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Zinc deficiency in children born to HIV-positive mothers in Lviv region 
Lisnyy A.Y.
Danylo Halytsky Lviv National Medical University
The objective: To determine the availability of zinc children born to HIV-infected women and the detection of changes – 
identify ways to correct them.
Patients and methods: 30 HIV-infected women and their newborns with perinatal contact with HIV. The control 
group – 30 non-HIV-infected women and their newborn children. The zinc concentration was determined in the blood of 
pregnant women before delivery, in cord blood and in children after drinking formula milk for six months, by atomic 
absorption spectrophotometry. 
Results: The concentration of zinc in the blood of HIV-negative mothers and their children is significantly higher than in 
HIV-infected mothers and HIV-negative children. In HIV-negative children with prenatal HIV contact the zinc concentration is 
higher than in HIV-positive. At higher concentrations of zinc in the blood of HIV-positive pregnant significantly increases the 
level of zinc in the umbilical cord blood of the child. A similar dependence was traced and HIV-negative mother-infant 
pairs. When feeding by HIV-infected children with mixtures that contain zinc in higher concentrations than the other, the 
concentration of the trace element in the blood increases, which in the future should help to increase the level of CD4-
lymphocytes and a decrease in their risk of developing opportunistic infections.
Conclusion: the mixture with a high content of zinc-feeding should be recommended for HIV-infected children.
Keywords: children, HIV infection, zinc.
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Незважаючи на здобутки у профілактиці верти-
кальної передачі вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) 
та достатньої кількості наукових досліджень по 
вивченню стану здоров’я ВІЛ-інфікованих дітей, бага-
то питань, що торкаються стану імунітету й захворю-
ваності неінфікованих та інфікованих дітей, народже-
них ВІЛ-інфікованими жінками, залишається до цього 
часу не вивченими. Чималу увагу приділяють також 
вивченню впливу ряду мікроелементів на перебіг 
ВІЛ-інфекції та опортуністичних захворювань у дітей. 

Резистентність дитячого організму до гострих 
інфекційних хвороб залежить від забезпеченості 
мікроелементами [1]. Результати нутріціологічних та 
імунологічних досліджень показали, що існує 
взаємозв’язок між забезпеченням мікроелементами 
та рівнем протиінфекційного захисту людського 
організму, а саме: неадекватне забезпечення мікро-
елементами зумовлює зниження активності імуно-
компетентних клітин організму. В той же час, корек-
ція дефіциту мікроелементів в організмі людини 
зумовлює відновлення рівня імунокомпетентності 
[2,3,4].

Багаторічні дослідження та клінічні спостереження 
дають можливість стверджувати, що цинк є інгібіто-
ром вірусної реплікації і блокатором протеїнового 
розщеплення прекурсорів ряду вірусів. Цей мікро-
елемент, вивільняючись із дегранульованих мастоци-
тів, стимулює Т-ефектори, прискорює процес лімфо-
бластної трансформації, стимулює вироблення інтер-
ферону [5]. Останнє започаткувало активне вивчення 
цинку та його вплив на перебіг ВІЛ-інфекції.

Характерно, що у дорослих людей, уражених 
СНІДом, майже завжди спостерігається дефіцит 
цинку, що суттєво погіршує стан імунної системи [6].

Від забезпеченості організму цинком залежить ста-
новлення імунітету, і при його дефіциті має місце 
атрофія тиміко-лімфатичної системи. Цинк збільшує 
рівень секреторних антитіл та напруженість клітин-
ного імунітету [6,7]. 

Було встановлено кореляцію між концентрацією 
мікроелемента та деякими показниками імунного 
захисту організму. Так, у дітей після проведення 
корекцій дефіциту цинку спостерігається збільшення 
наявності CD4+, CD3+ клітин у периферійній крові та 
збільшення їх функціональної активності[8,9].

Труднощі вирішення цієї проблеми в неонатології 
полягають в тому, що немає відповідних лікарських 
форм для застосовування їх у немовлят, або вони не 
рекомендовані до вжитку в цій віковій категорії.

!"#$% нашого дослідження було визначення 
забезпеченості цинком дітей, народжених ВІЛ- інфі-

кованими жінками, і при виявленні змін – визначити 
можливі шляхи їх корекції.

