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Herpes infection in neonates leads to significant morbidity and adverse long-term effects. Currently, the level of herpes 
simplex virus infection among pregnant women is rather high (30-65%), therefore, all children are potentially susceptible to 
the risk of neonatal herpes infection. Frequency of neonatal herpes according to the world literature data ranges from 
1:2500 to 1:60000 live births. So, it is necessary to study the current epidemiological data, the modes of transmission, 
maternal immune status, peculiarities of clinical signs and management of infants with confirmed or suspected neonatal HSV 
infection according to the latest international guiderlines, and implement them in the national practice.
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Герпетическая инфекция у новорожденных приводит к значительной заболеваемости и неблагоприятным 
отдаленным последствиям. В настоящее время уровень инфицирования вирусом простого герпеса среди 
беременных женщин является достаточно высоким (30-65%), поэтому все дети являются потенциально склонны к 
риску неонатальной герпетической инфекции. Частота неонатального герпеса по данным мировой литературы 
составляет от 1:2500 до 1:60000 живорожденных. В связи с этим, необходимым является изучение современных 
эпидемиологических данных, путей передачи, материнского иммунного статуса, особенностей клинического тече-
ния, а также диагностического алгоритма и тактики ведения новорожденных с неонатальной герпетической инфек-
цией или риском ее реализации соответственно современным мировым стандартам и внедрения их в отечествен-
ную практику.
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ПЕДІАТРІЯ

Вступ. У теперішній час в умовах зниження показни-
ків народжуваності, збільшення числа вагітних з висо-
ким перинатальним ризиком, інфекційна патологія 
плода і новонародженого є однією з найбільш вагомих 
проблем сучасної неонатології. Значна частка припадає 
на інфекції TORCH-комплексу, серед яких одне з перших 
місць за частотою та негативними наслідками для дити-
ни посідає герпесвірусна інфекція. Поява противірусної 
терапії значно покращила прогноз новонароджених з 
неонатальною герпетичною інфекцією, викликаною 
вірусом простого герпесу (ВПГ), збільшуючи показники  
виживання інфікованих новонароджених і поліпшуючи 
результати віддалених наслідків. Однак, неонатальна 
ВПГ-інфекція продовжує  спричиняти значну захворю-
ваність і смертність, незважаючи на успіхи в діагностиці 
та лікуванні [1]. Тому, менеджмент немовлят, потенційно 
схильних до зараження вірусом простого герпесу  під 
час пологів не є рідкістю, і запобігання негативних 
наслідків результатів неонатальної герпетичної інфекції 
має першорядне значення. 

Епідеміологія неонатальної герпетичної інфекції.
Епідеміологічні багатоцентрові дослідження ВООЗ 

показали, що майже третина людства інфікована 
герпес-вірусною інфекцією (майже 90% дітей та підліт-
ків у віці до 15 років) і є вірусоносієм. Захворюваність 
генітальним герпесом досягає 80 200 на 100 тис. насе-
лення  та продовжує зростати в останні роки [2]. 

Рівень неонатальної герпетичної інфекції (НГІ) є висо-
ким в різних регіонах світу, охоплюючи дитяче населен-
ня як високо розвинутих країн, так і держав з нижчим 
ступенем соціально-економічного розвитку [3, 4]. 
Частота неонатального герпесу за  даними світової літе-
ратури складає від 1:2500 до 1:60000 живонароджених. 
В Канаді частота НГІ відповідає приблизно шість на 100 
000 народжених живими [3], у США від 1:3200 до 1:10000 
[5, 6, 7].  Цей рівень захворюваності неонатальним ВПГ є  
аналогічний показникам захворюваності вірусом імуно-
дефіциту людини (ВІЛ) в перинатальному періоді перед 
приходом в повсякденну практику антиретровірусної 
терапії під час вагітності і перевищує захворюваність на 
вроджений сифіліс, токсоплазмоз,  вроджену краснуху в 
ендемічні роки. У США рівень госпіталізації з приводу 
НГІ становить 0,2, що істотно впливає на економічні 
затрати ресурсів охорони здоров’я [4, 8, 9, 10]. 

Вірусологія. 
Вірус простого герпесу (ВПГ) є представником роди-

ни герпесвірусів. Він містить геном двохланцюгової 
лінійної ДНК, яка складається з 150 000 пар основ, які 
кодують більше 80 поліпептидів, навколо якої є нуклео-
капсид, що складається з 162 капсомерів, розташова-
них у вигляді ікосаедричної симетрії. Ззовні віріон 
щільно вкритий мембранною оболонкою, яка склада-
ється з 11 глікопротеїнів (gB, gC, gD, gE, gG, gH, gI, gJ, gK, 
gL та gM), ліпідів і поліамінів. ДНК ВПГ-1 і ВПГ-2 типів в 

значній мірі колінеарні, містять гомологічні послідов-
ності розподілені по всьому геному, і більшість із вказа-
них поліпептидів одного вірусного типу антигенно 
пов'язані з поліпептидами іншого [4]. Хоча унікальні 
антигенні детермінанти існують для кожного вірусу, 
однак існує значна перехресна реактивність глікопро-
теїнів ВПГ-1 і ВПГ-2, що ускладнює їх ідентифікацію за 
допомогою більшості комерційно доступних серологіч-
них аналізів [11]. 

