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роль окремих типів папіломовірусів 
в розвитку раку шийки матки. Упер-
ше цю проблему почали обговорю-
вати ще в середині 70-х років ХХ ст. 
результати популяційних досліджень 
свідчать, що рак шийки матки не 
менше ніж у 90-95% випадків асоці-
йованих з ПВІ.

Найбільш часто інфікування ПВІ 
відбувається у віці 16-25 років, однак 
майже в 70% випадків має транзитор-
ний характер, вірус спонтанно елімі-
нується з організму без лікування. 
Клінічні прояви ПВІ частіше спосте-
рігається в більш зрілому віці, внаслі-
док зниження рівня імунного захисту, 
що нерідко супроводжуються проце-
сами передпухлинними та пухлинної 
трансформації враженого епітелію. 
Характерною особливостю ПВЛ є 
здатність спричинити проліферацію 
епітелію шкіри та слизових оболонок, 
в том числі і геніального тракту.

Основним шляхом передачи 
ПВЛ у жінок фертильного віку є ста-
тевий. Передача ПВЛ відбувається 
переважно під час статевого акту, в 

тому числі нетрадиційного (гомосек-
суальний, орогенітальний, аногені-
тальний), крім цього, передача збуд-
ника можлива трансплацентарно та 
інтранатально, а також контактно-
побутовим шляхом через руки та ме-
дичний інструментарій. Але найбільш 
значущими факторами ризику ПВЛ 
вважають: ранній початок статевого 
життя, наявність багатьох статевих 
партнерів, наявність інфекцій, які пе-
релаються статевим шляхом. Шкід-
ливі звички, соматичні захворюван-
ня, які супроводжуються зниженням 
імунітету,багатонароджуючі жінки, 
тривале (більше 5 років) викорис-
тання гормональних контрацептивів, 
гормонозалежні процеси, за яких 
спостерігається гіперестрогенія, 
тривале застосування внутрішньо-
маткових контрацептивів, дефіцит 
вітамінів А, С та бета-каротину в дієті 
жінки, у партнерів яких діагностовано 
рак головки статевого члена, імуно-
дефіцитні стани, включаючи СНІД, ін-
дивідуальна генетична схильність до 
гінекологічних злоякісних процесів. 
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вання значень від 57,6 до 61,2%, що 
відповідає даним літератури.

Таким чином, за наявності у хво-
рих дітей з пневмонією сухого кашлю 
більше двох тижнів в поєднанні з не-
значним ринітом та субфебрильною 
температурою тіла, резистентних 
до лікування, рекомендовано про-
водити обстеження на хламідійну 
інфекцію специфічним методом діа-
гностики – імуноферментним аналі-
зом, який має високу діагностичну 
цінність.

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ 

ЦИТОМЕГАЛОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ 

У ВАГІТНИХ

О.В. Булавенко, В.В. Кливак 

Вінницький національний медичний 
університет ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця

Проблема цитомегаловірусної ін-
фекції (ЦМВІ) під час вагітності стала 
одним з основних питань в Україні та 
за кордоном в останні роки завдячую-
чи значній поширеності та небезпеці 
для вагітної, плода та новонародже-
ного, що спричинило значний сус-
пільний резонанс та громадське за-
непокоєння. Особливістю цієї інфекції 
є можливий атиповий та субклінічний 
перебіг, з латентними, інапаратними 
формами проявів і ураженням всіх 
органів та систем, що представляє 
великі труднощі для своєчасного роз-
пізнавання інфекції і є причиною діа-
гностичних помилок. Тому важливим 
питанням є своєчасна її діагностика 
до або під час вагітності. Комплекс 
діагностичних заходів повинен вклю-
чати раннє виявлення ЦМВІ, визна-
чення ступеня її активності, супутньої 
патології вагітності, плоду та новона-
родженого. Відомі наступні методи 

