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Пошук предикторів прогресування інфекції вірусу імунодефіциту людини до IV клінічної стадії у хво-
рих до призначення і на фоні антиретровірусної терапії є актуальним науково-практичним завдан-
ням. Мета дослідження — виявити предиктори прогресування інфекції вірусу імунодефіциту люди-
ни до IV клінічної стадії у хворих до призначення і на фоні антиретровірусної терапії на основі ви-
значення клініко-генетичних маркерів. Проведено ретроспективне когортне дослідження 181 паці-
єнта, інфікованого вірусом імунодефіциту людини. Для статистичної обробки даних використову-
вався регресійний аналіз. Незалежними предикторами прогресування інфекції вірусу імунодефіциту 
людини до ІV клінічної стадії у пацієнтів, інфікованих вірусу імунодефіциту людини, до призначення 
антиретровірусної терапії виявились: чоловіча стать (p=0,037), парентеральний шлях передачі ві-
русу імунодефіциту людини (p=0,004), досвід ув’язнення (p=0,020), індекс маси тіла менше 18,5 кг/м2 
(p=0,040), початкове вірусне навантаження вірусу імунодефіциту людини >1,0х105 копій/мл 
(p=0,034), початковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл (p=0,000), рівень гемоглобіну нижче 
100 г/л (p=0,001), наявність яких підвищує ризик прогресування вірусу імунодефіциту людини до ІV 
клінічної стадії на етапі до призначення антиретровірусної терапії. Незалежними предикторами 
прогресування інфекції вірусу імунодефіциту людини до ІV клінічної стадії у пацієнтів, інфікованих 
вірусом імунодефіциту людини, які отримують антиретровірусну терапію, виявились: парентера-
льний шлях передачі інфекції вірусу імунодефіциту людини (р=0,053), досвід ув’язнення (р=0,043), ни-
зька прихильність до антиретровірусної терапії (р=0,028), початковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів 
< 350 кл/мкл (р=0,020), рівень гемоглобіну нижче 100 г/л (р=0,015) та носійство алелі 299 Gly гена 
TLR4 (р=0,016). 
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Вступ 
В Україні спостерігається друга за величиною 

епідемія ВІЛ-інфекції серед країн Східної Європи 
та Центральної Азії [1, 2]. На жаль значна кіль-
кість хворих виявляється на пізніх стадіях ВІЛ-
інфекції з наявністю тяжких СНІД-індикаторних 
уражень та глибокою імуносупресією [3]. Ефек-
тивна антиретровірусна терапія (АРТ) сприяє 
суттєвому зниженню захворюваності і смертнос-
ті ВІЛ-інфікованих осіб, однак її призначення не 
завжди дає змогу досягти відновлення функції 
імунної системи та очікуваної тривалості життя 
таких пацієнтів [4,5], що зумовлює необхідність 
виявлення факторів, які впливають на прогресу-
вання ВІЛ-інфекції у пацієнтів, які отримують 
АРТ. 

Станом на сьогодні встановлений вплив чис-
ленних факторів на прогресування ВІЛ-інфекції, 
пов’язаних як безпосередньо з ВІЛ – тяжкість 
імуносупресії, вірусне навантаження (ВН) ВІЛ [6], 
так і з біологічними [ 7], поведінковими [8] та ге-
нетичними особливостями організму хазяїна [9]. 
Однак питання виявлення предикторів прогресу-
вання ВІЛ-інфекції залишається недостатньо ви-
вченим, що і стало предметом нашого дослі-
дження. 

Мета дослідження – виявити предиктори про-
гресування ВІЛ-інфекції до IV клінічної стадії у 
хворих до призначення і на фоні АРТ на основі 
визначення клініко-генетичних маркерів. 