Як і всі віруси родини герпесвірусів, ГПВ має характер-
ну біологічну властивість затримки і реактивації, що 
викликає рецидивуючі інфекції. Вірус у латентній формі 
не чутливий до антивірусних препаратів, навіть після 
противірусної терапії інфекція залишається протягом 
усього життя. ВПГ ефективно розмножується в клітинних 
культурах, чинить швидкий літичний цитопатичний 
ефект протягом 1-3 днів в більшості клітин, які викорис-
товуються в клінічних вірусологічних лабораторіях [4].

ВПГ потрапляє в організм людини оральним, геніталь-
ним шляхом, через кон'юнктиву, подряпини шкіри, ура-
жає чутливі нервові закінчення, а потім мігрує через 
аксони ретроградним шляхом в ганглії задніх корінців, 
де залишається протягом життя. Плід може бути інфіко-
ваним трансплацентарно або ретроградно через роз-
риви або, на перший погляд, цілісні оболонки [4]. 

Шляхи передачі неонатальної герпетичної інфек-
ції.

За даними американських досліджень у 32% вагітних 
жінок (в анамнезі яких не було герпетичних висипань) 
були виявлені антитіла до ВПГ 1-го та 2-го типів. Не див-
лячись на те, що новонародженим можуть передаватися 
віруси обох типів, неонатальна герпетична інфекція час-
тіше викликається ВПГ 2-го типу. За оцінками світових 
експертів, 75% випадків герпетичної інфекції у новона-
роджених викликані ВПГ-2 і 25% ВПГ-1 [11].

Випадки генітального герпетичної інфекції у мате-
рів можуть бути класифіковані наступним чином 
[12]:

• Нещодавно набуті:
- перший  епізод первинної інфекції (мати не має сиро-

ваткових антитіл до ВПГ- 1 або ВПГ-2); 
- перший епізод непервинної інфекції (мати з антитіла-

ми до ВПГ-1 заражається ВПГ-2 інфекцією, або 
навпаки).

• Рецидивуючі - (мати має попередньо існуючі антитіла 
до ВПГ, що виділений з статевих шляхів). 

Перший епізод первинної інфекції виникає коли вагіт-
на жінка, яка не має антитіл до ВПГ-1 і ВПГ-2, заражається 
вірусом статевим шляхом. Якщо жінка, яка мала антитіла 
до ВПГ-1, заражається генітальною ВПГ-2 інфекцією (або 
навпаки), виникає перший епізод непервинної інфекції. 
Вірусна реактивація з латентного стану з подальшою 
антеградною локацією вірусу назад в шкіру і слизові 
поверхні викликає рецидив інфекції [4, 11]. 
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Оскільки ВПГ-нейтралізуючі антитіла передаються 
дитині через плаценту, то тип  ВПГ-інфекції у матері впли-
ває на ймовірність інфікування ВПГ, за умови, що дитина 
не народилася до 32 тижня вагітності [13]. Найбільш 
високий ризик розвитку герпетичної інфекції у новона-
роджених з її несприятливими наслідками спостеріга-
ється у випадку первинного інфікування жінки в пізні 
терміни вагітності, оскільки не встигає сформуватися 
достатній рівень захисних антитіл для плода; ймовірсть 
інфікування плода становить  40-60 % [11, 14, 15]. Для 
немовлят, народжених від матерів, які мають перший 
епізод непервинної інфекції, показник інфікування мен-
ший (до 30%), тому що вони отримали перехресно-
реактивні антитіла. Найнижчий ризик неонатальної 
передачі відбувається від матерів з рецидивуючою 
інфекцією (менше 2%), тому що типоспецифічні антитіла 
присутні [15].

У більшості випадків неонатальної герпетичної інфек-
ції, невідомий анамнез генітальної ВПГ-інфекції у матері 
тому, що матері ніколи не мали або ніколи не помічали 
уражень зовнішніх статевих органів. Дослідження пока-
зують, що від 75% до 90% осіб, які мають антитіла до 
ВПГ-2 не знали про свою інфекцію. Тому, усі новонарод-
жені повинні вважатися потенційно схильним до ризику 
неонатальної герпетичної інфекції [16]. За допомогою 
полімеразної ланцюгової реакції виявлено, що серопо-
зитивні жінки періодично  виділяють ВПГ у статеві шляхи, 
від 10% до 20% осіб з ВПГ-2 виділяють постійно [17].

Тому, у випадку підозри наявності герпетичної інфекції 
у новонародженого, необхідно з’ясувати  дані специфіч-
ного анамнезу матері:

• прояви генітального герпесу під час вагітності, особ-
ливо в межах одного місяця до пологів;

• сероконверсія IgG або IgM до ВПГ під час даної вагіт-
ності;

• зростання титру антитіл (IgG) до ВПГ в динаміці.
Факторами ризику передачи ВПГ-інфекції новонародже-
ним є: характер материнської інфекції (первинна чи 
рецидивуюча), вид пологів, тривалість розриву плодо-
вого міхура і використання інструментарію в пологах 
[13, 18, 19]. Інфікування ВПГ новонародженого може від-
бутися внутрішньоутробного, в пологах (інтранатально-
го) або після пологів (постнатального).

Найбільш поширеним і важливим шляхом інфікування 
– інтранатальний [1, 4]. Навіть при наявності ВПГ-1 біль-
ше 75% новонароджених з герпетичною інфекцію інфі-
куються під час пологів через захворювання статевих 
органів матері, що часто є нещодавно набутими і без-
симптомними [13]. Внутрішньоутробне інфікування 
виникає рідко (1 на 250 000 пологів). В утробі матері ВПГ 
може проявляти тератогенний вплив, а також викликати 
ураження шкіри, центральної нервової системи (ЦНС), 
хоріоретиніт. Післяпологова інфекція може передавати-
ся від матері, родичів чи медичного персоналу з проява-

ми оро-лабіального герпесу або безсимптомним пере-
бігом ВПГ-1 [11, 20]. 

