусної інфекції у неінфікованих ВІЛ дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, ми включили в раціон дітей 

підгрупи втручання низьколактозну суміш. Суміш містить глюкозний сироп, 

рослинні олії (пальмова, кокосова, рапсова, соняшникова), казеїнат, комплекс 

мінеральних речовин, вітамінів та мікроелементів, холін, таурин, міо-
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інозитол, нуклеотиди, L-карнітин, тобто забезпечує потреби дитини в білках, 

жирах, вуглеводах та енергії. 100 мл готової суміші містять 66 ккал, 1,3 г 

білка (казеїн), 3,5 г жирів, лінолеву кислоту 0,474 г, α-ліноленову 

кислоту0,087 г, AA (арахідонова к-та)12 мг,  DНА (докозагексаєнова к-та)  

6,7 мг; вуглеводів 7,3 г (полісахариди 6,1 г, мальтоза 0,9 г). Суміш має 

вітамінно-мінеральний профіль, який відповідає рекомендаціям ВООЗ, 

гіпотонічна при стандартному розведенні. Осмолярність - 120 мОсм/л, що є 

дуже важливим в лікуванні дітей з лактазою недостатністю. 

 

     5.2 Лікування гострих розладів травлення ротавірусної етології у дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів 

 

     Базисна терапія РВІ згідно «Протоколу діагностики та лікування 

секреторних інфекційних діарей  у дітей» № 354 від 09.07.2004 включає [42]:

  регідрон 10 мл/кг після кожного рідкого випорожнення чи блювоти, 

домперидон 0,25 мг/кг тричі на добу per os , при гіпертермії парацетамол 10-

15 мг/кг до 4-ох разів на добу per os. 

      Згідно цього Протоколу, дітям першого року життя на штучному 

вигодовуванні в гострому періоді ГКІ звичайні адаптовані молочні суміші 

рекомендується замінити на низьколактозні. Тривалість низьколактозної 

дієти не  регламентується і є індивідуальною. Для дітей другого року життя 

таких рекомендацій нема.  В раціон рекомендується вводити каші на воді, 

більш раннє призначення м'ясного пюре. 

     З вище перерахованого  видно, що антибактеріальна терапія 

неінфікованим ВІЛ дітям, народженим від ВІЛ-інфікованих матерів, не є 

показана. Низьколактозна дієта передбачає обмеження/виключення 

молочних продуктів. Суміші пропонуються в контексті заміни інших, 

лактозовмісних сумішей, а не як джерело додаткових поживних речовин та 

енергії під час захворювання, коли об'єм спожитої їжі зменшується, проте 
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організм потребує енергетичної легкозасвоюваної підтримки для подолання 

хвороби, а також має вікові обмеження щодо її введення.  

     З метою оптимізації харчування в період реконвалесценції після 

перенесених ГРТ РЕ у дітей з несприятливим преморбідним фоном або 

ризиком затримки фізичного розвитку, а саме для покращення нутритивного 

статусу неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

ми запропонували ввести в харчовий раціон низьколактозну суміш. Оскільки 

за віком суміш вони вже не отримували, і в цьому віці рекомендується просто 

низько/безлактозна дієта, ми, враховуючи порушення їхнього харчового 

раціону, вводили дітям в раціон низьколактозну суміш по 200 мл 2 рази на 

добу протягом 2 місяців. 

     До базисного лікування  додатково за показаннями (рівень ПКТ більше 0,4 

нг/мл) було призначено антибіотик широкого спектру дії цефалоспорин ІІІ 

покоління – цефтріаксон парентерально 2 рази на добу з розрахунку 

80/мг/кг/добу, 7 днів.  

     В якості ентеросорбента було обрано діоктаедричний смектит per os 1 

пакет 3г 1 раз на добу. Це протидіарейний засіб, алюмосилікат природного 

походження, який володіє вираженою адсорбуючою дією. Ця речовина 

стабілізує слизовий бар’єр травного тракту, збільшує слиз, утворюючи з 

гликопротеїдами слизу полівалентні зв’язки, зменшує негативний вплив 

токсинів, патогенних мікроорганізмів, жовчних солей, іонів водню соляної 

кислоти. Оскільки діюча речовина препарату має дискоїдно-кристалічну 

структуру, воно володіє селективними сорбційними властивостями, і 

адсорбує тільки бактерії, віруси, токсини, що знаходяться в просвіті травного 

тракту. При прийомі препарату в терапевтичних дозах не відбувається 

негативного впливу на моторику кишечника. Діюча речовина препарату 

виводиться в незмінному вигляді, не абсорбується. 

     Група неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

на наступному етапі дослідження була розподілена на 2 підгрупи. Перша,  

підгрупа втручання - це 20 неінфікованих ВІЛ дітей, які, крім базисної 
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терапії, отримували тривало низьколактозну суміш та за показаннями 

антибіотикотерапію, а також ентеросорбент діоктаедричний смектит. Друга, 

підгрупа порівняння - це 20 неінфікованих ВІЛ дітей,  які отримували тільки 

базисну терапію згідно Протоколу. 

 

5.3. Порівняльний аналіз ефективності лікування гострих розладів 

травлення ротавірусної етіології у неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів 

 

     Діти підгрупи втручання (20 осіб) додатково до базисної терапії ГРТ РЕ  

отримували  низьколактозну суміш та цефалоспорин ІІІ покоління 

цефтріаксон внутрішньом'язево в дозі 80 мг/кг/добу при ПКТ вище 0,4 нг/мл. 

Підгрупу порівняння (20 осіб) склали діти, порівнювані за віком і ступенем 

тяжкості захворювання, які отримували тільки базисну терапію. 

     При порівняльному аналізі усунення основних симптомів захворювання у 

дітей підгрупи втручання, які отримували в лікуванні низьколактозну суміш, 

антибіотик за показаннями та ентеросорбент диоктаедричний смектит, 

симптоми інтоксикації у 11 (55 %) дітей зникали на 2-й день, а у 14 (70 %) 

пацієнтів - на 3-й день, тоді як у групі порівняння на 2-3 день покращення 

спостерігались лише у 6 (30 %) дітей (p = 0,016). У дітей підгрупи втручання 

швидше припинялася блювота і зникали явища метеоризму, відбувалась 

нормалізація випорожнення. На 3-й день лікування блювота припинилося у 

17 (85 %) пацієнтів основної підгрупи, в той час як у підгрупі порівняння 

блювота в ці терміни зникла тільки у 14 (70%) дітей (p <0,05).  

     У пацієнтів підгрупи порівняння, що отримувала тільки базисну терапію, 

середня частота випорожнень в першу добу лікування залишалась без змін, а 

поліпшення характеру випорожнень не відмічалося. На 4-5 день лікування у 

всіх дітей основної підгрупи наступало клінічне одужання з нормалізацією 

випорожнень, при цьому в підгрупі порівняння в ці терміни клінічне 
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одужання мало місце лише в 75 % випадків (RR=1,32; 95% СІ:1,02-1,72; 

р=0,038). (табл. 5.2).   

Щодо динаміки вмісту ПКТ в сироватці крові неінфікованих ВІЛ 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, в підгрупі втучання та 

підгрупі порівняння, то в підгрупі втручання було 8 дітей з ПКТ вище 0,4 

нг/мл, в підгрупі порівняння – 7 дітей. Дітям основної підгрупи з ПКТ 

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 цефілоспорин ІІІ 

покоління  - цефтріаксон парентерально 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, лихоманка, а також 

тривалість госпіталізації та потреба в інтенсивній терапії достовірно швидше 

зменшувались у дітей, які отримували антибактеріальну терапію (р<0,05).  

