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складають приблизно 10% населення), тод³ як у зах³дноєвро-

пейських країнах кiлькiсть ³нф³кованих в³русом громадян колива-

ється в межах 0,13-3,26%. Наступною невир³шеною проблемою 

залишається своєчасна д³агностика хрон³чного гепатиту С (ХГС), 

оск³льки у б³льшост³ пац³єнт³в в³дсутн³ типов³ ознаки гепатиту ³ 

спостер³гаються лише втома ³ позапеч³нков³ прояви.  

Мета роботи ‟ оц³нити поширен³сть втоми у хворих на 

ХГС ³ виявити зв’язок м³ж втомою ³ позапеч³нковими проявами.  

Матеріали і методи. Обстежено 91 хворого на ХГС. 

Д³агноз п³дтверджено зг³дно загальноприйнятого стандарту. П³д 

час першого в³зиту занотовано дан³ про наявн³сть втоми, 

дерматолог³чних, ревматолог³чних, невролог³чних, нефролог³чних 

прояв³в, а також цукрового д³абету, артер³альної г³пертенз³ї. 

Пац³єнтам визначали антинуклеарн³ антит³ла (АНА), кр³огло-

бул³ни ³ оц³нювали наявн³сть депрес³ї за шкалою Бека.  

Результати та обговорення. Втома була виявлена у 57% 

пац³єнт³в. У 19% ос³б втома була значно виражена, у результат³ 

чого суттєво знижувалася їх активн³сть. Серед позапеч³нкових 

прояв³в найчаст³ше спостер³галися артралг³ї, шк³рний васкул³т, 

ураження щитопод³бної залози. Найчаст³ше втому в³дзначали у 

ж³нок в³ком понад 50 рок³в, також вона була пов’язана з цирозом 

печ³нки, депрес³єю ³ р³внем кр³оглобул³нем³ї. Не встановлено 

зв’язку м³ж наявн³стю втоми ³ р³внем в³русного навантаження.  

Висновки. Втома є найб³льш частим проявом у хворих на 

ХГС. Вона здеб³льшого асоц³юється з ж³ночою статтю, в³ком 

понад 50 рок³в, цирозом печ³нки, депрес³єю, р³внем кр³оглобу-

л³нем³ї. Наявн³сть втоми у пац³єнта є показанням для обстеження 

на ХГС.  

Г.А. Гарагуля, О.А. Вол³кова, А.П. Петулько, В.В. Клоков, 

О.М. Пел³на 

ПЕРЕБІГ ГОСТРОЇ РЕСПІРАТОРНОЇ ВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

НА ТЛІ ВАГІТНОСТІ 

Медична академ³я, М³ська кл³н³чна л³карня № 9, м. Дн³про 

Актуальність. Гостра респ³раторна в³русна ³нфекц³я (ГРВ²) 

є одн³єю з найб³льш розповсюджених екстраген³тальних патолог³й 

ваг³тних, яка розглядається як одна з основних причин 



 

 30 

репродуктивних втрат. Це пов’язано, з одного боку, з прямою 

уражуючою д³єю збудника на пл³д, з ³ншого ‟ з³ зниженням 

³мунної реактивност³ орган³зму, на тл³ якої виникають р³зн³ 

ускладнення.  

Мета роботи ‟ вивчити особливост³ переб³гу ГРВ² у 

ваг³тних, характер ускладнень залежно в³д терм³н³в госп³тал³зац³ї 

у стац³онар.  

Матеріали і методи. Обстежено 43 ваг³тн³, госп³тал³зован³ 

в г³неколог³чний стац³онар КЗ “Дн³пропетровська м³ська л³карня 

№ 9” з д³агнозом ГРВ², за пер³од з грудня 2016 р. по лютий 

2017 р. Ус³ хвор³ були з³ставн³ за в³ком ³ терм³нами госп³тал³зац³ї. 

Оц³нювали дан³ ф³зикального огляду, лабораторних та ³нструмен-

тальних метод³в обстеження.  

З обстежених 18 (41,9%) ж³нок були у I триместр³ ваг³т-

ност³, 20 (46,5%) ‟ у I² ³ 5 (11,6%) ‟ у I²². Середн³й в³к пац³-

єнток склав (26,6±0,4) року. Звернулися за медичною допомогою 

41,9% ваг³тних з ознаками ГРВ² на (1,8±0,4)-ий день хвороби, 

46,5% ‟ на (2,2±0,6)-ий, 11,6% ‟ на (2,3±0,6)-ий день хвороби. 