Пологи шляхом  кесаревого розтину значно знижують, 
але не усувають ризик неонатальної герпетичної інфек-
ції, навіть при виконанні його до розриву навколоплід-
них оболонок [5, 19, 21, 22]. Однак, все ж таки,  рекомен-
дованим є кесарів розтин при наявності генітальних 
уражень під час пологів. Жінкам з рецидивуючим гені-
тальним ВПГ рекомендовано профілактично приймати 
ацикловір з 36-ого тижня вагітності до пологів, що змен-
шує ризик рецидивів генітального герпесу і виділення  
його під час пологів [23, 24].   

Клінічні особливості неонатальної герпетичної 
інфекції.

Відмінність між неонатальним інфікуванням ВПГ та 
неонатальною герпетичною хворобою викликає актив-
ну дискусію. Інфікування має місце, коли встановлено 
реплікацію вірусу, але вірус не викликає захворювання. 
Герпетична хвороба виникає, коли вірусна реплікація 
спричиняє клінічні ознаки (ураження шкіри, енцефаліт, 
гепатит та ін.). Інфікована вірусом простого герпесу 
новонароджена дитина має практично 100% ризик роз-
витку захворювання [11]. 

Неонатальна герпетична інфекція. Згідно класифіка-
ції неонатальної герпетичної інфекції виділяють три 
форми: локалізована з ураженням шкіри, очей і слизової 
оболонки ротової порожнини (SEM- хвороба, від англ. 
skin, eye, mouth [SEM] disease), локалізована з ураженням 
центральної нервової системи (або з, або без ураження 
шкіри, очей і рота) та генералізована форма [11, 13]. 
Обидва типи ВПГ-1 і ВПГ-2 можуть призвести до різних 
проявів неонатального герпетичного захворювання, 
проте у випадку ВПГ-2-інфекції прогноз більш неблаго-
приємний [1, 11]. 

Початкові прояви неонатальної герпетичної інфекції 
спостерігаються переважно протягом перших чотирьох 
тижнів життя. Інколи захворювання проявляється у віці 
4-6 тижнів [15]. У разі внутрішньоутробного інфікування 
клінічні ознаки спостерігаються одразу або через неве-
ликий проміжок часу після народження. За результатами 
досліджень Long S. та співавторів у 50% випадків неона-
тальна герпетична інфекція може проявлятися неспеци-
фічними ознаками, здебільшого лише підвищенням тем-
ператури тіла. Тому, новонароджені з лихоманкою, озна-
ками нервово-рефлекторного збудження, судомами, а 
також при наявності патологічних змін ліквору потребу-
ють ретельного обстеження та моніторингу. Однак, нор-
мальні початкові показники спинно-мозкової рідини не  
виключають діагноз герпетичної інфекції з ураженням 
центральної нервової системи (ЦНС)  [25]. 

Локалізована форма з ураженням шкіри, очей та 
слизової оболонки ротової порожнини (SEM-хвороба) 
становить приблизно 45 % від числа неонатальної герпе-
тичної інфекції [20]. Як правило, дана форма має легкий 
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перебіг та сприятливі наслідки. Однак, за відсутності адек-
ватної терапії існує високий ризик прогресування хвороби 
із ураженням ЦНС та інших органів. Проявляється протя-
гом перших двох тижнів життя, але може виникнути в будь-
який момент протягом перших шести тижнів життя (зазви-
чай протягом першого місяця) [11, 26]; при внутрішньоу-
тробному інфікуванні немовля народжується з елемента-
ми висипу [27].

Ураження шкіри при SEM-хворобі проявляються у 
вигляді множинних згрупованих, інколи поодиноких або 
зливних, везикул розміром 1,5-2 мм на еритематозному 
фоні. Згодом  на місці пухирців утворюється ерозія з 
наступною пігментацією шкіри в місці локалізації. Везикули 
можуть з’являтись у ділянках локальних травм, напри-
клад, на шкірі голови після контакту з фетальними датчи-
ками. Інколи везикули можуть з’являтися не одразу, а 
протягом розвитку хвороби. Відсутність шкірних уражень 
не виключає діагнозу герпетичної інфекції [26, 27, 28]. 
Клінічні ознаки ураження очей при ВПГ-інфекції у ново-
народженого: сльозотеча, «болючий» плач, 
кон'юнктивальна еритема, інколи наявність периорбі-
тальних везикул. ВПГ-кератокон'юнктивіт може прогресу-
вати до катаракти та хоріоретиніту і призвести до незво-
ротнього порушення зору. На початку захворювання очні 
симптоми можуть бути відсутніми [26, 29]. Ураження рото-
вої порожнини проявляється утворенням місцевих вира-
зок слизової оболонки рота, піднебіння та язика [26].

Локалізована форма з ураженням ЦНС. Приблизно 
третина випадків неонатальної герпетичної інфекції при-
падає на локалізовану форму з ураженням ЦНС [20]. Вірус 
простого герпесу може потрапити до головного мозку 
двома шляхами: ретроградно з носоглотки та нюхових 
нервів або гематогенним шляхом при дисемінованій 
формі захворювання [11]. Дана форма герпетичної інфек-
ції у новонароджених зазвичай проявляється на другому-
третьому тижні життя [28]. 