!&#"'(&)* #& +"#$,*. Обстежено 30 ВІЛ-
позитивних жінок і дітей, народжених ними, та 30 
ВІЛ-негативних жінок і їх дітей (контрольна група), 
на вміст цинку в крові. Концентрація цинку визна-
чалася у крові вагітних перед пологами (38 ±2 тижні 
гестації). Діти, що мали перинатальний контакт з ВІЛ, 
в подальшому, після повторного виявлення антитіл 
до ВІЛ імуноферментним аналізом, були розділені на 
дві підгрупи – ВІЛ-позитивні та ВІЛ-негативні. Після 
попереднього визначення рівня цинку в пуповинній 
крові призначали суміші, що містили цинку більше, у 
порівнянні з іншими виробниками. При цьому вра-
ховували два фактори: концентрація цинку в суміші 
повинна була бути в межах допустимих стандартів, а 
фірма – виробник (Nestle, Швейцарія) була перемож-
цем тендеру. Протягом півроку діти віком до 6 міся-
ців вигодовувалися сумішшю «NАN-1», з вмістом 
цинку 3,9 мг/100г порошку, діти віком після 6 міс. – 
сумішшю «Nestogen-2», вміст цинку 8,5мг/100г 
порошку. У віці 10 місяців ± 1 місяць проводився 
повторний забір крові на рівень цинку. Контрольну 
групу склали 30 дітей, народжених не ВІЛ-
інфікованими матерями і які вигодовувалися тотож-
ними сумішами. 

Нормальний рівень цинку вважався в межах 1,6-8 
ммоль/л, дефіцит цинку легкого ступеня – 1,59-1,3; 
середнього ступеня тяжкості – 1,29-1,0; тяжкий дефі-
цит цинку – менше 1,0 ммоль/л [10]. Вміст СD4+ 
-Т-лімфоцитів виявляли методом проточної цитофлю-
ориметрії. Суть методу базується на оцінці рівня світ-
лової дисперсії лазерного променя, що проходить 
через клітини у струмені зразка крові [11]. Нормальний 
рівень СD4+ -Т-лімфоцитів вважався в межах 36-45% 
[10]. Для оцінки вірогідності різниці між групами 
параметричних показників (концентрація цинку, 
рівень CD4+) використовували метод Ст’юдента. 
Кореляційні зв’язки досліджено методом Пірсона. 
Довірчі інтервали подані в межах стандартного від-
хилення. В усіх випадках різницю між показниками, 
що порівнювалися, визнавали вірогідною при р <0,05 
[12].

-"./)0#&#*. Рівень цинку в крові ВІЛ-позитивних 
жінок коливався в межах 0,8 – 3,4 ммоль/л, 
хˉ=1,78±0,12; (р=0,042 порівняно з групою контролю) 
(рис.1), причому нормальний рівень цинку (1,6-8 
ммоль/л [12]) був у 16 вагітних (53,3%), 8 (26,6%) мали 
дефіцит цинку легкого ступеня, 4 (13,3%) – дефіцит 
середнього ступеня і 2 (6,8%) – вкрай низький рівень 
цинку. 
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Рівень цинку в крові ВІЛ-негативних вагітних жінок був 
у межах 1,9 – 4,1 ммоль/л (хˉ=2,8; ДІ: 2,51 – 3,18). 

Вміст цинку в пуповинній крові дітей від ВІЛ-інфікованих 
жінок коливався в межах 0,8 – 3 ммоль/л (хˉ=1,72±0,11; 
р=0,005 порівняно з групою контролю) (рис2). У цій групі 
дітей 17 (56,7%) мали нормальний рівень цинку, 6 (20%) 
– дефіцит цинку легкого ступеня, 4 (13,3%) – дефіцит 
цинку середнього ступеня та 3 (10%) – тяжкий дефіцит 
цинку. 

Середній рівень цинку в пуповинній крові дітей, наро-
джених ВІЛ– негативними жінками (група контролю) 
склав хˉ= 2,12 ммоль/л. (ДІ:1,68 -2,56). 

!"#$%$& '()(*)$+ ,$-"'./(+ Пірсона виявлено, що 
між концентрацією цинку в крові ВІЛ- інфікованої 
вагітної та рівнем цинку в пуповинній крові новонаро-
дженого є вірогідний (р<0,0001) прямий середньої 

сили кореляційний зв’язок (r =0,85, 95% ДІ 0,7140 – 
0,9288). Тобто, при високих концентраціях цинку в 
крові ВІЛ- позитивної вагітної, достовірно зростає і 
рівень цинку в пуповинній крові дитини. У ВІЛ- нега-
тивних дітей, народжених ВІЛ- негативними жінками, 
теж виявлена подібна залежність, а саме: при високій 
концентрації цинку в крові матері концентрація цинку 
в крові дитини теж була вищою (r =0,98; 95% ДІ 0,9667 
– 0,992; р<0,0001). 