діагностики ЦМВ-інфекції у сучасно-
му акушерстві: серологічні, цитоло-
гічні, вірусологічні та молекулярно-
генетичні. Кожен з цих методів має 
свої переваги та недоліки. Лабора-
торна діагностика передбачає вияв-
лення етіологічного агента, сероло-
гічних маркерів імунної відповіді та 
визначення гостроти інфекційного 
процесу. Досліджуваним матеріалом 
може бути сеча, слина, спинномоз-
кова рідина, цервікальний та вагі-
нальний секрети, навколоплідні води 
матері, лімфоцити новонароджених, 
гістологічні препарати. Серологічний 
метод для діагностики внутрішньо-
утробної ЦМВІ ґрунтується на вияв-
ленні імуноглобулінів. Виявлення IgM 
антитіл у пуповинній крові є достовір-
ною ознакою інфікування плода. Хоча 
цей метод недостатньо чутливий. 
Цитологічна діагностика передбачає 
виявлення у зразках слини, сечі та 
інших біоматеріалах цитомегалічних 
клітин, в яких формується внутріш-
ньоядерне включення, що призво-
дить до значного збільшення клітин 
у розмірах по типу «совиного ока». 
Утворення таких клітин характерне 
тільки для ЦМВІ, тому їх виявлення 
має велике діагностичне значення, 
але за допомогою цього методу мож-
на визначити захворювання лише у 
50% випадків. Серологічні методи 
досліджень дають змогу виявляти 
специфічні антитіла різних класів до 
антигенів вірусу. ІФА є найбільш ши-
роко використовуваним, Маркерами 
специфічної імунної відповіді на ЦМВІ 
є анти-ЦМВ IgG та анти-ЦМВ IgM. У 
гострому періоді хвороби діагнос-
тично достовірним є вірусологічний 
метод. Методи пренатальної діагнос-
тики, що включають УЗД, доплеро-
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нического воспаления. Целью наше-
го исследования явилось изучение 
особенностей продукции провоспа-
лительных и противовоспалительных 
цитокинов в цервикальной слизи (ЦС) 
у женщин с хламидийной инфекцией 
гениталий (ХИГ) до и после проведе-
ния терапии азитромицином (по 500 
мг 2 раза в сутки – 7 дней).

Под наблюдением находились 47 
пациенток с лабораторно подтверж-
денной ХИГ. Контрольную группу со-
ставили 30 здоровых женщин. 

Концентрации провоспалитель-
ных цитокинов в цервикальной слизи 
у пациенток основной группы соста-
вили: ФНО-� (до терапии – 210,2±3,5 
пкг/мл, после терапии – 149,2±4,1 
пкг/мл), IL-1 (до терапии – 120,5±3,3 
пкг/мл, после терапии – 75,6±2,8 
пкг/мл), противовоспалительных – 
IL-4 (до терапии – 338,1±3,7 пгк/мл, 
после терапии – 508,9±3,3 пкг/мл). 
Концентрация провоспалительно-
го цитокина ФНО-� в цервикальной 
слизи у женщин с хламидиозом до и 
после терапии составляла 216,3±2,9 
пкг/мл и 157,5±4,2 пкг/мл соответ-
ственно. Снижение концентрации 
после курса лечения было отмече-
но и в случае провоспалительного 
цитокина IL-1 (до и после терапии 
значения составили 120,7±4,5 пкг/
мл и 75,3±4,9 пкг/мл соответствен-
но). Концентрация противовоспа-
лительного цитокина IL-4 повыша-
лась процессе лечения, составив до 
терапии 337,1±5,2 пгк/мл, а после 
– 512,1±4,5 пкг/мл. У здоровых жен-
щин показатели концентраций цито-
кинов в цервикальной слизи соста-
вили: ФНО-� – 122,4±4,7 пкг/мл, IL-1 
– 48,4±2,2 пкг/мл, IL-4 – 627,4±3,8 
пкг/мл. Различия в концентрации 