Клінічна симптоматика захворювання наростає дуже 
швидко. Спочатку з’являються підвищена температура 
тіла, млявість почергово зі збудженням, зниження апети-
ту, тремор, блювання, напруження великого тім’ячка; 
через 1-3 дні – порушення свідомості, фокальні або гене-
ралізовані судоми, кома [26, 27, 30]. У 50% дітей захворю-
вання закінчується летально протягом 6-7 днів, а в решти 
має тяжкі залишкові явища [27]. Ураження ЦНС може 
супроводжуватися змінами з боку шкіри, очей та слизової 
оболонки ротової порожнини, а також інших органів та 
систем. Поява везикульозних висипань має місце у 60-70% 
новонароджених [26]. 

Ураження ЦНС герпетичного ґенезу супроводжується 
характерними змінами ліквору: наявність мононуклеар-
ного плеоцитозу, нормальний або помірно знижений 
рівень глюкози і помірно підвищений рівень білка. На 
початковій стадії захворювання зміни в спиномозковій 
рідині можуть бути відсутніми [26, 30]. 

Генералізована форма герпетичної інфекції стано-
вить приблизно 25% від рівня неонатальної герпетичної 
інфекції й проявляється уражанням кількох органів та 
систем, включаючи печінку, легені, наднирники, централь-
ну нервову систему, шкіру, очі або ротову порожнину [4, 
26, 30]. Центральна нервова система уражається в 60-75% 
випадків генералізованої інфекції внаслідок гематогенно-
го поширення збудника [11]. 

Дана форма герпетичної інфекції у новонароджених 
зазвичай проявляється на першому, інколи другому тижні 
життя і супроводжується неспецифічними клінічними 
ознаками: приступами апное, гіпер- або гіпотермією, 
неспокоєм або летаргією, респіраторними порушеннями, 
здуттям живота, асцитом [26, 30], що не рідко маскується 
під діагнозом неонатального сепсису. Мають місце також 
гепатоспленомегалія, жовтяниця, геморагічний синдром, 
олігурія, пригнічення свідомості, генералізовані судоми. 
При прогресуванні захворювання більш виражена гіпо-
термія, яка часто супроводжується проявами дихальної 
недостатності і шоку. Ураження шкіри з’являються під час 
перебігу захворювання, більш ніж у 20% – відсутні. 
Летальність при генералізованих формах герпетичної 
інфекції у новонароджених може досягати 80-90% [26, 27].

Одним з найбільш частих органів – мішеней вірусу про-
стого герпесу у новонароджених є печінка. Вірусний гер-
петичний гепатит характеризується нейтропенією, тром-
боцитопенією, підвищенним рівнем трансаміназ, прямою 
гіпербілірубінемією з подальшим приєднанням ДВЗ-
синдрому, асциту та розвитком гострої печінкової недо-
статності, що потребує трансплантації печінки [26, 31]. 
Нерідко супроводжується ураженням інших органів, а 
саме геморагічним пневмонітом, менінгоенцефалітом та 
ознаками некротичного ентероколіту. 

Генералізована форма неонатальної герпетичної інфек-
ції переважно виникає у випадках первинного інфікуван-
ня матері [14]. Материнська лихоманка є фактором ризику 
важкого перебігу захворювання [2, 8, 32, 33]. 

Діагностика неонатального герпетичного захворю-
вання. 

Лабораторна діагностика неонатальної герпетичної 
інфекції включає виявлення збудника за допомогою 
наступних досліджень [8, 26, 34]: 

- культуральний метод (вірусні культури з ротоглотки, 
носоглотки, уражень шкіри, мазків із слизової оболонки 
ротової порожнини, кон’юнктиви,  прямої кишки, лейко-
цитів крові і ліквору), 

- ПЛР дослідження крові, ліквору, уражень шкіри, слизо-
вих оболонок (виявлення вірусних ДНК);

- метод прямої імунофлуоресценції (ПІФ) або імунофер-
ментного аналізу (ІФА)  (виявлення вірусних антигенів в 
матеріалі з уражень шкіри та слизових оболонок). 

Негативні результати культурального ВПГ-тесту, ПЛР та 
експрес-тестів не виключають неонатальну герпетичну 
інфекцію.
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Вірусологічний культуральний метод. Виділення 
культури ВПГ залишається «золотим» стандартом діа-
гностики герпетичної інфекції у новонароджених, осо-
бливо локалізованої форми з ураженням шкіри та слизо-
вих оболонок [35]. Вірусні культури можуть бути виявле-
ні із уражень шкіри, слизових оболонок ротової порож-
нини, носоглотки, прямої кишки, кон’юнктиви, крові, 
спино-мозкової рідини. Важливою умовою достовірних 
результатів є час забору матеріалу, а саме – не раніше 24 
годин життя дитини. Якщо мазки були взяті протягом 
першої доби після народження, виявлення вірусу з ура-
жень шкіри та слизових оболонок може бути за рахунок 
контамінації їх під час пологів. Позитивний результат 
мазків, взятих після перших 24 год. життя дитини свід-
чить, швидше за активну реплікацію вірусу, ніж контамі-
націю [13, 15]. 