Також рівень ПКТ  в сироватці крові цих дітей достовірно швидше 

нормалізовувався  - на 4 день та на 13 день відповідно (р<0,01) (табл. 5.2).        

Таблиця 5.2 

Порівняльна характеристика клінічних симптомів при ГРТ РЕ у 

неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів,  

залежно від призначеної терапії (M±m), дні 

Тривалість 

симптомів і 

терміни 

лікування  

Підгрупа 

втручання, n= 20 

Підгрупа 

порівняння, n=20 

Р 

Інтоксикація 4,1 ±0,51 6,2±0,63 <0,05 

Лихоманка 4,2±1,11 5,4±0,9 <0,05 

Блювота 2,9±0,77 3,4±0,4 >0,05 

Нормалізація 

апетиту 

5,5±1,34 6,1±0,9 >0,05 

  



90 

 

Продовження Таблиці 5.2 

 

Ексикоз 3,6±0,69 4,2±0,41 >0,05 

Тривалість діареї 6,2±0,84 8,4±1,3 <0,05 

Тривалість 

інтенсивної 

терапії 

3,2±0,71 5,1±0,8 <0,05 

Тривалість 

госпіталізації 

7,1 ±0,73 9,4±0,82 <0,05 

 

     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 катамнестичного спостереження. 

Відновлення апетиту у 18 (90 %) дітей відзначалося на 2-му місяці 

спостереження (p = 0,02), періодичні абдомінальні болі та їх еквіваленти, а 

також порушення роботи кишок у вигляді нестійких випорожнень 

реєструвалися і на 2-му місяці, але достовірне зменшення даних симптомів 

відзначалося на 2-му місяці спостереження (p = 0,007). 

     Катамнез дітей підгрупи порівняння показав, що зникнення основних 

скарг відмічалося до кінця  2-го місяця спостереження, а саме: метеоризм (p 

= 0,0001), болі в животі непостійного характеру (p = 0,001), при цьому 

нестійкі випорожнення у 1/3  дітей зберігалися і пізніше (p = 0,008). 

     Порівняльна характеристика скарг дітей, які перебували під наглядом 

протягом двох місяців після перенесених ГРТ РЕ, дозволила встановити, що 

усунення основних скарг в період реконвалесценції у дітей підгрупи 

втручання відзначалося вже на 1-му місяці спостереження, а саме 

відновлення апетиту (p = 0,01), ліквідація  абдомінальної болю (p = 0,03), 

нормалізація функції кишок (p = 0,02), на 2-му місяці спостереження 

повністю відновилася функція кишечника (p = 0,004) проти   дітей з підгрупи 
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порівняння -  в них нестійкий характер випорожнень відмічався до кінця 2-го 

місяця спостереження (RR=1,52; 95% СІ: 1,10-2,10; р=0,012). 

 

5.4 Порівняльний аналіз динаміки зросто-масових показників у 

неінфікованих ВІЛ дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, після 

перенесених гострих розладів травлення ротавірусної етіології 

 

     Протягом двох місяців ми оцінювали динаміку антропометричних 

параметрів, показники загального аналізу крові та сечі у дітей, народжених 

від ВІЛ-інфікованих матерів, підгрупи втручання та підгрупи порівняння 

залежно від виду харчування. На початку та наприкінці дослідження 

вивчалися антропометричні показники (маса тіла, довжина тіла, обвід грудей, 

плеча, стегна) як у абсолютних числах, так і за центильними таблицями; 

показники загального аналізу крові (еритроцити, гемоглобін, кольоровий 

показник). Обидві підгрупи були однорідні за віком та фізичним розвитком. 

Середня маса тіла на початку дослідження у підгрупі порівняння становила 

10142,22±268,69 г, у підгрупі втручання  - 10127,78±380,49 г (р>0,05), зріст 

— 78,34±1,25 м та 78,33±1,26 см відповідно (р>0,05), обвід грудної клітки — 

41,81±0,26 см та 41,83±0,27 см відповідно (р>0,05), обвід плеча — 

13,37±0,31см та 13,38±0,31 см відповідно (р>0,05), обвід стегна — 22,87±0,63 

см та 22,81±0,66 см відповідно (р>0,05). При зіставленні антропометричних 

показників з показниками сигмальних таблиць з'ясовано, що їх оцінка 

коливалася у межах 1-2 сигм. 

     Лабораторні показники у дітей підгрупи порівняння та підгрупи втручання 

також не мали суттєвих відмінностей на початку дослідження: кількість 

еритроцитів становила 3,98±0,07 Т/л та 3,97±0,07 Т/л відповідно (р>0,05), 

рівень гемоглобіну —119,89±0,80 г/л та 119,33±1,00 г/л відповідно (р>0,05), 

кольоровий показник — 0,88±0,01 та 0,87±0,01 відповідно (р>0,05), питома 

вага сечі — 1014,89±0,87 та 1016,22±0,58 відповідно (р>0,05).  
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     Всі діти підгрупи втручання добре перенесли період адаптації до нового 

продукту харчування, його введення до раціону не викликало 

функціональних порушень у системі травлення та алергічних реакцій.      

      Порівняння антропометричних показників дітей підгрупи втручання до і 

після введення низьколактозної суміші показало достовірне збільшення маси 

тіла, зросту, обвід грудної клітки, плеча та стегна (табл. 5.1). У дітей 

підгрупи порівняння на тлі базової дієти зростання таких антропометричних 

показників, як маса тіла, обвід грудної клітки, плеча, стегна відбувалося 

повільніше, але зовсім не впливало на показник росту і було вірогідно 

менше, ніж у дітей основної підгрупи. Показники фізичного розвитку у дітей 

підгрупи втручання були достовірно вищими: середня маса тіла була більше 

на 1780 г, довжина тіла — на 3,7 см, обвід грудної клітки — на 1,4 см, обвід 

плеча — на 1,9 см, обвід стегна — на 2,0 см,  ніж у дітей підгрупи 

порівняння. Лабораторні показники у дітей підгрупи порівняння та підгрупи 

втручання також не мали суттєвих відмінностей на початку дослідження 

(табл. 5.1). 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.  Через 2 місяці  

показники загального аналізу крові не мали відмінностей у кількості 

еритроцитів, рівня гемоглобіну та кольорового показника. Не спостерігалося 

відмінності показника питомої ваги сечі, що свідчить про нормальну 

концентраційну функцію нирок у дітей обох груп. 

     Отже, можна зробити висновок, що додаткове призначення 

низьколактозної суміші, яка є повноцінним джерелом білка, поліненасичених 

жирних кислот та енергії, протягом 2 місяців в період реконвалесценції після 

перенесених ГРТ РЕ сприяє позитивній динаміці фізичного розвитку дітей.  
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Таблиця 5.1 

 

Антропометричні та лабораторні показники неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, після двох місяців харчування 

з використанням низьколактозної суміші, M±m 

 

Показник Підгрупа втручання (n=20) Підгрупа порівняння (n=20) Статистична 

різниця між 

показниками 

через 2 місяці 

До 

введення 

продукту 

Після 

введення 

продукту 

До введення 

продукту 

Через 2 міс 

Еритроцити, 

Т/Л 

3,98±0,07 4,01±0,05 3,97±0,07 3,99±0,06 р>0,05 

Гемоглобін, 

г/л 

119,89±0,80 121,82±0,40 119,33±1,00 119,81±1,00 р>0,05 

Кольоровий 

показник 

0,88±0,01 0,91±0,01 0,87±0,01 0,88±0,01 р>0,05 

Питома вага 

сечі 

1014,89±0,8

7 

1015,9±0,87 1016,22±0,5

8 

1015,22±0,58 р>0,05 

Ріст, см 78,33±1,26 82,03±0,97 78,34±1,25 79,23±0,85 р<0,05 

Маса тіла, г 10127,78±3

80,49 

11927,78±18

2,1 

10142,22±26

8,69 

10175,22±167,9

1 

р<0,05 

Обвід 

грудей, см 

41,83±0,27 43,23±0,21 41,81±0,26 42,14±0,18 р>0,05 

Обвід плеча, 

см 

13,38±0,31 15,28±0,11 13,37±0,31 14,22±0,12 р<0,05 

Обвід 

стегна, см 

22,81±0,66 24,68±0,44 22,87±0,63 23,26±0,38 р<0,05 

 