Матеріали та методи дослідження 
З метою виявлення предикторів прогресу-

вання ВІЛ-інфекції проводилось ретроспективне 
когортне дослідження. Обстежили 181 ВІЛ-
інфікованого пацієнта (чоловіків – 127, жінок – 
54) віком від 21 до 55 років (середній – 34,6±0,6 
роки), які знаходились на диспансерному обліку 
у Полтавському обласному центрі профілактики 
ВІЛ-інфекції та боротьби зі СНІДом за період з 
2003 по 2017рр. Хворі спостерігалися в динаміці 
від 2 до 14 років, середня тривалість спостере-
ження – 4,3±0,3 роки. Усі лікувально-діагностичні 
процедури здійснювались за інформованою зго-
дою хворих. 

Діагноз ВІЛ-інфекції встановлювали згідно 
міжнародної класифікації хвороб 10 перегляду 
та підтверджували виявленням специфічних се-
рологічних та молекулярно-біологічних маркерів. 
Антитіла до ВІЛ в крові виявляли методом ІФА 
(тест - системи " Labsistem", Нідерланди ), ВН 
ВІЛ - 1 – у полімеразній ланцюговій реакції (ПЛР) 
(Real Time HIV-1 "Abbout" , США).  

Показання до початку та критерії ефективно-
сті АРТ визначалися згідно клінічного протоколу 
[10]. Всім хворим було проведене загально-
клінічне обстеження, проаналізовані дані амбу-
латорних карт. Лабораторні та додаткові дослі-
дження виконувались у відповідності до діагнос-
тованої патології із залученням консультантів. 
Аналіз отриманих клінічних даних і діагностику 
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опортуністичних інфекцій, встановлення клініч-
них стадій ВІЛ-інфекції здійснювали відповідно 
до стандартних протоколів із використанням 
класифікацій, наведених у МКХ-10 (ВООЗ, 2006) 
[10,11].  

Для виявлення генетичного поліморфізму ви-
користовували ПЛР. Генотипування поліморфної 
ділянки гена TLR4 проводили із використанням 
специфічних олігонуклеотидних праймерів на 
ампліфікаторі «Терцик» (ООО «НПО ДНК-
Технология», Росія), поліморфну ділянку гена 
TLR7 – методом алель-специфічної ПЛР у ре-
жимі реального часу на ампліфікаторі «ДТ Лайт» 
(ООО «НПО ДНК-Технология», Росія). 

Статистичну обробку результатів досліджен-
ня проводили з використанням пакетів приклад-
них програм SPSS, 17 версія та Stata, 11 версія. 

Вірогідність відмінностей кількісних результа-
тів для різних груп обстежених визначали за до-
помогою t-критерію Стьюдента за умови норма-
льного розподілу, а при розподілі, який відрізня-
вся від нормального, – U-критерію Манна-Уітні, 
відносних – шляхом аналізу таблиць спряженос-
ті за допомогою критерію χ2. Для прогнозування 
прогресування ВІЛ-інфекції до IV клінічної стадії 
до призначення АРТ використовували простий 
(бінарний) логістичний регресійний аналіз із роз-
рахунком показника відношення шансів (OR) і 
його 95 % довірчого інтервалу (95 % CI). Преди-
ктори розвитку ІV стадії ВІЛ-інфекції на фоні АРТ 
визначалися шляхом аналізу виживання із вико-
ристанням регресії Кокса. Для проведення дано-
го аналізу оцінювали вплив ймовірних предикто-
рів на термін від першого позитивного тесту на 

наявність антитіл до ВІЛ-інфекції до виникнення 
події (діагностика ІV клінічної стадії) із розрахун-
ком відношення ризиків (HR). 