Зразки проб для визначення культури вірусів із слизо-
вих оболонок можуть бути об’єднані перед інокуляцією 
в клітинну культуру з метою зниження вартості дослід-
ження, оскільки важливою є інформація про наявність 
або відсутність реплікації вірусу, а не його точного місця 
локалізації в організмі. Необхідно чітко дотримуватися 
правил транспортування досліджуваного матеріалу – у 
відповідному вірусологічному транспортному середови-
щі (в охолодженому вигляді) [11]. Тип вірусу простого 
герпесу, виділеного з культури клітин, можна швидко і 
надійно ідентифікувати за допомогою комерційно 
доступних типо-специфічних імунофлюорисцентних 
реагентів. Виявлення ВПГ із свіжих везикульозних виси-
пань потребує приблизно 24 годин інкубації, із спино-
мозкової рідини – декілька днів. Вірусні культури, які є 
негативними протягом 10 днів, як правило, залишаються 
негативними [26].

ПЛР. На сьогоднішній час використання ПЛР для вияв-
лення вірусу простого герпесу в спино-мозковій рідині у 
новонароджених з ураженням ЦНС є  методом вибору, 
оскільки, вважається більш чутливим (75-100%), ніж 
культуральний [36].  Проте, ПЛР-аналіз ліквору необхід-
но проводити тільки в поєднанні з виділенням культури 
ВПГ з уражень шкіри та слизових оболонок, оскільки, 
значна частина дітей з генералізованою формою захво-
рювання та SEM-хворобою не мають ураження ЦНС [13, 
26, 37]. Негативний результат ПЛР ліквору не виключає 
герпетичного ураження ЦНС, особливо коли забір здій-
снювався на ранніх стадіях захворювання (в перші 24 - 
48 год) [13]. У випадку переконливої підозри ураження 
ЦНС герпетичного ґенезу і негативного результату ПЛР 
ліквору на початку захворювання необхідно повторно 
провести люмбальну пункцію для дослідження спино-
мозкової рідини [38]. 

Інколи можуть спостерігатися хибно негативні резуль-
тати,  а саме при наявності у лікворі клітин крові, висо-
кого рівня білка, а також, коли люмбальна пункція про-
ведена на фоні противірусної терапії [4, 39].

Окрім застосування у діагностичному процесі, ПЛР-
аналіз спино-мозкової рідини  відіграє важливу роль у 
визначенні тривалості противірусної терапії [11, 37]. Всім 
дітям з позитивними результатами ПЛР ліквору на почат-
ку противірусної терапії необхідно проводити повторну 
спино-мозкову пункцію з  ПЛР-аналізом спино-мозкової 
рідини наприкінці лікування. Діти, у яких ПЛР результат 
залишається позитивним, повинні продовжувати отри-
мувати внутрішньовенну противірусну терапію до нега-
тивного аналізу. У науковій літературі зазначається, що 
неадекватна санація ліквору під час або після проведен-
ня внутрішньовенної терапії корелює з несприятливими 
наслідками [11, 40]. 

При наявності клінічних проявів сепсису, ДВЗ-
синдрому, гепатиту для підтвердження герпетичної етіо-
логії генералізованої форми інфекції використовується 
ПЛР крові (кількісне визначення). За даними літератури у 
пацієнтів з генералізованою формою вище вірусне 
навантаження ВПГ в сироватці крові, тоді як у немовлят з 
герпетичним ураженням ЦНС – вище у лікворі [40]. 

Для підтвердження герпетичної етіології ураження 
очей застосовується ПЛР мазків із кон’юнктиви. 
Чутливість даного методу становить – 75-100%, специ-
фічність – 71-100%             Виявлення вірусу простого 
герпесу методом ПЛР із уражень шкіри та слизових обо-
лонок, за винятком очей, не рекомендується [26]. В дано-
му випадку його використовують лише як додатковий 
метод. 

ПІФ і ІФА. Для підтвердження герпетичної етіології 
ураження шкіри або слизових оболонок застосовується 
метод прямої імунофлюоресценції (ПІФ) і імунофер-
ментний аналіз (ІФА), які  дозволяють швидко виявити 
ВПГ-антигени. Чутливість цих методів – 60-70%, специ-
фічність – 65%. Для верифікації збудника проводиться 
забір вміст везикул, зішкріб з ерозивних ділянок шкіри, 
слизових оболонок. Достовірніші результати отримують 
при дослідженні мазків із слизових оболонок [11, 13].  
ПІФ має високу специфічність до ВПГ-інфекції  і типуван-
ня ВПГ-антигенів, може бути виконана прямо на матері-
алі на скельці [15]. 

ІФА в основному використовується для скринінгу 
вагітних жінок з безсимптомною генітальною герпетич-
ною інфекцією. Для більш точного результату верифіка-
ції локалізованої форми герпетичної інфекції у новона-
роджених рекомендується використовувати комбіна-
цію ІФА або ПІФ з культуральним тестом [15, 26]. 

Cерологічні дослідження крові новонародженого 
не використовуються для діагностики неонатальної 
герпетичної інфекції, оскільки отримані трансплацен-
тарно антитіла (Ig G) не можуть бути диференційовані 
від Ig G, вироблених дитячим організмом. Необхідно 
також враховувати, що здатність продукувати антитіла 
у деяких дітей з тяжкими ураженнями є порушеною 
[13, 26].
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Усі новонароджені з підозрою або встановленим ВПГ-
захворюванням потребують комплексного лаборатор-
ного обстеження, що включає в себе  [4, 8, 11, 13]:

- загальний аналіз крові  (лейкоцитарна формули та 
кількість тромбоцитів);

- оцінка функціонального стану печінки (визначен-
ня активності печінкових трансаміназ, рівня 
загального та прямого білірубіну, з метою виклю-
чення печінкової недостатності та порушення 
обміну речовин – рівень аміаку);

- оцінка функції нирок і гідратації (загальний аналіз 
сечі, визначення рівня сечовини, креатиніну);

- аналіз спино-мозкової рідини (цитоз, рівень глю-
кози, білка, ідентифікація збудника).