     Таким чином, аналіз даних лікування неінфікованих ВІЛ дітей, 

народжених віл ВІЛ-інфікованих матерів, довів ефективність оптимізації 

базисного лікування з включення в комплекс терапії сорбенту 

діактаедричного смектиту та антибіотика за показами (рівень ПКТ в 
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сироватці крові вище 0,4 нг/мл), а також виявив ефективність призначення 

низьколактозної суміші під час лікування ГРТ РЕ та протягом 2 місяців в 

період реконвалесценції з метою оптимізації нутритивного забезпечення в 

цій групі дітей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

     Україна є лідером за темпами поширення епідемії: кожен 200-ий 

українець живе з вірусом імунодефіциту людини. За оціночними даними, в 

нашій державі близько 220 тисяч українців мають ВІЛ-позитивний статус. 

     Розвиток епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Львівській області має ті ж 

закономірності, що й в цілому в Україні.  

     За 9 міс. 2016 р. взято під медичне спостереження 332 осіб з діагнозом 

ВІЛ-інфекція, що на 4,8% більше, ніж за 9 міс. 2015 р. (316 осіб), і на 2,1% 

більше, ніж за 9 міс. 2014 р. (325 осіб) і на 2 випадки більше, ніж за 

аналогічний період 2013 року (330 осіб). 

     Упродовж 9 місяців 2016 року зареєстровано 120 випадків СНІДу, що на 

7% менше, ніж за 9 міс. 2015 р. (129 випадків), на 10,4% менше, ніж за 9 міс. 

2014 р. (134 випадки) і на 30,6 % менше, ніж за 9 місяців 2013 р. (173 

випадки). 

     Таким чином, якщо за 9 місяців 2016 року кількість зареєстрованих 

випадків ВІЛ-інфекції зросла, то СНІДу є меншою, ніж за 9 місяців 2015, 

2014 і 2013 років.  

     Продовжує зменшуватися питома вага захворілих на СНІД від кількості 

зареєстрованих випадків ВІЛ-інфекції серед дорослих: з 60,6% за 9 міс. 2013 

р., 58,5% за 9 міс. 2014 р.,  48,7% за 9 міс. 2015 р. до 43,2% за 9 міс. 2016 

року. 

     У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції серед зареєстрованих осіб з 

діагнозом ВІЛ-інфекція продовжує зростати частка осіб із статевим (гомо- та 

гетеросексуальним) шляхом інфікування ВІЛ, і за 9 місяців 2016 року 

досягла 56,6% (51,6% - за 9 міс. 2015 р.; 44,3% - за 9 міс. 2014 р. і 37,0% – за 9 

місяців 2013р.). Відповідно, частка осіб, які інфікувалися ВІЛ внаслідок 

введення наркотичних речовин ін’єкційним шляхом, за цей період становить 

27,1% (32,3% - за 9 міс. 2015 р.; 26,2% - за 9 міс. 2014 р. і 48,5% за 9 місяців 

2013 р.). 
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     Зареєстровано 54 дитини (або 16,3% від усіх вперше зареєстрованих за 9 

міс. 2016 р. випадків), яка народилася від ВІЛ-позитивної матері (за 9 міс. 

2015 р. - 51 дитина або 16,1% від усіх випадків; за 9 міс. 2014 р. - 96 дітей або 

29,5% від усіх випадків; за 9 міс. 2013 р. – 48 дітей або 14,5% з усіх 

випадків). 

     На 01.10.2016 року в області під медичним спостереженням перебувало 

3180 ВІЛ-позитивних (поширеність захворювання на ВІЛ-інфекцію складає 

126,4 випадків на 100 тис. населення, що майже в 2,5 рази нижче, ніж 

середньоукраїнський показник – 306,8), в тому числі 984 осіб -  хворі на 

СНІД. За накопичувальними даними, з 1987 року (початок реєстрації ВІЛ-

інфекції) станом на 01.10.2016 року 740 осіб, у тому числі 7 дітей, померли 

від захворювань, обумовлених СНІД.  

     Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу поширена нерівномірно. Дотепер є 

адмінтериторії, де показник поширеності  ВІЛ-інфекції значно перевищує 

середній по області (126,4 на 100 тис. населення): м.Червонограді (330,2); 

м.Бориславі (319,2); м.Стрию (233,6), м.Львові (197,3); м.Дрогобичі (167,7); 

м. Самборі (139,7);, завдяки лідерству цих міст щодо ін’єкційного вживання 

наркотиків. 

     Таким чином, епідемія ВІЛ-інфекції у Львівській області поширюється 

уже не тільки в групах найбільш високого ризику інфікування ВІЛ, хоча 

використання зараженого ін’єкційного інструментарію залишається одним з 

основних чинників ризику інфікування ВІЛ. Практикою доведені 

доцільність, корисність і виправданість саме превентивних заходів та дій на 

попередження поширення ВІЛ, які націлені на зміну поведінки і способу 

життя людей. 

     Необхідно відмітити, що ВІЛ-інфекція вражає найбільш працездатні та 

репродуктивні вікові групи населення. У віковій групі 15-19 років 

зареєстровано 4 випадки ВІЛ-інфекції (внаслідок гетеро- і гомосексуального 

статевих шляхів передачі); за 9 міс. 2014-2015 років – по 4 випадки. 

Знижується питома вага захворілих у віковій групі 25-29 років – 18,3%  від 



97 

 

усіх зареєстрованих випадків серед дорослих за 9 міс.2016 р. (21,1% - за 9 

міс. 2015 р.; 23,1% - за 9 міс. 2014 р. і 17,7% за 9 міс. 2013 р.), причому 

однаково як серед чоловіків, так і серед жінок. В цілому, на вікову групу 20-

49 років припадає 91,4% усіх випадків ВІЛ-інфекції в області (за 9 міс. 2015 

р. - 91,4%; за 9 міс. 2014 р. - 93,9%). 

     Таким чином, зростання частки статевого шляху передачі та значна 

питома вага жінок серед загального числа ВІЛ-позитивних у віці 15 років і 

старших – за 9 міс.2016 р. 32,0% (34,2% за 9 місяців 2015 р.; 34,1% за 9 

місяців 2014 р.; 26,2% за 9 міс. 2013 р.) призводить до народження дітей від 

ВІЛ-інфікованих матерів, і підтверджує перехід ВІЛ-інфекції від СІНів у 

широкі верстви населення. 

     За 9 міс. 2016 р. у 59 ВІЛ-позитивних вагітних жінок відбулися пологи (за 

9 міс. 2015 р. – 52; за 9 міс. 2014 р. – 77; за 9 міс.2013 р. – у 62). 

     Упродовж 9 міс. 2016 р. в області офіційно взято на облік 54 дитини, які 

народилися від ВІЛ-позитивних матерів (за 9 міс. 2015 р. – 51; за 9 міс. 2014 

р. – 96; за 9 міс.2013 р. - 48).  

     Діагноз ВІЛ-інфекція у 2016 р. підтверджений одвій дітям (за 9 міс. 2015 

р. – 2 дітям; за 9 міс. 2014 р. - діагноз жодній дитині не підтверджувався; за 9 

міс. 2013 р. – 4 дітям).  