Результати та їх обговорення 
Проведені дослідження показали, що у 129 

(71,3 %) пацієнтів зі 181 протягом періоду спо-
стереження мало місце прогресування ВІЛ-
інфекції до IV стадії, у той час, як у 52 осіб стадія 
ВІЛ-інфекції залишилась такою ж, як при поста-
новці на облік. При цьому більш ніж третина із 
обстежених нами пацієнтів зверталася за меди-
чною допомогою пізно - по факту маніфестації ІV 
клінічній стадії – 72 із 181 (39,8 %) осіб. В інших 
протягом періоду спостереження відбулося або 
не відбулося прогресування ВІЛ-інфекції до ІV 
клінічної стадії, що дало можливість проаналізу-
вати фактори, які сприяють прогресуванню ВІЛ-
інфекції і обумовлюють тривалість життя пацієн-
тів. Фактори прогресування ВІЛ-інфекції до ІV 
клінічної стадії з’ясовували на підставі логістич-
ного регресійного аналізу, який був проведений 
при порівнянні таких груп: 

І – пацієнти з прогресуванням ВІЛ-інфекції до 
ІV клінічної стадії: 

– Іа – до ініціації АРТ – 89 осіб; 
– Ів – на фоні АРТ – 40 осіб; 
ІІ – пацієнти без прогресування ВІЛ-інфекції 

до ІV клінічної стадії до ініціації та на фоні АРТ – 
52 особи. 

Основні соціально-демографічні та клініко-
генетичні характеристики пацієнтів, у яких діаг-
ностовано ІV клінічна стадія до призначення 
АРТ, наведені в табл. 1. 

Таблиця 1  
Основні соціально-демографічні та клініко-генетичні характеристики ВІЛ-інфікованих пацієнтів до призначення АРТ 

ВІЛ-інфіковані пацієнти, aбс. % Характеристики 
Іа група (n=89) ІІ група (n=52) 

р 

Вік (M±m, роки) 35,04±0,7 34,73±1,03 0,226 
Стать:чоловіки/жінки (aбс. %) 68(76,4) /21(34,6) 31(59,6) /21(40,4) 0,035 
Вживання ін’єкційних наркотиків (aбс. %)  66(74,2) 26(50,0) 0,004 
Тривалість інфікування (M±m, роки) 7,58±0,61 7,80 ±0,66 0,667 
Досвід увязнення (aбс. %) 28(31,5) 7(13,5) 0,017 
Зловживання алкоголем (aбс. %) 14(15,9) 6(11,5) 0,475 
Індекс маси тіла менше 18,5  кг/м2 (aбс. %) 14(27,0) 6(11,8) 0,035 
Коінфекція ВГС 45(50,6) 27(51,9) 0,876 
Початкове ВН ВІЛ >1,0х105 копій/мл 14 (24,6) 10 (19,6) 0,536 
Початковий рівень  СD4+ Т-лімфоцитів (Me (IQR) кл/ мкл) 90,5 (33,5-227,75) 334,0(199,0-443,0) 0,000 
Початковий рівень  СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл 77(86,5) 30(57,7) 0,000 
Рівень гемоглобіну нижче 100 г/л (aбс. %)  44(49,4) 57(21,2) 0,001 
Носійство алелі 299Gly гена TLR4 (aбс. %) 8(9,0) 8(13,5) 0,406 
Носійство алелі 11Leu гена TLR7(aбс. %) 24(27,0) 15(28,8) 0,847 

Примітки: p − рівень значимості отриманий із використанням критеріїв χ2 та Манна-Уітні залежно від передумов аналізу. 

Згідно даних табл.1, ВІЛ-інфіковані пацієнти 
обох груп виявились співставними за віком 
(р=0,226) та тривалістю інфікування ВІЛ 
(р=0,667). Однак серед пацієнтів Іа групи досто-
вірно переважали чоловіки – в 1,3 (р=0,035), 
особи із парентеральним шляхом інфікування 
ВІЛ – у 1,5 (р=0,004), досвідом ув’язнення – в 2,6 
(р=0,017) та ІМТ менше 18,5  кг/м2 рази – у 2,3 
(р=0,035) разу. 

За основними лабораторними характеристи-

ками хворі також мали відмінності. Так, у пацієн-
тів Іа групи при первинному обстеженні частіше 
реєстрували рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 
кл/мкл − у 2,3 (р=0,000) разу, як і нижчі середні 
показники їх початкового рівня – 90,5 (IQR 33,5-
227,75) кл/мкл проти 334,0 (IQR 199,0-443,0) 
кл/мкл (р=0,000), та рівень гемоглобіну нижче 
100 г/л – у 2,3 разу (р=0,001). 