Неонатальна ВПГ-інфекція ЦНС може мати місце, незва-
жаючи на «нормальний» цитоз та задовільні біохімічні 
показники ліквору, особливо на ранніх стадіях інфекції. 
Таким чином, тест ПЛР ДНК з ліквору повинен бути вико-
наний навіть якщо ці параметри не порушені. Проведення 
спино-мозкової пункції для дослідження ліквору мето-
дом ПЛР необхідно проводити кожному пацієнту з підо-
зрою на неонатальну ВПГ-інфекцію за відсутності проти-
показань до її виконання [13].

Інструментальні методи обстеження. 
Електроенцефалографія. Електроенцефалографія 

(ЕЕГ) повинна виконуватись у всіх новонароджених з 
підозрою на герпетичне ураження ЦНС, при судомах, 
змінах в спино-мозковій рідині. Зміни на ЕЕГ з’являються 
на початку захворювання і передують появі змін на КТ 
або МРТ. Характерними є вогнищеві або мультифокаль-
ні, періодичні спалахи електричної активності головно-
го мозку [26]. За результатами досліджень Тoth C. та 
співавторів, зміни на ЕЕГ проявляються у 100% пацієн-
тів з  ураженням ЦНС герпетичного ґенезу [30].  

Методи візуалізації головного мозку. Обстеження 
головного мозку здійснюється за допомогою магнітно-
резонансної томографії (МРТ) або комп'ютерної томо-
графії (КТ) з метою визначення локалізації патологічно-
го процесу і ступеня  ураження мозку. МРТ вважається 
чутливішим методом нейровізуалізації при герпетичній 
інфекції у новонароджених, однак у зв’язку з технічни-
ми труднощами проведення даного дослідження у цією 
категорії пацієнтів часто застосовують  КТ головного 
мозку. 

Характерними для неонатальної герпетичної інфекції 
ЦНС є деструктивні зміни у скроневій ділянці. Також 
можуть спостерігатися мультифокальні або вогнищеві 
зміни в стовбурі мозку або мозочку, а також в лобних, 
тім'яних та підкіркових ділянках. Спочатку з’являється 
набряк та зниження щільності мозкової тканини, інколи 
відмічаються крововиливи. На початку захворювання 
ознаки ураження головного мозку можуть бути відсутні-
ми, їх поява відмічається протягом першого-другого 
тижня хвороби. Чутливість методів нейровізуалізації 

становить 67% [26, 30]. Оскільки, зміни на КТ та МРТ на 
ранніх стадіях можуть не спостерігатись, негативний 
результат цих обстежень не виключає герпетичного ура-
ження ЦНС. 

Пренатальне ультразвукове обстеження може вияви-
ти пошкодження головного мозку плода у випадку вну-
трішньоутробного інфікування. Використання даного 
методу постнатально є недостатнім для визначення сту-
пеня ураження мозку і повинно використовуватись в 
комбінації з іншими обстеженнями [4, 26, 30].

Рентгенографія грудної порожнини може верифіку-
вати двобічний, дифузний пневмоніт у новонароджених 
з генералізованою формою герпетичної інфекції [26].

УЗД черевної порожнини рекомендовано для діа-
гностики гепатиту, гострої печінкової недостатності при 
генералізованій герпетичній інфекції, може виявити 
асцит і збільшення печінки [26].

Офтальмоскопія використовується для діагностики 
очної патології при герпетичній інфекції.

Тактика ведення асимптомних доношених дітей, 
чиї матері мають активні ураження під час вагітнос-
ті (рекомендації Канадського педіатричного това-
риства) [13].

Утворення антитіл до ВПГ-1 або ВПГ-2 (типоспецифічні 
ВПГ-антитіла) займає близько трьох тижнів після інфіку-
вання. Коли мати має активні вогнища ураження під час 
пологів, але не має типоспецифічних антитіл, то вважа-
ється, що це нещодавно набутий перший епізод пер-
винної інфекції. При наявності антитіл до ВПГ іншого 
типу, ніж того, що виділяється – найбільш ймовірно, що 
це перший епізод непервинної інфекції. Коли жінка має 
антитіла і до ВПГ-1 і ВПГ-2, це, ймовірно – рецидив захво-
рювання. Їх визначення є важливим  для тактики веден-
ня новонароджених.

1. Передбачуваний перший епізод первинної або 
перший епізод непервинної інфекції, коли немовля 
народжується шляхом кесаревого розтину до роз-
риву плодового міхура. 

Ризик неонатальної ВПГ-інфекції є дуже низьким. Якщо 
стан дитини задовільний, мати і дитина можуть бути 
виписані в очікуванні результатів дослідження мазків із 
слизових оболонок (вірусні культури з кон’юнктиви, 
рото- і носоглотки), взятих на 24-ій годині життя. Необхідно 
знати про ознаки неонатальної ВПГ-інфекції. Деякі екс-
перти також рекомендують ПЛР крові, якщо даний тест 
доступний. Якщо ВПГ виявлений з мазків або ПЛР крові, 
дитина повинна лікуватися як у випадку неонатальної 
ВПГ-інфекції. Є рекомендації – провести повне обстежен-
ня, включаючи взяття мазків з слизової оболонки, підра-
хунок клітин ліквору, біохімічний аналіз крові, ПЛР. 