     В ЛОЦ СНІДу станом на 01.10.2016 р.  на офіційному обліку в педіатра 

знаходиться 243 дітей, з них 54 дитини з підтвердженим ВІЛ-статусом. У 

решти (189 дітей) – неуточнений діагноз (в стадії підтвердження). 

          Станом на 01.10.2016 р. 1363 особи, в тому числі 50 дітей хворих на 

ВІЛ-інфекцію/СНІД отримують безкоштовно антиретровірусну терапію 

згідно із Клінічними протоколами (95,6% від потребуючих або 1373 осіб) ; 

дітей – 50 (96,2%). У виправних колоніях Львівської області 

антиретровірусну терапію отримують 115 осіб, а також 2 особи – від ЛОЦ 

СНІДу. 

     Незважаючи на успіхи у профілактиці вертикальної передачі ВІЛ від 

матері до дитини, кількість дітей із ВІЛ-статусом в Україні збільшується, і 
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станом на 2011 сягнула понад 33 тисячі осіб [3, 5]. Протягом останніх років 

різко зросло значення проблеми виходжування дітей, народжених ВІЛ-

позитивними жінками, профілактики та лікування у них цілого ряду 

захворювань [2, 3, 55]. 

     Станом на 01.01.2014 р. на обліку в закладах охорони здоров’я України 

перебувало 3287 ВІЛ-інфікованих дітей від 0 до 18 років, з яких 3129 або 

95,2% – діти, народжені ВІЛ-інфікованими матерями, та 158 (4,8%) дітей, 

інфікованих іншими шляхами (під час незахищених статевих контактів, 

вживання ін’єкційних наркотиків, інших парентеральних втручань). Відтак, 

випадки ВІЛ-інфекції серед дітей зумовлені, в основному, передачею ВІЛ від 

матері до дитини. У зв’язку з особливостями діагностики ВІЛ-інфекції у 

дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, всі діти після їх народження 

перебувають під медичним наглядом до моменту остаточного встановлення 

ВІЛ-статусу – 18 місяців і більше. 

     Окрім дітей із визначеним позитивним ВІЛ-статусом, на 01.01.2014 р. на 

обліку перебувало ще 6915 дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, у 

яких діагноз ВІЛ-інфекції на сьогодні в стадії підтвердження [34]. 

     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 АРТ для вагітних ВІЛ-інфікованих жінок 

до 1 % при використанні АРТ [3, 4, 185, 190, 215]. Натомість критично зросла 

у світі в цілому та в Україні зокрема популяція ВІЛ-неінфікованих дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які мають широкий спектр 

особливостей росту та розвитку [21, 143, 144, 155, 206]. 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 
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смертності  та захворюваності, ніж для дітей того ж віку, народжених від 

ВІЛ-неінфікованих матерів [109, 122, 131, 200].  

     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 [112, 121, 147, 151, 200].  

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

народженні, 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 [97, 128, 130, ]. 

     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 високо 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 від 25 до 50% усіх гастроентеритів у дітей до 5 років 

спричинені ротавірусною інфекцією (РВІ) [53, 57, 58]. 

     Дедалі частіше педіатри у своїй практиці стикаються з проблемою  

гострих розладів травлення у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів   

[35]. Як показала в своїх дослідженнях Н. В. Котова і співавт. [20, 21, 22, 23, 

24], неінфіковані ВІЛ діти, народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, достовірно 

частіше хворіють на кишкові інфекції, у порівнянні з контрольною групою. А 

в зв'язку з поширенням ВІЛ серед жінок репродуктивного віку і збільшення 

числа народежних ними дітей проблема оптимізації лікування та 
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профілактики гострих розладів травлення ротавірусної етіології (ГРТ РЕ) у 

дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, є актуальною і потребує 

вивчення. Таким чином, розробка комплексу послідовних медико-

профілактичних заходів, які скеровані на підвищення ефективності 

діагностики, профілактики та лікування ГРТ РЕ у дітей, народжених від ВІЛ-

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

даної роботи. 

     При ВІЛ-інфекції, як такій, що супроводжується імунодефіцитом, 

характерною є маніфестація однієї чи кількох хвороб, які викликаються 

умовно-патогенною чи патогенною флорою [27, 29]. Через недостатність 

захисних сил ризик інфікування у дітей особливо високий, і ураження 

імунної системи сприяє цьому. Це, в свою чергу, зумовлює цілий комплекс 

проблем зі здоров’ям вже  на ранніх стадіях життєдіяльності організму [15, 

28].  

     Останнім часом дедалі більше уваги в світі приділяється ураженню 

органів травлення у ВІЛ-інфікованих дітей [77, 79]. Проте, незважаючи на 

неухильне збільшення таких клінічних випадків в загальній популяції, 

кількість робіт, присвячених цій проблемі, в Україні з цього приводу є 

недостатньою.  

     Приділяється увага й взаємозв’язку харчування та ВІЛ-інфекції у дітей. 

Повноцінне харчування повинне стати невід’ємною частиною медичної 

допомоги ВІЛ-інфікованим дітям. Для забезпечення нормального росту та 

розвитку дитина потребує поживних речовин в достатній кількості. 

Недостатнє харчування дітей з ВІЛ-інфекцією підвищує ризик розвитку 

різних інфекційних захворювань та сприяє прогресуванню ВІЛ-інфекції. 

Недостатнє харчування може спричинити різноманітні розлади імунітету, 

призводить до затримки фізичного розвитку, розладу розвитку нервової 

системи дитини. 

     Однак, ВІЛ-інфекція може і сама спричиняти розлади харчування дитини 

[108, 143, 144]. При ВІЛ-інфекції порушується надходження поживних 
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речовин внаслідок погіршення апетиту, захворювань ротової порожнини та 

стравоходу; має місце інтенсивна втрата поживних речовин при блюванні та 

проносі, виникає підвищена потреба в поживних речовинах (наприклад, при 

виснаженні, гіпертермії), порушується обмін речовин. Діти, які народилися 

від ВІЛ-позитивної матері, нерідко мають розлади харчування при 

народженні, вони частіше народжуються з низькою масою тіла, з затримкою 

внутрішньоутробного розвитку.  

     Адекватне харчування дитини з ВІЛ-інфекцією є дуже важливим для 

підтримки імунної системи, нормального фізичного розвитку, забезпечення 

оптимальної якості життя [55, 155, 206]. Дуже важливо попередити розвиток 

виснаження та дефіцит окремих специфічних компонентів харчування, в разі 

розвитку недостатності харчування – ліквідувати відставання у фізичному 

розвитку,  усунути дефіцит поживних речовин. Достатня кількість поживних 

речовин необхідна для нормальної роботи імунної системи, попередження 

прогресування імунодефіциту, захисту від інфекцій та швидкого відновлення 

в разі розвитку захворювань, попередження розвитку кишкових інфекцій та 

їх негативного впливу на харчування дитини. 

     Постійний медичний нагляд і регулярна оцінка статусу харчування дитини 

є дуже важливим для своєчасного раннього виявлення ознак відхилення 

показників росту і ваги та інших проблем у харчуванні.  

     Практично значущими є дослідження, які вивчають вигодовування 

високоадаптованими сумішами і його вплив на   зниження частоти кишкових 

та респіраторних вірусних інфекцій. 

     Забезпечення дотримання правил гігієни при приготуванні їжі є 

надзвичайно важливим для попередження кишкових і паразитарних інфекцій. 

