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Рис. 1. Частота виявлення активної та латентної форм інфекцій, викликаних
встановлених випадків.
герпесвірусами
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виявлено антитіла проти ВПГ-1, у 6 – проти ВПГ-2,
у 1 – проти ЦМВ та у 2 – проти ВПГ-1 та -2 одночасно. У 2 жінок антитіла проти вірусів з родини герпесу
не виявлені.
Отже, у результаті аналізу даних встановлено,
що найбільш поширеними інфекціями, обумовленими вірусами родини Herpesviridae, серед жінок
є віруси простого герпесу 1 та 2 типів. Слід відмітити, що активна форма інфекції була підтверджена
у менше ніж половині випадків підозри на неї, що
є добрим прогностичним маркером для перебігу
вагітності.
Слід відмітити, що визначені частоти інфікування
досить високі, однак, слід враховувати, що наведені
дані стосуються лише обстеження осіб з підозрою
на герпесвірусну інфекцію і не включають матеріалів про весь контингент вагітних, що пройшли через
пологовий будинок протягом періоду, за який здійснювали аналіз матеріалів. Загалом, офіційно визнаними в Україні вважаються дані про те, що частота інфікування населення на герпес становить 15
випадків на 100 тисяч, однак, цей показник значно
більший. Так, для Європи вказується, що серопозитивними на генітальний герпес є 10-40% вагітних
[6]. Також можна відмітити, що показник може бути
дещо вищим за рахунок того, що обстежено контингент міського населення, адже відмічається, що
у містах, особливо великих, показник кількості інфікованих осіб значно вищий, ніж середнє значення
розраховане для держави в цілому.
Дослідження вікової структури обстежених показало, що найбільше жінок з активним проявом інфекції було у молодшій групі від 22 до 26 років (рис. 2).
Отже, при аналізі даних встановлено, що найбільш часто активна форма інфекції мала місце
серед вагітних віком від 22 до 26 років – 63,6%,
дещо менше інфікованих було у наступній віковій
групі від 27 до 31 року – 27,3% і єдиний випадок активної інфекції було підтверджено у групі осіб віком
від 37 до 41 року – 9,1%. У групі жінок 32-36 років
інфекцію у активній формі взагалі не було виявлено.

Отриманий розподіл в цілому погоджується з відомими даними, що найбільш часто інфікування та
активна форма герпесвірусної інфекції припадають
на молодші групи, наприклад, на генітальний герпес
частіше уражаються особи віком від 20 до 40 років.
Латентні ж форми інфекції здебільшого виявляються
в осіб старших груп, що характеризується збільшенням показника частоти виявлення протигерпетичних
антитіл серед контингентів різного віку [9]. У нашому
аналізі було встановлено, що серед 25 осіб, в яких
виявлено латентну форму інфекції (23 особи) та відсутність специфічних антитіл (2 особи), віковий розподіл був відповідним вказаній тенденції (рис. 3).
Так, найменша кількість осіб з виявленням специфічних антитіл, була у молодших групах обстежених: у групі осіб віком 22-26 років – 8% та у групі
27-31 рік – 16%. Частка вікової групи від 32 до
36 років склала вже 28%, а на старшу групу – 37-41
рік припадало 40%. Обидві особи (8%), в яких не виявлено антитіл належали до молодшої групи.
Отримані стосовно вагітних дані дещо відрізняються від даних про частоту виявлення герпесвірусів
серед усього загалу населення. Так, вказується [3],
що найбільш часто прояв активної інфекції мають
особи віком від 21 до 30 років. Вірогідно, таке відхилення може бути пояснено тим, що контингент обстежуваних цього віку є найбільшим, адже особи цієї
вікової групи найменш відповідально відносяться до
стану свого здоров’я.
Прояв активної форми інфекції у вагітних є небезпечним явищем. Так, вірусна інфекція залежно
від триместра може викликати вади розвитку плоду
[10], зрив вагітності [7] або бути передана вертикально дитині [8,10], тому своєчасне її виявлення
є важливим завданням медицини.