2. Передбачуваний перший епізод первинної або 
перший епізод непервинної інфекції, коли немовля 
народжується природнім шляхом або шляхом  кеса-
ревого розтину після розриву плодового міхура.  
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Необхідно розпочати лікування ацикловіром та взяти 
мазки (вірусні культури) із слизових оболонок 
(кон’юнктива, рото- і носоглотка) на 24-ій годині життя. 
Деякі експерти також рекомендують ПЛР крові, якщо 
тест доступний. Якщо результати вірусних культур або 
ПЛР крові позитивні, повинна бути зроблена ПЛР лікво-
ру, щоб визначити тривалість терапії ацикловіром. Якщо 
мазки немовляти негативні, терапія ацикловіром може 
бути зупинена, при умові, що типоспецифічні серологіч-
ні тести вказують на рецидивуючу ВПГ-інфекцію у мате-
рі. Якщо типоспецифічні  серологічні тести недоступні 
або показують, що мати має перший епізод ВПГ-інфекції, 
дитина повинна отримувати ацикловір протягом 10 
днів, незважаючи на негативні результати вірусних куль-
тур із слизових оболонок. А також є рекомендації про-
вести повне обстеження (мазки зі слизових, підрахунок 
клітин ліквору, біохімічний аналіз, ПЛР). 

3. Рецидивуюча ВПГ-інфекція під час пологів – 
дитина народжена шляхом кесарського розтину.

Використовуйте той же підхід, що і у випадку першого 
епізоду ВПГ-інфекції до розриву плодового міхура. 

4. Рецидивуюча ВПГ-інфекція під час пологів  – 
дитина народжена природнім шляхом.

Необхідно взяти мазки із слизових оболонок 
(кон’юнктива, рото- і носоглотка) на 24-ій годині життя і 
немовля може бути виписане в очікуванні результатів. 
Деякі експерти також рекомендують тестування крові 
методом ПЛР, якщо тест доступний. Терапія ациклові-
ром буде показана тільки тоді, коли результати мазків 
або ПЛР крові позитивні або коли у дитини розвиваєть-
ся ознаки і симптоми ВПГ-інфекції.

Тактика ведення асимптомних доношених дітей, 
матері яких не мають активних вогнищ під час поло-
гів (або отримують профілактично ацикловір). 

Немовля, мати якого має анамнез ВПГ-інфекції, але 
немає активних вогнищ під час пологів  повинне бути 
обстежене для виявлення ознак неонатальної ВПГ-
інфекції, але не потребує терапії ацикловіром. Взяття 
мазків із слизових оболонок рутинно не рекомендується 
для цього немовляти. У випадках, коли задокументовано 
перші клінічні ознаки ВПГ-інфекції протягом третього 
триместру або близько до часу пологів, розглядається 
питання щодо взяття мазків із слизової оболонки. Батьки 
і особи по догляду за дитиною повинні бути інформовані 
про ознаки і симптоми неонатальної ВПГ-інфекції.

Тактика ведення новонародженого при підозрі на 
неонатальну ВПГ-інфекцією. 

Дисемінова ВПГ-інфекція може імітувати бактеріаль-
ний сепсис, і лікарі повинні враховувати можливу нео-
натальну ВПГ-інфекцію в хворих немовлят < 6-тижневого 
віку. Очікуючи лабораторне підтвердження, потрібно 
розглядати питання щодо обстеження та лікування нео-
натальної ВПГ-інфекції у хворих групи ризику: 

• Немовлята, яким  розпочато в/в антибіотики при підо-

зрі на сепсис (особливо немовлят з судомами  або зі зміна-
ми показників ліквору), стан яких не покращується швид-
ко і які мають негативні бактеріальні культури при 
24-годинній інкубації. 

• Немовлята, госпіталізовані з пневмонією неясної етіо-
логії, стан яких не покращується через 24 години від 
початку антибактеріальної терапії, особливо якщо рент-
генологічна картина відповідає вірусній пневмонії. 

• Діти з кровотечою з місць венопункції або незрозумі-
лою, документально підтвердженою коагулопатією. 

• Немовлята, яким  розпочато в/в  антибіотики при під-
озрі на сепсис і виявлено гепатит нез'ясованої етіології.

Тактика ведення немовлят з неонатальною ВПГ-
інфекцією.

Внутрішньовенне введення ацикловіру є препаратом 
вибору для лікування неонатальної ВПГ-інфекції.  Доза 
становить 20 мг/кг кожні 8 годин за умови задовільної 
функції нирок [41]. Тривалість терапії визначається видом 
захворювання: для локалізованої форми з ураженням 
шкіри та слизових оболонок – 14 днів, для генералізова-
ної форми або ураження ЦНС – 21 день [13, 42]. 

У новонароджених з негативними результатами віру-
сологічних досліджень, однак при наявності переконли-
вих клінічних ознак герпетичної інфекції необхідним є 
проведення повного курсу етіотропної терапії ациклові-
ром [42].