Внаслідок зниження імунітету підвищується небезпека захворювання при 

попаданні в організм з їжею збудників різних інфекцій. Тому при важкому 

ступені імуносупресії вся їжа повинна бути термічно обробленою, практично 

стерильною, а потреба в вітамінах повинна доповнюватися спеціальними 

харчовими добавками [1, 6, 55]. Для того, щоб лікар чи медсестра змогли 
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оцінити якість харчування дитини, необхідно, щоб батьки (особи, під опікою 

яких знаходиться дитина) вели щоденник харчування – зошит, у якому 

щодня записується о котрій годині, яку їжу та в якій кількості отримала 

дитина. В щоденник можна також записувати інформацію про захворювання 

дитини, періоди підвищення температури, погіршення апетиту, нудоту, 

блювання, біль в животі, діарею. 

     Клінічна картина ураження травного тракту ротавірусом при ВІЛ- інфекції 

у дітей вивчена недостатньо. Сам ротавірусний ентерит у дітей перебігає у 

вигляді DFV- синдрому (diarrhea, febrile, vomit) протягом 4-6 днів [33]. Отже,  

при інфікуванні ним стан дитини з ВІЛ, правдоподібно, погіршиться. РВ 

може викликати глибокі ураження слизової кишок з імовірним виникненням 

перфорації [35, 53].  

     ВООЗ рекомендує включення оральної ротавірусної вакцини у 

національні програми вакцинації. Ефективність  та безпечність  Ротарікс та 

Рота Тек була доведена у численних дослідженнях в багатьох країнах світу 

[34, 53]. Але через те, що у вакцинах присутній  живий  атенуйований 

збудник – застосування їх у дітей з імунодефіцитом неможливе.   

     Опортуністичні кишкові інфекції – одні з найчастіших проявів ВІЛ- 

інфекції у дітей. В останні роки в Україні зростає кількість ВІЛ-позитивних 

малюків, які були інфіковані  Rotavirus. Незважаючи на досягнуті успіхи в 

діагностиці та розробці різних методів терапії РВІ та ВІЛ поодинці, у їх 

поєднанні проблема виходжування дітей стає особливо гострою через 

важкість стану, що може загрожувати життю дитини. Тому вивчення питання 

є дуже актуальним. 

     За останні два десятиріччя найбільшу увагу привертає ротавірусна 

інфекція, доля якої в загальній структурі захворюваності кишковими 

інфекціями в різних країнах за даними різних авторів складає 35-75% та має 

постійну тенденцію до зростання. Висока контагіозність ротавірусної 

інфекції і стабільність збудника в зовнішньому середовищі представляє 

велику проблему пологових будинків та дитячих стаціонарів, т. як за 
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літературними даними у такого виду закладах є  можливість інфікуватись 

ротавірусною інфекцією у 32% [33, 53].  

     Проблема диференційної діагностики та терапії ротавірусної інфекції у 

дітей залишається актуальною на сучасному етапі у зв’язку з високою 

розповсюдженістю, труднощами у постановці діагнозу через однотипність 

клінічної картини при різних етіопатогенетичних варіантах, можливістю 

виникнення серйозних ускладнень. Особливої актуальності набуває проблема  

ризику інфікування плода ВІЛ- та іншими інфекціями. Кількість дітей, 

народжених ВІЛ-інфікованими жінками в Україні, перевищила 14 тис. При 

оцінці фізичного розвитку дітей ВІЛ-інфікованих   відмічено гірші показники 

фізичного розвитку [3, 5, 22]. Особливістю ВІЛ-інфекції у дітей раннього 

віку є висока частота бактеріальних інфекцій. Згідно літературних джерел за 

останнє десятиріччя середній показник поширеності педіатричної 

гастроентерологічної патології в Україні зріс більш ніж на 40%, а 

захворюваність – на 22,6%, а  у дітей ВІЛ-інфікованих цей показник є 

набагато вищим [3, 22]. Особливої уваги заслуговують захворювання у дітей 

раннього віку, які супроводжуються синдромом діареї – рота вірусна 

інфекція, що викликається представником з роду Rotavirus. Дане 

захворювання характеризується високою контагіозністю і вогнищевістю. 

Передається частіше контактно-побутовим шляхом. Хворіють частіше діти 

віком до 2 років. Вченими багатьох країн світу показана різноманітність 

збудників кишкових інфекцій, які призводять до розвитку тяжких хронічних 

або рецидивуючих діарей у дітей з ВІЛ-інфекцією [77, 79, 88, 93]. 

     Діарея є основною причиною смерті ВІЛ-інфікованих дітей у країнах, що 

розвиваються. Діарейний синдром може бути вірусної етіології (ротавіруси 

та ін.). Сучасними клінічними особливостями ротавірусної інфекції у дітей  

за провідними синдромами є домінування синдрому ацетонемічного  

блювання (67,2%), токсикоексикозу I-II ступеня важкості (41,2%) та 

наявність катарального синдрому (35,3%) [53, 88]. Особливістю перебігу 

асоційованих вірусно-бактеріальних захворювань у дітей ВІЛ-інфікованих є, 
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в першу чергу, відмінності в інкубаційному періоді, який більш стислий; 

значно нижча інфікуюча доза вірусів; інше місце локалізації патологічного 

процесу [33]. 

     Враховуючи вище сказане, залишається актуальною проблема 

профілактики та лікування ВІЛ-інфікованих дітей з наявністю ГКІ. 

Поглиблене вивчення патологічних станів, що перебігають з наявністю у 

таких дітей ротавірусної інфекції дозволить уточнити структуру ГКІ та їх 

частоту, вивчити клінічні прояви та зв’язок тяжких патологічних станів з 

певним видом збудників, особливості лабораторної діагностики.    

     Саме це визначає актуальність та пріоритетність наукових досліджень з 

проблеми вивчення клінічних особливостей  та характер  імунної відповіді 

при ГКІ ротавірусної етіології у дітей з ВІЛ-інфекцією. 

     Відомо, що перенесені в ранньому дитинстві ГКІ являються одним із 

факторів, що формують хронічну патологію травного тракту, порушують 

гармонічний розвиток дитини, знижують імунологічну резистентність 

організму в уже зрілому віці.  

     За останні десятиріччя істотно змінилась етіологічна структура ГКІ в 

усьому світі [77, 83]. Так, якщо в першій половині ХХ століття провідна роль 

була за бактеріальним збудником, то в останні роки відмічається чітке 

домінування вірусної інфекції. Це залежить в першу чергу від досягнень 

медицини: впровадження  в практику антибактеріальної терапії; завдяки 

новим високочутливим і високоспецифічним методам лабораторної 

діагностики є можливість ідентифікувати етіологію ГКІ. 

     Відомо, що ротавірусна інфекція супроводжується проявами лактазної 

недостатності (ЛН), як наслідок ураження ворсинок тонкої кишки, тобто 

розвивається вторинна ЛН [33, 35, 53].  

     Лактазна недостатність – захворювання, що характеризується синдромом 

мальабсорбції і є пов’язаним із вродженим або набутим дефектом ферменту 

лактази (що зумовлює порушення гідролізу та транспорту лактози у тонкій 

кишці). При ГКІ розвивається вторинна ЛН – зниження активності лактази, 
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зумовлене пошкодженням ентероциту та порушенням синтезу у ньому b-D-

галактозид гідролази. Пошкодження ентероциту виникає через імунні, 

алергічні, атрофічні та запальні процеси у травному тракті, при зниженні 

довжини тонкої кишки після резекції кишки або вродженому синдромі 

короткої кишки. 

     Прокальцитонін як маркер активності запального процесу, віднедавна 

привертає увагу дослідників [18]. Проведені дослідження, які присвячені 

встановленню зв´язку рівня ПКТ в сироватці крові та активності запальних 

процесів бактеріальної етіології, для оцінки важкості стану пацієнтів з 

прогностичною метою та для підтвердження необхідності проведення 

антибіотикотерапії. Відомо багато показників активності бактеріального 

процесу в організмі людини ( рівень лейкоцитів, лейкоцитарний індекс,  СРБ, 

ШОЕ; з клінічних даних - ЧСС, ЧД, температура тіла тощо). З огляду на 

особливості формування імунної відповіді у дітей з ВІЛ-інфекцією, слід 

враховувати невідповідність рівня змін наведених вище лабораторних та 

клінічних показників ступеня активності запального процесу в організмі 

дитини. Тому ми вирішили обрати в якості маркера запального процесу в 

організмі прокальцитонін. 