Висновки
1. У 30,6% обстежених вагітних виявлено активну
форму герпесвірусної інфекції. Частота виявлення
зумовлених ВПГ-1 та -2 інфекцій складала по 45,5%,
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Рис. 2. Розподіл частоти виявлення випадків активної
інфекції за віковою ознакою

Рис. 3. Розподіл частоти виявлення випадків
латентної інфекції за віковою ознакою
(включені 2 випадки відсутності специфічних антитіл)
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віруси Епштейна-Бар та цитомегалії було виявлено
у 9,1% жінок. У однієї пацієнтки мала місце мікстінфекція ВПГ-2 + ЦМВ.
2. Дослідження вікової структури обстежених
показало, що найбільше жінок з активним проявом
інфекції було у молодшій групі від 22 до 27 років –
63,6%, у той час як у групі віком 32-36 років інфекцію
у активній формі не виявляли.
3. Серед жінок, в яких не виявлено активної
інфекції, найбільш часто визначали антитіла до
ВПГ-1 – 64% і значно рідше до ВПГ-2 – 32%, ЦМВ –
4%. Антитіл проти інших представників родини герпесу виявлено не було.

Перспективи подальших досліджень.
Дослідження частоти виявлення герпетичної інфекції серед вагітних жінок дає уявлення про контингенти ризику, що дає змогу здійснювати розробку максимально ефективних заходів профілактики
цієї інфекції, а також вказує на потребу у здійсненні
постійного моніторингу інфекції у вагітних для запобігання уражень плоду і зриву вагітності. Подальші
дослідження можуть полягати у вивченні загальної
частоти виявлення герпесвірусної інфекції серед
всього населення, що дасть змогу визначити можливі шляхи ризику ураження вагітних на герпесвірусну інфекцію.
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МОНІТОРИНГ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД ВАГІТНИХ
Магда І. П., Зубарева І. М., Вінніков А. І.
Резюме. Мета. Дослідити частоту виявлення активної форми герпесвірусної інфекції серед вагітних.
Методи. Для встановлення частоти виявлення герпесвірусів різних типів у вагітних аналізували дані дослідження сироватки крові на наявність специфічних протигерпетичних антитіл. Результати. Активну форму
герпесвірусної інфекції виявлено у 30,6% жінок з обстеженого контингенту осіб з підозрою на інфікування.
Частота виявлення зумовлених ВПГ-1 та -2 інфекцій складала по 45,5%, віруси Епштейна-Бар та цитомегалії
було виявлено у 9,1% жінок. У 9,1% осіб виявлено мікст-інфекцію ВПГ-2 + ЦМВ. Найбільше випадків активної
інфекції припадало на групу від 22 до 27 років – 63,6%. Серед латентних форм інфекції домінувала інфекція,
викликана ВПГ-1 – 64%. Висновки. Ураження на ВПГ-1 та -2 були найбільш часто виявлюваними формами
інфекцій у обстеженого контингенту вагітних. У однієї особи виявлено інфікування вірусом Епштейна-Бар.
Групою найбільшого ризику ураження герпесвірусними інфекціями є молодші особи: у обстеженні віком до
27 років. Латентна інфекція мала місце у осіб всіх вікових груп. У двох осіб з молодшої групи протигерпетичні
антитіла не виявлені.
Ключові слова: герпес, частота виявлення, моніторинг, вагітність.
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МОНИТОРИНГ ГЕРПЕТИЧЕСКОЙ ИНФЕКЦИИ СРЕДИ БЕРЕМЕННЫХ
Магда И. П., Зубарева И. М., Винников А. И.