цитокинов у здоровых женщин и па-
циенток с хламидиозом до и после 
лечения были статистически досто-
верны (р<0,05).Анализ мониторинга 
исследуемых провоспалительных 
цитокинов показал, что уровень IL-1 
и ФНО-� в цервикальной слизи при 
хламидиозе повышен, а на фоне 
применения азитромицина их уро-
вень снизился. Полученные нами 
данные свидетельствуют о том, что 
при хламидиозе наблюдается на-
рушение нормального соотношения 
про- и противовоспалительных ци-
токинов. Это нарушение иммуно-
логического гомеостаза приводит к 
запуску самоподдерживающегося 
воспалительного процесса. Азитро-
мицин способствует нормализации 
уровня как провоспалительных, так и 
противовоспалительных цитокинов 
в цервикальном секрете у женщин 
с ХИ. Нормализация иммунологиче-
ских показателей коррелировала с 
положительной динамикой клиниче-
ских симптомов заболевания.

РОЛЬ ХЛАМИДИОЗА В РАЗВИТИИ 

ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ

Липко О.П., Салтовский А.В., 
Сухина Н.П., Плахотная И.Ю.

Харьковский национальный медицинский 
университет, г.Харьков

Проблема эктопической бере-
менности в силу достаточно частой 
своей встречаемости на сегодняш-
ний день является актуальной, по-
скольку представляет непосред-
ственную угрозу жизни женщины и 
в большинстве случаев ведет к уда-
лению маточных труб, а, следова-
тельно, значительному ухудшению 
репродуктивной функции. Учитывая 
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вышесказанное, целесообразным 
можно считать определение веду-
щих причинных факторов развития 
эктопической беременности и раз-
работка соответствующих профи-
лактических мероприятий в отноше-
нии развития данной патологии.

Под нашим наблюдением находи-
лось 46 женщин, которым было про-
ведено оперативное лечение лапаро-
скопическим доступом в связи с под-
твержденной прогрессирующей или 
прервавшейся внематочной беремен-
ностью. С целью выявления в каждом 
случае ведущих факторов возникно-
вения эктопической беременности 
пациентки обследовались по специ-
ально разработанной схеме, вклю-
чающей в себя сбор анамнестических 
данных, оценка данных, полученных 
в результате оперативного лечения, 
результаты клинико-лабораторных 
методов исследования.

В результате проведенного ис-
следования выявлен ряд закономер-
ностей, согласующихся с литератур-
ными данными: у 32 пациенток (70% 
случаев) макроскопически во время 
оперативного вмешательства были 
выявлены признаки воспалительно-
го процесса в виде спаек, сраще-
ний, уплотнений, гиперемии тканей 
различной степени выраженности; у 
25 пациенток (54% случаев) отмеча-
лись в анамнезе обострения хрони-
ческого сальпингоофорита до 2 раз 
в год; У 28 пациенток (60% случаев) 
возраст составлял 20-25 лет; 31 па-
циентка (67% случаев) имела более 
5 сексуальных партнеров за послед-
ние 3 года; у 13 пациенток (30% слу-
чаев) клинико-анамнестически был 
диагносцирован эндометриоз.

При лабораторном обследова-

нии в случае выраженных прояв-
лений воспалительного процесса 
брюшной полости выявилось: в 60% 
случаев неспецифическая микро-
флора, которая, вероятно, наряду с 
нарушением иммунореактивности 
организма являлась одной из причин 
развития воспаленых изменений; в 
40% случаев выявлялся хронический 
хламидиоз, причем характерным яв-
лялось наличие плоскостных спаек в 
нихних и средних отделах брюшной 
полости, в 20% случаев наблюда-
лось наличие других возбудителей 
TORCH-комплекса.