На сьогоднішній день немає стандартизованих (уніфі-
кованих) підходів щодо початку емпіричної терапії аци-
кловіром. Більшість експертів вважають, що внутрішньо-
венне введення препарату слід розпочинати з моменту 
підозри герпетичної інфекції у новонароджених, а саме 
при наявності везикульозних уражень шкіри та слизо-
вих оболонок, судом, млявості, розладів дихання, тром-
боцитопенії, гіпотермії і ознак, характерних для перебігу 
сепсису та помітно підвищених показників трансаміназ 
[8, 11, 43, 44]. Вчасно розпочата етіотропна терапія 
покращує віддалені наслідки [4, 28, 45].  Однак, у випадку 
наявності плеоцитозу з переважанням мононуклеарів у 
клінічно здорової дитини, еритематозних або гнійних 
елементів на шкірі голови в місці накладання датчиків 
(електродів), гіпертермії без локалізованих ознак інфек-
ції у дитини віком менше 21 дня  необхідно враховувати 
відносні переваги, ризик та рентабельність емпіричної 
терапії ацикловіром  до  лабораторного підтвердження 
ВПГ [8, 25, 28, 45]. 

Для лікування неонатальної герпетичної інфекції засто-
совується лише внутрішньовенна форма ацикловіру, 
оскільки через низьку біодоступність пероральної 
форми досягти адекватного  рівня препарату в організмі 
не вдається [46]. Згідно Європейських рекомендацій 
пероральна форма ацикловіру в якості супресивної 
терапії використовується у немовлят з герпетичним ура-
женням ЦНС, а за поодинокими даними –   при всіх фор-
мах неонатальної ВПГ інфекції. Застосовується доза 300 
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мг тричі на добу протягом 6 місяців після повного вну-
трішньовенного курсу [4, 20]. Супресивна терапія знижує 
ризик та частоту виникнення шкірних та офтальмологіч-
них рецидивів герпетичної інфекції, а також несприятли-
ві неврологічні наслідки у випадку уражень головного 
мозку  [42, 47, 48]. 

Як правило, терапія ацикловіром добре толерується 
більшістю немовлят. Побічні ефекти є поодинокими, 
включають [4, 20]: 
– дозо-залежну зворотню нейтропенію (необхідно 

визначати абсолютне число нейтрофілів двічі на 
тиждень протягом курсу терапії. Якщо абсолютне 
число нейтрофілів протягом тривалого часу стано-
вить менше 500/мкл, то потрібно зменшити дозу 
ацикловіру або розпочати введення гранулоцитар-
ного колонієстимулюючого фактору) [4, 20];

– порушення функції нирок (виникає внаслідок утво-
рення кристалів у ниркових канальцях,   частіше 
зустрічається при дегідратації);

– судоми (виникають частіше за відсутності корекції 
дози у пацієнтів з порушеннями функції нирок);

–  виразкування в місці периферичної екстравазації.
Герпетичний  кератокон'юнктивіт лікується системним 

ацикловіром 20 мг/кг  кожні 8 год від 14 до 21 днів і міс-
цевим застосуванням специфічних офтальмологічних 
крапель, мазів (1% розчин  тріфлурідіну по 1 краплі 
кожні 2 години, максимум 9 крапель на добу; відарабін 
3% мазь кожні 3 години, максимум 5 разів на добу) [11]. 

Рекомендації щодо грудного вигодовування при 
герпетичній інфекції. Враховуючи захисні та антиінфек-
ційні властивості грудного молока необхідно віддавати 
перевагу виключно грудному вигодовуванню, при 
потребі  використовуючи альтернативні методи. 
Протипоказом або припиненням природнього вигодо-
вування – наявність у матері  герпетичних висипань на 
грудях [11].

Моніторинг немовлят з неонатальною герпетич-
ною інфекцією в катамнезі. 

Всі діти, що перенесли неонатальну герпетичну інфек-
цію, особливо локалізовану форму з ураженням ЦНС, 
потребують ретельного нагляду для раннього виявлен-
ня неврологічних ускладнень. На сьогоднішній час 
широко впроваджується методика раннього втручання 
для своєчасного виявлення можливих порушень мотор-
ного та нервово-психічного розвитку, а саме рухової, 
когнітивної сфери, мови, концентрації уваги, слуху, зору 
[11, 13, 49]. Такі діти повинні бути під спостереженням у 
катамнестичних кабінетах. 

Необхідним є також аудіологічний моніторинг для  
ранньої  верифікації порушень слуху й зниження рівня 
інвалідизації. Діти з перенесеною офтальмологічною 
симптоматикою герметичної  інфекції  потребують 
ретельного спостереження офтальмолога. 

Висновки. Неонатальна герпетична інфекція призво-

дить до значної захворюваності, смертності та несприят-
ливих віддалених наслідків. Враховуючи високий рівень 
інфікування ВПГ серед населення, а особливо вагітних 
жінок, усі діти повинні вважатися потенційно схильними 
до герпетичної інфекції. Тому, визначення материнсько-
го імунного статусу, рання діагностика клінічних ознак 
неонатального герпетичного захворювання з верифіка-
цією збудника та своєчасна й адекватна специфічна про-
тивірусна терапія є запорукою покращення прогнозу та 
зниження рівня інвалідизації. Лікування внутрішньовен-
ним ацикловіром повинно бути розпочате ще до лабо-
раторного підтвердження ВПГ-інфекції, як тільки інфек-
ція підозрюється клінічно. 

Враховуючи значний ризик розвитку неврологічних 
ускладнень у дітей, які перенесли неонатальну ВПГ-
інфекцію, необхідним є розроблення та впровадження 
структурованих програм для оцінки розвитку нервової 
системи, офтальмологічних і слухових функцій, ретель-
ний їх моніторинг з метою попередження втрати слуху й 
зору, розвитку моторної та когнітивної затримки.
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