Резюме. Цель. Определить частоту выявления активной формы герпесвирусной инфекции среди
беременных. Методы. Для установления частоты выявления герпесвирусов различных типов у беременных
анализировали данные об исследованиях сыворотки крови на наличие специфических противогерпетических антител. Результаты. Активную форму герпесвирусной инфекции выявляли у 30,6% женщин обследованного контингента лиц с подозрением на инфицирование. Частота выявления обусловленных ВПГ-1 и -2
инфекций составляла по 45,5%, вирусы Эпштейна-Бар и цитомегалии были выявлены у 9,1% женщин. Для
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КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА
9,1% лиц выявлена микст-инфекция ВПГ-2 + ЦМВ. Большинство случаев активной инфекции приходилось
на группу лиц 22-27 лет – 63,6%. Среди латентных форм инфекции доминировала инфекция, вызванная
ВПГ-1 – 64%. Выводы. Инфекции, вызванные ВПГ-1 и -2, были наиболее часто выявляемыми формами у обследованного контингента беременных. У одного человека выявлено инфицирование вирусом ЭпштейнаБарр. Группой наибольшего риска заражения герпесвирусными инфекциями являлись представительницы
самой молодой группы: среди обследованного контингента – до 27 лет. Латентная инфекция имела место
у лиц всех возрастных групп. У двух пациенток возрастом до 27 лет противогерпетические антитела не
обнаружены.
Ключевые слова: герпес, частота выявления, мониторинг, беременность.
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MONITORING OF HERPES INFECTION AMONG PREGNANT
Magda I. P., Zubareva I. M., Vinnikov A. I.
Abstract. Herpetic infection is one of the most widespread and well-known diseases that can manifest itself in
different clinical forms – from lifelong latent persistence to lymphoproliferative malignant neoplasms. The carrier of
the herpes virus is very common, it is believed that about 95% of people are carriers of this virus. Special attention
herpes viruses need in perinatal practice. Latent infection does not play a significant role in the pathology of the
fetus, but severe acute form of infection or it relapse can trigger severe fetal malformations and even failure of pregnancy. Thus, today the question of timely and accurate diagnosis of HSV infection is achieved by using of commercial test kits based on immunoenzyme analysis. The Aim of research was to investigate the incidence of active form
of herpesvirus infection among pregnant women. The objectives of the research were to determine the incidence
of herpes infections in the active form among pregnant women; to analyze the incidence of various types of herpes viruses among established cases. Methods. To set the frequency of detection of various types of herpesvirus
in pregnant women the data about presence of specific antiherpetic serum antibodies were analyzed. During the
study period survey results of detection of antibodies against herpes viruses were analyzed for 36 pregnant women
of 22 to 41 age with suspected active infection. Determination of antibodies was carried out in independent laboratories. Results. In research the presence an active form of herpesvirus infection in pregnant women was found in 11
of them (30.6% of the total contingent), and in 1 (9.1%) case has been a mixed infection (woman with HIV-positive
status). There was a simultaneous case of HSV-2 and CMV infection. For 1 woman (9.1%) was also found active
form of EBV infection. The presence of antibodies against HSV types 1 and 2 were also found in other women, but
not installed titers indicate an active form of the infection. Thus, from the 25 women whose test results found no
active process, for 14 were found antibodies against HSV-1, for 6 – against HSV-2, for 1 – against CMV and for
2 – against HSV-1 and -2 at once. For 2 women antibodies against viruses of the herpes family were found. Age
structure had the following distribution: in the younger group from 22 to 26 years – 63.6%, less group was women
of 27 to 31 years – 27.3% and 1 case of active infection was confirmed in a group of 37 to 41 years – 9.1%. In the
group of women 32-36 years the active form of infection was not detected. The minimal amount of person with the
detection of specific antibodies were examined in group of 22-26 years – 8% and in the group of 27-31 year – 16%.
The share of the age group from 32 to 36 years was 28%, and the older group – 37-41 years – accounted for 40%.
Both persons (8%), in which antibodies were not found, belonged to the younger group. Conclusions. HSV-1 and
-2 infection were the most frequent forms of detectable infections in pregnant women of surveyed contingent. One
person infected by Epstein-Barr virus. The group of maximal risk of herpes infections were younger people: in surveyed contingent – persons under 27 years. Latent infection occurred in people of all ages. Antiherpetic antibodies
were not found for two women from the younger group. The study of the frequency of detection of HSV infection
among pregnant women gives an idea of risk contingent, allowing to carry out the development of the most effective
prevention of infection and also points to the need for continuous monitoring for infection in pregnant women and
the fetus for prevents the lesions and disrupt pregnancy.
Keywords: herpes, frequency of detection, monitoring, pregnancy.
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