Результати та обговорення. Захворювання ман³фестувало 

з гарячки у 28 (65,1%) ваг³тних, ж³нки в³дзначали температуру 

т³ла 38,0°С ³ вище. Легкий переб³г в³русної ³нфекц³ї (коли симп-

томи ³нтоксикац³ї були пом³рно виражен³ ³ спостер³галися м³н³ма-

льн³ катаральн³ симптоми) в³дзначали т³льки у 7 (16,3%) ж³нок. 

У структур³ захворювань, як³ ускладнили переб³г в³русної 

³нфекц³ї, перше м³сце займав гострий бронх³т ‟ 22 (51,2%) 

випадки, з них ‟ 11 (50,0%) в³дзначали в ² триместр³ ваг³тност³, 

7 (31,8%) ‟ у ²² ³ 4 (18,2%) випадки ‟ у ²²² триместр³. Явища 

фаринг³ту ³ риноларинг³ту спостер³гали у 23 (53,5%) ³ 19 (44,2%) 

ж³нок в³дпов³дно. Ц³ нозолог³ї супроводжували переб³г ГРВ² 

незалежно в³д терм³ну ваг³тност³ ³ з високою частотою. Гострий 

трахеїт перенесли 8 (18,6%) ж³нок у ²² триместр³ ваг³тност³. 

Пневмон³я ускладнила переб³г ГРВ² у 4 (9,3%) ж³нок у ² ³ 

²² триместрах ваг³тност³.  

Ус³ ваг³тн³ були обстежен³ з урахуванням кл³н³чних даних ³ 

в³дпов³дно до терм³н³в ваг³тност³, отримували симптоматичну, 

против³русну та антибактер³йну терап³ю за показаннями 

в³дпов³дно до кл³н³чних протокол³в.  

Перебування у стац³онар³ становило 4,0-7,6 доби ³ залежало 

в³д терм³н³в госп³тал³зац³ї з моменту виникнення перших 

симптом³в захворювання. 
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Висновки. Б³льш³сть випадк³в ГРВ² у ваг³тних характери-

зується приєднанням гострого бронх³ту, фаринг³ту, риноларин-

г³ту. При ранньому зверненн³ ваг³тних з ГРВ² за медичною 

допомогою скорочується число дн³в стац³онарного л³кування ³ має 

м³сце сприятливий переб³г захворювання.  

О.Б. Герасун, А.Л. Сорокол³т, Т.В. Гриньох, О.Б. Ворожбит 

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЕКСПРЕС-ТЕСТУВАНЬ І 

СЕРОМОНІТОРИНГУ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ У РІЗНИХ ГРУПАХ 

НАСЕЛЕННЯ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Нац³ональний медичний ун³верситет ³м. Данила 

Галицького, Обласний центр з проф³лактики та боротьби 

з³ СН²Дом, м. Льв³в 

Актуальність. Україна залишається одним ³з л³дер³в серед 

країн Європейського континенту за масштабами поширення 

В²Л-³нфекц³ї. В Україн³ станом на 01.01.2017 р. оф³ц³йно заре-

єстровано 297 422 кумулятивних випадки В²Л-³нфекц³ї. Льв³вська 

область займає 17 рангове м³сце серед рег³он³в України за р³внем 

захворюваност³ на В²Л-³нфекц³ю. У 2016 р. п³д медичним спо-

стереженням у закладах охорони здоров’я област³ з д³агнозом 

В²Л-³нфекц³ї перебувало 3 263 особи, з них 1 012 ‟ у стад³ї СН²Ду. 

Мета роботи ‟ проанал³зувати результати експрес-тесту-

вань ³ серомон³торингу В²Л-³нфекц³ї у р³зних групах населення 

Льв³вської област³.  

Матеріали і методи. Методом ³мунохроматограф³ї (CITO 

TEST HIV ½, Фармаско, Україна) обстежено 137 студент³в 

ЛНМУ ³м. Данила Галицького. Отриман³ результати було пор³в-

няно з даними Льв³вського обласного центру з проф³лактики та 

боротьби з³ СН²Дом у Льв³вськ³й област³ у 2016 р. 

Результати та обговорення. При обстеженн³ 137 студент³в 

медичного ун³верситету виявлено 1 позитивний результат, що 

становить 0,73%. Ця цифра приблизно з³ставна з результатами 

експрес-тестувань населення област³ за кодом 116 (зг³дно таблиц³ 

1 000 “Результати сероеп³дем³олог³чного мон³торингу поширення 

В²Л-³нфекц³ї”; особи, обстежен³ за власною ³н³ц³ативою): 1 (0,68%) 

хворий з³ 146. При обстеженн³ методом ²ФА аналог³чний показник 

є дещо менший ‟ 34 (0,45%) хворих з³ 7 508 обстежених.  