Для з’ясування предикторів, які впливають на 
швидкість прогресування ВІЛ-інфекції до ІV клі-
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нічної стадії, до призначення АРТ був проведе-
ний логістичний регресійний аналіз. Серед фак-
торів, які імовірно впливають на швидкість роз-
витку ІV клінічної стадії ВІЛ-інфекції, нами оці-
нювалися: основні соціально-демографічні (вік, 
стать, шлях передачі ВІЛ, досвід ув’язнення, 
тривалість інфікування ВІЛ більше 3 років) та 
клініко-лабораторні (наявність ВГС-коінфекції, 

високе ВН ВІЛ, початковий рівень СD4+ Т-
лімфоцитів < 350 кл/мкл та ін.) та генетичні (но-
сійство алелі 299Gly гена TLR4 та алелі 11Leu 
гена TLR7) характеристики, всього 12. Результа-
ти бінарного аналізу щодо визначення предик-
торів прогресування ВІЛ-інфекції до ІV клінічної 
стадії до призначення АРТ, наведені в табл.2: 

Таблиця 2 
Предиктори прогресування ВІЛ-інфекції до IV клінічної стадії у ВІЛ-інфікованих пацієнтів до призначення АРТ 

ВІЛ-інфіковані пацієнти, aбс. % Фактори ризику та їх значення 
Іа група (n=89) ІІ група (n=52) 

OR(95%CI) p 

1 2 3 4 5 
Чоловіча стать (0 – ні, 1 – так) 68 (86,5) 31(59,6) 2,194 [1,048-4,593] 0,037 
Вік старше 40 років (0 – ні, 1 – так) 18(20,2) 13(25,0) 0,761 [0,337-1,715] 0,510 
Вживання ін’єкційних наркотиків (0 – ні, 1 – так) 66(74,2) 26(50,0) 2,870 [1,395-5,905] 0,004 
Тривалість інфікування більше 3 років (0 – ні, 1 – так) 48(53,9) 119(63,5) 0,674 [0,334-1,360] 0,271 
Досвід ув’язнення (0 – ні, 1 – так) 28(31,5) 7(13,5) 2,951 [1,184-7,356] 0,020 
Зловживання алкоголем (0 – ні, 1 – так) 14(15,9) 6(11,5) 1,450 [0,521-4,041] 0,477 
Індекс маси тіла менше 18,5 кг/м2 (0 – ні, 1 – так) 14(27,0) 6(11,8) 2,769 [1,048-7,320] 0,040 
Коінфекція ВГС (0 – ні, 1 – так) 45(50,6) 27(51,9) 0,947 [0,478-1,878] 0,876 
Початкове ВН ВІЛ >1,0х105 копій/мл (0 – ні, 1 – так) 14 (24,6) 10 (19,6) 2,416 [1,070-5,454] 0,034 
Початковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл (0 – ні, 1 – так) 77(86,5) 30(57,7) 4,706 [2,072-10,686] 0,000 
Рівень гемоглобіну нижче 100 г/л (0 – ні, 1 – так) 44(49,4) 57(21,2) 3,644 [1,663-7,987] 0,001 
Носійство алелі 299Gly гена TLR4 (0 – ні, 1 – так) 8(9,0) 8(13,5) 0,635 [0,216-1,866] 0,409 
Нормальний генотип гена TLR7 (Gln11Gln, 11Gln/-) (0 – ні, 1 – так) 24(27,0) 15(28,8) 0,810 [0,426-0,911] 0,810 

 