     Є окремі дослідження з вивчення стану харчування дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, які представляють результати анкетування батьків 

дітей та визначення параметрів фізичного розвитку, переважно індексу маси 

тіла (ІМТ), а також проведення каліперометрії та визначення обводів голови і 

грудної клітки [143, 155].  

     На думку дослідників, порушення харчування у дітей, народжених від 

ВІЛ-інфікованих матерів, є наслідком дії декількох факторів, які можуть 

впливати на дитину в процесі її росту та розвитку. Залежно від ступеня 

важкості, у дитини можуть бути утруднені та порушені процеси жування та 

ковтання, підвищена частота зригування та блювань. Все це створює 

проблеми в самому процесі прийому їжі, що призводить до малого об´єму її 

споживання, одноманітності за складом, консистенцією, що звичайно не 
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підвищує апетиту дитини, утруднює нормальне засвоювання їжі. Часто 

батьки неадекватно оцінюють харчування своїх дітей. Так, вони вважають 

його достатнім, в той час як дитина відстає у наборі ваги та зрості, має 

низький ІМТ [21, 144, 206]. В одному дослідженні показано, що діти, які 

отримували зондове харчування, мали кращі показники, порівняно з дітьми, 

що приймали їжу в звичайний спосіб [67]. 

     Кількість дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, які мають 

дефіцит маси тіла, за різними даними, становить 35-42 %. [2, 3, 21, 155, 177]. 

Більшість досліджень вказує, що практично всі діти, народжені від ВІЛ-

інфікованих матерів, мають різного ступеня порушення живлення, і це 

корелює з важкістю їх стану, причому приблизно 30 % дітей мають значні 

порушення, які важко піддаються корекції і самі по собі погіршують перебіг 

основного захворювання. Чим молодша дитина, тим більший ризик 

порушення нутритивного стану і затримки росту [182, 197, 210, 211]. 

     Отже, більшість сучасних досліджень присвячено визначенню параметрів 

фізичного розвитку (зріст, вага, індекс маси тіла, товщина шкірної 

складки,обводи кінцівок і т.п.) та їх порівнянню з відповідними показниками  

розвитку практично здорових дітей в загальній популяції.  

     Окремими науковцями в процесі вивчення стану харчування дітей, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, увага приділялась не тільки 

фактичному виявленню порушень, затримці росту і розвитку дітей, тобто 

фізичним параметрам, а також самому процесу прийому їжі, тривалості, 

реакцій дитини, які при цьому виникають, її якісному і кількісному складу, 

калорійності з оцінкою її повноцінності і рекомендаціями щодо корекції [71, 

74]. Було наголошено, що наявність основної патології обумовлює додаткове 

споживання енергії та катаболічні процеси в організмі, супутня соматична 

патологія також перешкоджає повноцінному засвоєнню і того, що дитина 

спроможна спожити [21, 142 ,155].  

     Існують рекомендації щодо корекції харчування і наближення його до 

максимально адекватного для кожної конкретної дитини. Такі рекомендації є 
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досить різноманітними. Вони полягають у корекції самого харчування за 

рахунок зміни складу і співвідношення продуктів, об`ємів і частоти прийому 

їжі [3, 6, 207]. Крім того, залежно від стану дитини і дефіциту харчування, 

рекомендовано введення в раціон (ентерально) або парентеральне 

призначення препаратів вітамінів, мікроелементів, парентеральних 

препаратів амінокислот, ліпідів і т. п.[1, 6, 206]. 

     На жаль, цьому питанню в Україні приділяється недостатньо уваги, і 

проблеми харчування дитини, порушень з боку, насамперед, ШКТ, які 

турбують батьків (зригування, блювання, поперхування, кольки, больові 

відчуття, закрепи), так і залишаються власне проблемою батьків, які 

самостійно намагаються її вирішити. Треба пам`ятати, що проблеми дітей,  

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, з мають свою специфіку і 

особливості, і потребують відповідного підходу [97, 110]. 

     Крім вивчення параметрів фізичного розвитку та якісного і кількісного 

складу продуктів харчування, ряд досліджень присвячені і визначенню 

певних біохімічних показників, які характеризують живлення організму.          

     Зокрема, вивчався вплив лікувального харчування на показники фізичного 

розвитку дітей з ВІЛ у віці-1,5-3 роки протягом 3 місяців на фоні ВААРТ. 

Отримані результати показали виражену позитивну динаміку покращення як 

антропометричних показників (зріст, маса тіла , обводи голови, кінцівок), так 

і лабораторних показників (рівень гемоглобіну, еритроцитів) [2, 3, 56]. Крім 

того, показники фізичного розвитку використовували як маркер ефективності 

та безпечності ВААРТ з використанням різних схем у декількох вікових 

групах [2, 25, 81, 87, 89, 92, 93]. 

     Слід зазначити, що все-таки основна увага дослідників спрямована на 

оцінку показників росту і розвитку дітей з підтвердженим ВІЛ-статусом, 

натомість недостатня увага приділяється дітям з перинатальним контактом з 

ВІЛ, стан яких теж значно відрізняється від практично здорових дітей. Не в 

останню чергу це обумовлено станом здоров´я ВІЛ-інфікованих жінок. Тому 

діти, народжені від ВІЛ-інфікованих матерів, страждають ще 
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внутрішньоутробно, народжуються із ЗВУР, в стані гіпоксії різного ступеня 

важкості чи навіть ознаками ВУІ. В перші місяці життя показники їх 

фізичного і нервово-психічного розвитку відстають від показників практично 

здорових дітей, на що треба звертати увагу і проводити відповідну 

профілактику та корекцію. 

     Проведений аналіз літератури показав надзвичайну важливість й 

актуальність вивчення проблеми харчування дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, та впливу кишкових інфекцій на стан здоров'я цієї 

категорії дітей. Однак невирішеними залишаються питання щодо 

адекватного харчування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів. Тому очевидною є несприятлива тенденція щодо 

недостатнього зосередження уваги на проблемі забезпечення адекватного 

харчування дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів.  

     Все це спонукало до вибору теми і проведення даного дослідження з 

метою підвищити ефективність лікування та профілактики ротавірусної 

кишкової інфекції у дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, із врахуванням особливостей клінічного перебігу, харчової 

поведінки, наявності коморбіжних станів шляхом корекції нутритивного 

статусу та розширення комплекму діагностично-лікувальних заходів. 

     Для досягнення мети і вирішення поставлених завдань проведено 

спостереження за 42 дітьми у віці від 1 до 2 років (середній вік 18,2 ± 3,5 

міс.), народжених від ВІЛ-інфікованих матерів. Ці діти проходили 

амбулаторне лікування на базі Львівського обласного центру по боротьбі та 

профілактиці ВІЛ-СНІД з 2010 по 2013 рр. Вони склали основну групу. 

Проте у 2 дітей цієї групи встановлено ВІЛ-позитивний статус, 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 неінфікованими ВІЛ 

матерями. Діти групи контролю перебували на стаціонарному лікуванні в 
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Ужгородській обласній інфекційній лікарні з приводу діагностованої 

ротавірусної інфекції з 2010 по 2013 рр. 