 Після вживання дітьми сумішей, що містили цинку 
більше, у порівнянні з іншими виробниками, та прове-
дення повторних вимірів рівня Zn у крові отримано 
наступний результат: у дітей, народжених ВІЛ-
інфікованими жінками концентрація Zn (хˉ) зросла до 
2,14±0,12 ммоль/л (ДІ: 1,72- 2,59; p =0,01995 порівняно з 
цинком у пуповинній крові)(рис 3). 

!"#.1. !$%&'( )"'*+ ,-. – /01"2"%'"3 4$'0*

!"#.2 ,5$#2 )"'*+ % /+/0%"''$6 *70%$ 8$2&6 '97084&'"3 ,-. – /01"2"%'"5" 4$'*95"
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Для порівняння: середній рівень цинку в крові дітей з 
контрольної групи (здорові діти, народжені не ВІЛ- інфі-
кованими жінками) став також більший хˉ =2,75 ммоль/л 
(ДІ: 2,37-3,48; р=0,11 порівняно з цинком у пуповинній 
крові) (рис 4). 

Таким чином, і в групі дітей з перинатальним контак-
том ВІЛ і у дітей, народжених ВІЛ-негативними жінками, 
спостерігалося збільшення середнього рівня цинку в 
крові. Проте вищі показники були в контрольній групі, в 
порівнянні з групою ВІЛ-інфікованих. 

Із 30 дітей, народжених ВІЛ- інфікованими жінками, 
6 були визнані ВІЛ- позитивними. В групі ВІЛ-
інфікованих дітей рівень цинку в пуповинній крові 
коливався в межах 1 – 1,6 ммоль/л (хˉ=1,3; ДІ: 1,051- 
1,548). Після вживання суміші, що містила цинку біль-

ше, у порівнянні з іншими виробниками, рівень цинку 
в крові ВІЛ- інфікованих дітей зріс (хˉ=1,88, ДІ: 1,140- 
2,626; р=0,0022 порівняно з цинком у пуповинній 
крові). 

У дітей, народжених ВІЛ–позитивними жінками, 
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рівень CD4+лімфоцитів коливався в межах 3-45% 
(хˉ= 30,83; ДІ: 27,384 – 34,292), в абсолютних показ-
никах -50-816 кл/мкл(хˉ=505; ДІ: 449,56 – 561,46). 
Застосування кореляційно-регресійного аналізу 
при дослідженні концентрації цинку та рівнем 
CD4+, дозволяє стверджувати про наявність віро-
гідного (р<0,01) прямого середньої сили кореля-
ційного зв’язку (r = 0,55). Це є свідченням того, що 
при збільшенні концентрації цинку зростає також і 
рівень CD4+ у крові дітей, народжених від ВІЛ-
інфікованих матерів. Значення коефіцієнта регресії 
(Rx/y = 0,04) свідчить про той факт, що із зростан-
ням концентрації цинку в сироватці крові дітей 
даної групи на 0,04 ммоль/л , зростає і рівень CD4+ 
в середньому на 1%.

!"#$%$&'((). В результаті нашого дослідження 
з’ясовано, що у ВІЛ-інфікованих жінок та їх дітей 
спостерігається зниження рівня цинку в крові, 
порівняно з ВІЛ-негативними матерями та їх дітьми. 
Можна відмітити залежність, при якій у ВІЛ-
негативних дітей, народжених ВІЛ-позитивними 
жінками, рівень цинку в пуповинній крові вищий, 
ніж у ВІЛ-інфікованих дітей. Природа цього явища 
не до кінця зрозуміла. 

Функція клітинного імунітету в ВІЛ-інфікованих 
дітей може залежати від їх вигодовування. Зниження 
забезпеченості цинком за рахунок порушеної 
абсорбції, як і ВІЛ-інфекція сама по собі, порушують 
здатність до утворення антитіл та тимоцитів, отже 
підвищують ризик загрозливих для життя інфекцій. 

З метою профілактики їх виникнення в досліджен-
ні було застосовано суміші, що містили високий 
рівень цинку, в порівнянні з іншими, що представ-
лені на ринку України. Після їх застосовування у 
ВІЛ- інфікованих дітей вдалося досягнути підвищен-
ня рівня цинку, що позитивно вплинуло і на рівень 
СD4+ лімфоцитів, а саме на підвищення їх концен-

трації в крові. Наші дані співпадають з результата-
ми, отриманими Mocchegiani E., який, включивши 
до стандартної антиретровірусної терапії у дорос-
лих ВІЛ- інфікованих пацієнтів біодобавку цинку, 
спостерігав зростання вмісту CD4+лімфоцитів у їх 
крові, та зменшення рівня їх захворюваності на 
опортуністичні інфекції [13]. 