Як представлено в табл.2, за результатами 
бінарного аналізу виявлено 7 значимих перемін-
них: чоловіча стать (OR=2,194, 95 %CI [1,048 - 
4,593], p=0,037), парентеральний шлях передачі 
ВІЛ (OR=2,870, 95 %CI [1,395 - 5,905], p=0,004), 
досвід ув’язнення (OR=2,951, 95 %CI [1,184 - 
7,356], p=0,020), ІМТ менше 18,5 кг/м2 
(OR=2,769, 95 %CI [1,048 - 7,320], p=0,040), по-
чаткове ВН ВІЛ >1,0х105 копій/мл (OR=2,416, 95 
%CI [1,070 - 5,454], p=0,034), початковий рівень 
СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл (OR=4,706, 95 
%CI [2,072 - 10,686], p=0,000), рівень гемоглобі-
ну нижче 100 г/л (OR=3,644, 95 %CI [1,663 - 

7,987], p=0,001), наявність яких підвищує ризик 
прогресування ВІЛ до ІV клінічної стадії на етапі 
до призначення АРТ. Тобто, наявність зазначе-
них предикторів впливає на швидкість прогресу-
вання ВІЛ-інфекції. 

Аналогічно проводили аналіз даних щодо ви-
значення предикторів прогресування ВІЛ-
інфекції до IV клінічної стадії у ВІЛ-інфікованих 
хворих, які отримували АРТ. 

Основні соціально-демографічні та клініко-
генетичні характеристики пацієнтів, у яких діаг-
ностовано ІV клінічна стадія на фоні АРТ, наве-
дені в табл. 3.  

Таблиця 3.  
Основні соціально-демографічні та клініко-генетичні характеристики ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні АРТ 

ВІЛ-інфіковані пацієнти, aбс. % Характеристики 
Ів група (n=40) ІІ група (n=52) 

р 

Вік (M±m, роки) 33,95±1,18 34,73±1,03 0,997 
Стать:чоловіки/жінки (aбс. %) 28(70,0) /12(30,0) 31(59,6) /21(40,4) 0,303 
Вживання ін’єкційних наркотиків (aбс. %)  29(79,5) 26(50,0) 0,029 
Тривалість інфікування (M±m, роки) 7,37±0,79 7,08 ±0,66 0,573 
Досвід ув’язнення (aбс. %) 13(32,5) 7(13,5) 0,028 
Зловживання алкоголем (aбс. %) 6(15,0) 6(11,5) 0,625 
Індекс маси тіла менше 18,5  кг/м2 (aбс. %) 10(25,0) 6(11,8) 0,100 
Коінфекція ВГС 20(50,0) 27(51,9) 0,855 
Початкове ВН ВІЛ >1,0х105 копій/мл 10 (25,0) 10 (19,6) 0,538 
Початковий рівень  СD4+ Т-лімфоцитів (Me (IQR) кл/ мкл) 207,5 (87,5 – 349,5) 334,0(199,0-443,0) 0,069 
Початковий рівень  СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл 31(77,5) 30(57,7) 0,048 
Рівень гемоглобіну нижче 100 г/л (aбс. %)  19(47,5) 11(21,2) 0,008 
Імунологічна невдача АРТ (aбс. %) 13(32,5) 9(17,3) 0,090 
Вірусологічна невдача АРТ (aбс. %) 7(17,5) 12(23,1) 0,512 
Низька прихильність до АРТ (aбс. %) 9(22,5) 3(5,8) 0,027 
Носійство алелі 299Gly гена TLR4 (aбс. %) 12(30,0) 8(13,5) 0,052 
Носійство алелі 11Leu гена TLR7(aбс. %) 11(27,5) 16(28,8) 0,887 

Примітки: p − рівень значимості отриманий із використанням критеріїв χ2 та Манна-Уітні залежно від передумов аналізу 

Згідно даних табл.3, серед пацієнтів із діагно-
стованою ІV стадією ВІЛ-інфекції, яка розвину-
лась на фоні АРТ, достовірно переважали особи 
із парентеральним шляхом інфікування ВІЛ – у 

1,5 (р=0,029), досвідом ув’язнення – в 2,4 
(р=0,028), низькою прихильністю до АРТ - у 3,8 
(р=0,027). 