Проанализировав полученные в 
результате нашей работы данные, 
можно утверждать, что ведущими 
причинами возникновения эктопи-
ческой беременности являются вос-
палительные изменения, вызывае-
мые инфекциями, передающимися 
половым путем (ИППП), в частности 
хламидиозом. Учитывая определен-
ные сложности в своевременной 
диагностике и лечении данной па-
тологии, целесообразным являет-
ся проведение профилактических 
мероприятий, в большей степени 
неспецифических, в отношении рас-
пространения ИППП.

ВЛИЯНИЕ УРОГЕНИТАЛЬНОГО 

ХЛАМИДИОЗА НА ДОНАШИВАНИЕ 

БЕРЕМЕННОСТИ

Щербина И.Н., Аралов О.Н., Кузьмина 
О.А.

Харьковский национальный медицинский 
университет, г. Харьков

Вопросы охраны репродуктив-
ной функции женщин и рождение 
полноценного потомства принадле-
жат к важнейшим задачам современ-
ного акушерства, в перечне которых 
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відсутність побічних ефектів з боку 
шлунково-кишкового тракту та те-
ратогенного впливу на плід. Мікро-
біологічне вилікування при застосу-
ванні азитроміцину було досягнуто 
у 100% жінок, а клінічне вилікування 
– у 90,0% вагітних. У то й же час, у 
2 вагітних через 5 тижнів після закін-
чення терапії знову відмічалося виді-
лення Chlamydia trachomatis. Проте 
в даному випадку не можна одно-
значно говорити про рецидив інфек-
ції, оскільки неможливо достовірно 
виключити факт реінфікування.

При обстеженні новонародже-
них вроджених аномалій виявлено 
не було.

Отже, максимальна терапевтич-
на та економічна ефективність у по-
єднанні з хорошою переносимістю і 
високою комплаєнтністю та безпе-
кою дозволяють вважати азитромі-
цин, як препарат вибору в лікуванні 
урогенітального хламідіозу вагітних.
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Згідно з даними ВООЗ хламіді-
ями інфіковано до 1 млрд. людей; у 
більш ніж 40-60% дітей, народжених 
від інфікованих жінок, протягом пер-
шого року життя виявляється хламі-
діоз. Хламідійна пневмонія розви-
вається у одного із десяти інфікова-
них. За даними літератури за останні 

роки виріс відсоток асоціацій поза-
клітинних збудників і внутрішньоклі-
тинних – Chlamydsa pmeumoniae з 
28,3 до 55,8% дітей з позалікарняни-
ми пневмоніями.

Для діагностики хламідіозу за-
стосували імуноферментний тест – 
систему «ХламБест-IgG-стрип», що 
служить для виявлення специфічних 
антихламідійних антитіл у крові і має 
досить високу специфічність та чут-
ливість.

Нами вивчено клініко-лабора-
торні особливості перебігу хламі-
дійної пневмонії у 29 дітей з під-
твердженим діагнозом негоспіталь-
ної пневмонії хламідійної етіології; 
контрольну групу складали 26 дітей 
з пневмонією непідтвердженоюї хла-
мідійної етіології.

Серед особливостей клінічно-
го перебігу пневмоній хламідійної 
етіології (оцінювали статистичний 
метод кореляційного аналізу за ко-
ефіцієнтом спряження Ф) були: по-
ступовий характер початку захво-
рювання (Ф=0,76); субфебрильна 
температура тіла (Ф=0,76), риніт 
(Ф=0,42), сухий непродуктивний ка-
шель (Ф=0,75).

У хворих з хламідійною пневмо-
нією дані фізикального обстеження 
та рентгенологічного дослідження 
були майже однаковими для обох 
груп хворих і різниця між ними недо-
стовірна.

При призначені ІФА ми керува-
лись наявністю основних клінічних 
симптомів хламідійної пневмонії у 
даних хворих. У 21 хворої дитини ви-
явлено титр 1:5, у 8 – титр був нега-
тивним. Для оцінки ефективності ІФА 
методу використовували довірчий 
інтервал. Отримано результат коли-