     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, копроскопія, 

рН калу, рота-тест, ПЛР на РВІ, ПЛР на ВІЛ, визначення ПКТ). При 

проведенні дослідження ми застосовували методи: анкетно-опитувальні, 

оцінка фізичного розвитку, оцінка психомоторного розвитку, оцінка 

харчового раціону, загальноклінічні, лабораторні, статистичні.  

     Фізичний розвиток оцінювали, використовуючи метод сигмальних  та 

центильних таблиць таблиць (Клінічний протокол медичного догляду за 

здоровою дитиною віком до 3 років, затверджений Наказом МОЗ України від 

20.03.2008 р. № 149). Для цього ми використовували такі антропометричні 

показники: зріст, масу тіла, індекс маси тіла (ІМТ), обвід голови, обвід 

грудної клітки. Усі вимірювання проводились у першу половину дня в 

спокійній обстановці.  

     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 

віковим нормам чи відставання [49].  

     Фактичне харчування вивчали розрахунковим методом за меню-

розкладками з оцінкою кількості білків і жирів рослинного і тваринного 

походження, вуглеводів, енергоцінності раціону, а також кількості 

споживання основних продуктів. Меню-розкладки аналізували за допомогою 

таблиць хімічної цінності харчових продуктів із врахуванням основних втрат 
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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».  

     Оцінку адекватності харчування дітей проводили згідно рекомендацій 

ВООЗ, враховуючи клінічні параметри (стан шкіри, слизових, м´язової і 

кісткової систем, тургор тканин, розвиток підшкірно-жирової клітковини; 

динаміку росту і маси тіла, рівень нервово-психічного розвитку, 

захворюваність), лабораторні показники (рівень гемоглобіну, еритроцитів, 

білка; аналіз сечі). ВООЗ рекомендує для вивчення стану харчування 

населення використовувати 3 індекси: маса / вік, зріст / вік, маса / зріст. 

Кожен з цих трьох індексів на основі порівняння з аналогічними індексами 

для еталонної популяції розглядали як нормальний, високий і низький. Для 

дітей в якості основного критерію рекомендовано використовувати значення 

індексу маса / зріст, при цьому ми враховували, що гостра недостатність 

харчування призводить до втрати маси тіла незалежно від зросту і віку, а 

тривале недоїдання – не лише до втрати маси тіла дитини, але й до затримки 

зросту, яка залишається і після того, коли дитина починає нормально 

харчуватися і набирати необхідну масу тіла. 

     Дітям обох груп були проведені наступні лабораторні обстеження: 

загальний аналіз крові, біохімічний аналіз крові (К, Na, Cl, АСТ, АЛТ, 

глюкоза, білірубін загальний і фракції, сечовина, креатинін) загально 

прийнятими методами; копроскопія, посів калу на дисбактеріоз та 

патологічну флору, визначення рН випорожнень; ПЛР на ВІЛ, ротатест та 

ПЛР на ротавірусну інфекцію, визначення концентрації прокальцитоніна 

(ПКТ) плазми. Усі розрахунки здійснювали за допомогою статистичної 

програми STATISTICA For Windows v.6.0 (StatSoft, USA).  

     Результати наших досліджень показали, що фізичний та психомоторний 

розвиток дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, є порушений. На це 

впливає багато факторів. Такі діти страждають ще внутрішньоутробно, 
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переважно народжуються недоношеними, із затримкою 

внутрішньоутробного розвитку. В подальшому показники їх фізичного та 

психомоторного розвитку відстають від вікових норм. У дітей з ВІЛ 

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 організма. 

     Перебіг вагітності та пологів був  обтяжений у всіх ВІЛ-інфікованих 

матерів. При народженні фізичний розвиток дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, переважно не відповідав гестаційному віку. На час 

обстеження збільшилась кількість дітей з низьким і дуже низьким фізичним 

розвитком. Порівнюючи  антропометричні показники дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, і практично здорових дітей, ми 

визначили, що практично здорові діти розвивались нормально, з тенденцією 

до формування надмірної ваги (25 %) або реалізації надмірної ваги (7,5 %). 

Натомість у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, показники 

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

недостатню масу тіла (7,5 %). Для таких дітей характерною є затримка 

фізичного розвитку. 

     Характер вигодовування дітей є важливим фактором їхньої постнатальної 

адаптації. Питання адекватного харчування і забезпечення поживними 

речовинами, вітамінами і мікроелементами є актуальною проблемою для 

дітей будь-якого віку та стану здоров´я. Особливо важливим це стає в 

періодах інтенсивного росту та розвитку дитини, у дітей з особливими 

потребами.  

     З метою порівняння ми вивчили стан харчування 40 дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, та 40 дітей раннього віку, 

народжених від неінфікованих ВІЛ матерів. У групі дітей, народжених від 

неінфікованих ВІЛ, на грудному вигодовуванні до 6-місячного віку 
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знаходилось 19 дітей (47,5 %), а 13 дітей зберігали його до річного віку (32,5 

%). На штучному вигодовуванні в групі практично здорових дітей від 

народження знаходились 8 дітей (20 %). При вивченні термінів та характеру 

введення прикормів практично здоровим дітям на першому році життя нами 

встановлено, що прикорми їм вводили відповідно до рекомендованих 

термінів введення прикормів.  

     При вивченні характеру вигодовування дітей раннього віку, народжених 

від ВІЛ-інфікованих матерів, нами виявлено, що їхнє харчування суттєво 

відрізнялось від харчування практично здорових дітей та рекомендацій щодо 

харчування дітей раннього віку. Всі діти від народження, згідно протоколу, 

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 прикормів. Введення прикормів 

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'язане в основному 

з соціально-побутовими особливостями сімей дітей, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів. 

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

меншим від рекомендованих для дітей даного віку в середньому на 15±5 %. 

При аналізі забезпечення цих дітей  харчовими інгредієнтами нами був 

зроблений висновок, що мали місце виражений дефіцит тваринних білків 
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(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 1:1:4Отже, 

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 всіма поживними 

речовинами. 

     При проведенні аналізу захворюваності дітей раннього віку, народжених 

від ВІЛ-інфікованих матерів, нами виявлено, що 29 (72,5 %) дітей, можна 

віднести до групи дітей, які часто хворіють. Так, протягом першого року 

життя 16 дітей (40 %) хворіли 5 разів, 15 дітей  (37,5 %) – 6 разів, 9 дітей 

(22,5 %) – 7 разів. Найбільш поширеною серед дітей раннього віку, 

народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, були ураження з боку дихальної 

системи, а саме ГРВІ (57,5 %), бронхіти (37,5 %) і пневмонії (32,5 %), а також 

функціональні порушення ШКТ, а саме скарги на періодичні болі в животі 

(52,5 %), закрепи (60 %), часті зригування (30 %), блювання (10 %). Ми 

проаналізували захворюваність дітей раннього віку, народжених від ВІЛ-

інфікованих матерів, та співставили її зі ступенем затримки психомоторного 

розвитку. Нами з`ясовано, що частіше хворіли діти з більшим ступенем 

затримки психомоторного розвитку. 

     На підставі кореляційного аналізу нами виявлено сильний прямий 

кореляційний зв’язок між ступенем відставання у психомоторному розвитку 

та перенесеною соматичною патологією (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 
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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 симптомів ШКТ 

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

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

26 дітей відмічались скарги на періодичні болі в животі (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.  

     Оцінку перебігу гострих розладів травлення ротавірусної етіології у дітей 

раннього віку проводили за 20-бальною шкалою Весікарі, з урахуванням 

повної клінічної картини ротавірусного гастроентериту (важкість і тривалість 

діареї, блювання, лихоманки, дегідратації, необхідність терапії). 

Встановлено, що у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, порівняно 

із дітьми, народженими від неінфікованих ВІЛ матерів, перебіг  ротавірусної 

інфекції був тривалішим і важчим. 