За основними лабораторними характеристи-
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ками пацієнти мали відмінності. Так, у пацієнтів 
Ів групи при первинному обстеженні частіше ре-
єстрували рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 
кл/мкл − у 1,3 (р=0,048) разу, як і нижчий почат-
ковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів – 207,5 (IQR 
87,5-349,5) кл/мкл проти 334,0 (IQR 199,0-443,0) 
кл/мкл (р=0,069). Крім того, у пацієнтів Ів групи у 
2,2 разу частіше реєструвався рівень гемоглобі-
ну нижче 100 г/л, ніж у пацієнтів групи порівнян-
ня (р=0,008).  

Дослідження окремих генетичних маркерів 

показало, що носійство алелі 299Gly гена TLR4 
виявлялося у 12 (30,0 %) осіб з діагностованою 
ІV клінічною стадією ВІЛ-інфекції на фоні АРТ, 
що у 2,2 разу частіше, ніж у пацієнтів з діагнос-
тованими І-ІІІ клінічними стадіями на фоні АРТ – 
8 (13,5 %) (р=0,052). 

Для з’ясування предикторів, які впливають на 
швидкість прогресування ВІЛ-інфекції до ІV клі-
нічної стадії на фоні АРТ був проведений аналіз 
виживання за допомогою регресії Кокса. Резуль-
тати бінарного аналізу наведені в табл.4: 

Таблиця 4  
Предиктори прогресування ВІЛ інфекції до IV клінічної стадії на фоні АРТ за результатами регресійного аналізу 

95% СІ Змінна (коваріанта) B SE Wald p HR 
Нижня Верхня 

Чоловіча стать 0,425 0,346 1,511 0,219 1,530 0,777 3,015 
Вік старше 40 років 0,134 0,368 0,133 0,715 1,144 0,556 2,351 
Вживання ін’єкційних наркотиків  0,688 0,356 3,742 0,053 1,990 0,991 3,994 
Тривалість інфікування більше 3 років -0,094 0,407 0,054 0,817 0,910 0,410 2,022 
Досвід ув’язнення 0,690 0,340 4,110 0,043 1,994 1,023 3,885 
Зловживання алкоголем -0,042 0,444 0,009 0,924 0,959 0,402 2,287 
Індекс маси тіла нижче 18,5 кг/м2 0,424 0,365 1,349 0,246 1,528 0,747 3,127 
Коінфекція ВГС -0,528 0,333 2,523 0,112 0,590 0,307 1,131 
Початкове ВН ВІЛ >1,0х105 копій/мл 0,167 0,365 0,209 0,647 1,182 0,578 2,419 
Початковий рівень  СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл 0,886 0,381 5,405 0,020 2,426 1,149 5,120 
Імунологічна невдача АРТ  0,280 0,341 0,672 0,412 1,323 0,678 2,581 
Вірусологічна невдача АРТ  -0,203 0,417 0,236 0,627 0,817 0,360 1,851 
Низька прихильність до АРТ  0,837 0,381 4,842 0,028 2,310 1,096 4,871 
Рівень гемоглобіну нижче 100 г/л 0,779 0,321 5,882 0,015 2,179 1,161 4,090 
Носійство алелі 299Gly гена TLR4  0,848 0,350 5,855 0,016 2,335 1,175 4,640 
Носійство алелі 11Leu гена TLR7 -0,143 0,355 0,164 0,686 0,866 0,432 1,736 

Примітки: В - коефіцієнт рівняння регресії; SE - стандартна похибка для "В"; Wald- статистика Вальда. 