Оскільки всі діти в нашому досліджені отримува-
ли суміші з високим вмістом цинку, їх неможливо 
було порівняти з іншою групою, тому, незважаючи 
на факт зростання в крові ВІЛ-інфікованих дітей 
концентрації цього мікроелемента, про клінічну 
ефективність застосування цих сумішей у профі-
лактиці виникнення опортуністичних інфекцій 
говорити складно.

Клінічно доведено, що смертність малюків від 
пневмонії в результаті застосування препаратів 
цинку знижується на 75% (A. Brooks,2004), а серед-
ня тривалість гострої діареї у дітей, що приймали 
препарати цинку, достовірно менша в порівнянні з 
групою дітей, що отримувала стандартну терапію 
без цинку (M. Lukasik, 2008). Ці клінічні стани типові 
для дітей з ВІЛ, тому проблема вивчення застосу-
вання добавок цинку в їх раціоні є актуальною. 
Крім того, низький рівень цинку в крові ВІЛ- пози-
тивних дітей може бути пов’язаний з порушенням 
адсорбції цинку із їх шлунково- кишкового тракту.

У дітей, які знаходилися на грудному вигодову-
ванні, вміст цинку в крові був вищим, ніж у дітей 
при штучному вигодовуванні (Щеплягіна, 2001). 
Біодоступність мікроелементів із коров’ячого моло-
ка чи сумішей (хоча в коров’ячому молоці цинку 
більше) гірша, ніж із жіночого молока. А оскільки 
діти, народжені ВІЛ- інфікованими жінками, не пере-
бувають на грудному вигодовуванні, надходження 
цинку в їх організм недостатнє.

Харчування дітей раннього дитячого віку, особли-

Умовні позначення:

Рівень цинку в крові дітей до вигодо-
вування сумішами з підвищеним рів-
нем цинку

Рівень цинку у дітей після вигодову-
вання сумішами з підвищеним рів-
нем цинку
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во ВІЛ-інфікованих, може не задовольняти потребу 
в цьому мікроелементі під час їх швидкого росту.

Для профілактики розвитку дефіциту цинку реко-
мендується включати в раціон продукти, багаті 
цинком. Сюди належать печінка, горіхи, свинина, 
бобові (Легонькова,2003). Проте такі продукти в 
раціоні немовлят не застосовуються. 

Сьогодні на українському фармацевтичному ринку 
переважають препарати цинку у формі мазі, розчинів 
для зовнішнього застосування, порошку (цинку оксид, 
цинку сульфат, цинку хлорид), ін’єкційних розчинів 
(цинку сульфат), очних крапель (цинку сульфат 0,25%). 
Єдиний на сьогоднішній день монокомпонентний 
препарат цинку сульфату для внутрішнього вживання 
– таблетки «Цинктерал» у дитячому віці не застосову-
ється. Тому єдиним можливим джерелом цинку для 
ВІЛ- інфікованих немовлят є молочні суміші з високим 
вмістом цинку. 

В останні роки з’являються дані про ефективність 
пренатальної профілактики дефіциту цинку у малю-
ків, коли монопрепарат приймається курсом під час 
вагітності. 

Наведені дані дозволяють сподіватися, що профі-
лактика дефіциту цинку у ВІЛ-інфікованих матерів і 
дітей відкриває нові можливості збереження їх 
здоров'я.

!"#$%&%'. Вміст цинку в крові ВІЛ – інфікованих 
жінок знижений, порівняно з ВІЛ – негативними. 
Вміст цинку в крові дітей, народжених ВІЛ – інфіко-
ваними жінками нижчий, ніж у дітей від ВІЛ- нега-
тивних матерів. У той же час, рівень цинку в ВІЛ-
інфікованих дітей менший, ніж у дітей народжених 
ВІЛ-позитивними матерями, але не інфікованих ВІЛ. 
Адекватне вигодовування дає можливість підвищи-
ти концентрацію цинку в крові, що позитивно впли-
ває на рівень CD4+лімфоцитів. Подальші дослі-
дження повинні допомогти зрозуміти зв'язок між 
вигодовуванням та перебігом ВІЛ та дадуть нові 
можливості для розробки обгрунтованих страте-
гій.
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