     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) [123] 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.  

     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. 
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     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 [102]. 

Показники електролітного обміну (К, Na, Cl) віповідали показникам вікової 

норми, а саме рівень калію -  5,1±0,2 ммоль/л ( норма 4,14-5,75 ммоль/л), 

натрію -  136 ±2 ммоль/л (норма 133-141 ммоль/л), хлору -  101±2 ммоль/л 

(норма 98-107 ммоль/л). Рівень глюкози в середньому відповідав нормальним 

показникам і становив 4,6±0,4 ммоль/л. Рівень загального білірубіну і фракції 

були в межах вікової норми: білірубін загальний - 14±0,7 мкмоль/л (норма 

8,5-20, мкмоль/л), непрямий - 1,7-17,1, прямий - 0,86-5,1мкмоль/л). Сечовина  

і креатинін теж відповідали нормальним показникам (3,3-5,6 ммоль/л, 

креатинін – 18-35 мкмоль/л)).  

     ПЛР на ВІЛ проводились в групі дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих 

матерів, з метою з´ясування їх статусу у віці 18 міс. У 40 дітей результат був 

негативний (умова включення в дослідження). 2  дітей, у яких в віці 18 міс. 

був позитивний результат ПЛР на ВІЛ, мали значно нижчі показники 

фізичного розвитку, психомоторного розвитку і значно відставали від дітей з 

основної групи за цими параметрами. Очевидно, ці показники можна 

використовувати як допоміжні при прогнозуванні ВІЛ-статусу дитини  до 

досягнення 18-місячного віку.  

     Ротатест ми проводили в основній і контрольній 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 випороднення 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.  
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     Визначення ПКТ в плазмі крові ми проводили під час перебігу 

ротавірусної інфекції з урахуванням його використання в якості маркера 

активності запального процесу. Ми помітили, що в групі дітей, народжених 

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

неінфікованих ВІЛ матерів, рівень ПКТ в сироватці крові був підвищеним. 

Так, у групі контролю рівень ПКТ в сироватці крові становив 0,08-0,5 нг / мл, 

тоді як в основній групі - 0,21-0,98 нг / мл. Різниця між групами була 

достовірною (р ≤ 0,05). 

     Крім того, у дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, з важчим 

перебігом діареї за шкалою Весікарі спостерігалися більш високі показники 

ПКТ в плазмі крові, що можливо використовувати з метою прогнозування 

перебігу хвороби і одужання.  

     Використання цього показника важливо при веденні пацієнта з ГКІ, так як 

дає можливість приймати рішення про необхідність призначення 

антибіотика. Згідно з даними ряду досліджень, показанням до призначення 

антибіотика є концентрація ПКТ в сироватці крові  > 0,4 нг / мл. [18]. 

     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 флору росту не дав. 

     Лікування ротавірусної інфекції згідно «Протоколу діагностики та 

лікування секреторних інфекційних діарей  у дітей» № 354 від 09.07.204 

містить наступні складові: регідратаційна терапія, антибіотикотерапія за 

показами, допоміжна терапія (ентеросорбенти, пробіотики, ферменти), 

дієтотерапія. З вище перерахованого  видно, що антибактеріальна терапія 

дітям, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, але ВІЛ-негативним, не є 

показана абсолютно. Низьколактозна дієта передбачає 

обмеження/виключення молочних продуктів. Суміші пропонуються в 
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контексті заміни інших, лактозовмісних сумішей, 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 підгрупи порівння безлактозну суміш. До стандартної 

терапії за показами (рівень ПКТ більше 0,4 нг/мл) додатково до базисного 

лікування було призначено антибіотик широкого спектру дії цефалоспорин 3 

покоління – цефтріаксон внутрим'язево 2 рази на добу з розрахунку 

80/мг/кг/добу, 7 днів. 

     Протягом двох місяців ми оцінювали динаміку антропометричних 

параметрів, показники загального аналізу крові та сечі у дітей, народжених 

від ВІЛ-інфікованих матерів, підгрупи втручання та підгрупи порівняння 

залежно від виду харчування. 

     Порівняння антропометричних показників дітей підгрупи втручання до і 

після введення низьколактозної суміші показало вірогідне збільшення маси 

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

порівняння на тлі базової дієти зростання таких 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. Можна зробити висновок, що додаткове введення 

до базового лікування суміші,  яка є повноцінним джерелом білка, 

поліненасичених жирних кислот та енергії, сприяє позитивній динаміці 

фізичного розвитку дітей. Гіпоосмолярність суміші сприяє зменшенню 
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диспепсичних проявів та в цілому прискорює одужання пацієнтів з рота 

вірусною кишковою інфекцією. 

     Діти підгрупи втручання (20 осіб) додатково до базисної терапії ГРТ РЕ 

отримували  низьколактозну суміш та антибіотики при ПКТ вище 0,4 нг/мл 

ентеросорбент. Підгрупу порівняння (20 осіб) склали діти, порівнювані за 

віком і ступенем тяжкості захворювання, які одержували тільки базисну 

терапію. 

     При порівняльному аналізі усунення основних симптомів захворювання, у 

дітей підгрупи втручання, які отримували в лікуванні низьколактозну суміш 

та антибіотики за показаннями, було швидшим. Так, симптоми інтоксикації у 

11 дітей (55 %) зникали на 2-й день, а на 3-й день - у 14 пацієнтів (70 %), тоді 

як у підгрупі порівняння лише у 6 ( 30 %) дітей (p = 0,016). У дітей основної 

підгрупи швидше припинялася блювота і явища метеоризму, відбувалась 

нормалізація випорожнень. На 3-й день лікування блювання припинилося у 

17 (85 %) пацієнтів основної підгрупи, в той час як у підгрупі порівняння 

блювота в ці терміни зникла тільки у 14 (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 (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 катамнестичного спостереження. 

Відновлення апетиту у 18 (90 %) дітей відзначалося на 2-му місяці 

спостереження (p = 0,02), періодичні абдомінальні болі та їх еквіваленти, а 

також порушення роботи кишечника у вигляді нестійкого стільця 



119 

 

реєструвалися і на 2-му але достовірне зменшення даних симптомів 

зазначалося на 2-му місяці спостереження (p = 0,007). 

     В підгрупі втручання дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів, 

було 8 осіб з ПКТ вище 0,4 нг/мл, в підгрупі порівняння – 7 осіб. Дітям 

підгрупи порівняння з ПКТ сироватки крові вище 0,4 нг/мл (що могло 

свідчити про мікст- інфекцію  - приднання до ротавіруса бактеріальної 

флори)  додатково до базисного лікування було призначено антибіотик 

широкого спектру дії цефалоспорин 3 покоління – цефтріаксон внутрим'язево 

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

     При порівнянні перебігу ГРТ РЕ та рівня ПКТ нами встановлено, що 

клінічні прояви ГРТ РЕ та рівень ПКТ в сироватці крові достовірно швидше 

нормалізувались у дітей, які отримували антибактеріальну терапію.  

     Отже, застосування додатково до базисної терапії ГРТ РЕ низьколактозної 

суміші та антибактеріальної терапії при високому рівні ПКТ достовірно 

полегшує перебіг РВІ та прискорює одужання і реконвалесценцію дітей після 

перенесеної РВІ. 
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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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



122 

 

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, необхідно проводити 

корекцію харчування шляхом аналізу меню-розкладки дитини з метою 

виявити та усунути дефіцит нутрієнтів (білків, вуглеводів, жирів, 

калорійності їжі). Для забезпечення адекватного надходження 

поживних речовин при ротавірусній інфекції рекомендовано 

застосовувати низьколактозні суміші по 200 мл двічі на добу 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 низьколактозну суміш по 200 

мл двічі на добу та 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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