Як представлено в табл.4, виявлено 6 преди-
кторів прогресування ВІЛ-інфекції до IV стадії на 
фоні АРТ: парентеральний шлях передачі ВІЛ-
інфекції (HR=1,990, 95 %CI [0,991- 3,994], 
р=0,053), досвід ув’язнення (HR=1,994, 95 %CI 
[1,023- 3,885], р=0,043), низька прихильність до 
АРТ (HR=2,310, 95 %CI [1,096- 4,871], р=0,028), 
початковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 
кл/мкл (HR=2,426, 95 %CI [1,149- 5,120], 

р=0,020), рівень гемоглобіну нижче 100 г/л 
(HR=2,179, 95 %CI [1,161 - 4,090], р=0,015) та 
носійство алелі 299 Gly гена TLR4 (HR=2,335, 
95 %CI [1,175- 4,640], р=0,016). 

Як приклад негативного впливу носійства 
299Gly гена TLR 4 на прогресування ВІЛ-інфекції 
до ІV клінічної стадії на фоні АРТ наводимо гра-
фік (рис.1). 

 
Рис.1 Кумулятивна пропорція прогресування ВІЛ-інфекції до ІV клінічної стадії  на фоні АРТ  

залежно від носійства алелі 299Gly гена TLR4 
Примітка: Результати отримані із використанням регресії Кокса.  
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Як видно на рис.1, носійство алелі 299Gly ге-
на TLR4 є незалежним негативним предиктором 
прогресування ВІЛ-інфекції до ІV клінічної стадії 
у хворих на АРТ. 

Таким чином, проведені дослідження дозво-
лили з’ясувати фактори прогресування ВІЛ-
інфекції на етапі призначення АРТ та на її фоні. 
Виявилося, що такі предиктори, як парентераль-
ний шлях передачі ВІЛ, досвід ув’язнення, почат-
ковий рівень СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл, рі-
вень гемоглобіну нижче 100 г/л, сприяють прогре-
суванню ВІЛ-інфекції, незалежно від призначення 
лікування, а такі, як низька прихильність до АРТ 
та носійство алелі 299 Gly гена TLR4 реалізують 
негативний влив на АРТ. 

Отримані результати дозволять індивідуалізу-
вати тактику ведення ВІЛ-інфікованих пацієнтів з 
ризиком розвитку IV стадії захворювання на ос-
нові комплексної оцінки простих характеристик, 
більшість із яких доступні в рутинній клінічній 
практиці. 

Висновки 
1. Незалежними предикторами прогресування 

ВІЛ-інфекції до ІV клінічної стадії у ВІЛ-інфікованих 
пацієнтів до призначення АРТ виявились: чоловіча 
стать (p=0,037), парентеральний шлях передачі 
ВІЛ (p=0,004), досвід ув’язнення (p=0,020), ІМТ ме-
нше 18,5 кг/м2 (p=0,040), початкове ВН ВІЛ 
>1,0х105 копій/мл (p=0,034), початковий рівень 
СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл (p=0,000), рівень 
гемоглобіну нижче 100 г/л (p=0,001). 

2. Незалежними предикторами прогресування 
ВІЛ-інфекції до ІV клінічної стадії у ВІЛ-
інфікованих пацієнтів, які отримують АРТ, визна-
чені: парентеральний шлях передачі ВІЛ-інфекції 
(р=0,053), досвід ув’язнення (р=0,043), низька 
прихильність до АРТ (р=0,028), початковий рівень 
СD4+ Т-лімфоцитів < 350 кл/мкл (р=0,020), рівень 
гемоглобіну нижче 100 г/л (р=0,015) та носійство 
алелі 299 Gly гена TLR4 (р=0,016). 
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Реферат 
ПРЕДИКТОРЫ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ ДО НАЗНАЧЕНИЯ И НА ФОНЕ АРТ 
Марченко Е.Г., Коваль Т.И., Сизова Л.М, Прийменко Н.О. 
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, прогрессирование, прогнозирование, предикторы, СПИД. 

Поиск предикторов прогрессирования инфекции вируса иммунодефицита человека до IV клиниче-
ской стадии у больных до назначения и на фоне антиретровирусной терапии является актуальной на-
учно-практической задачей. Цель исследования - выявить предикторы прогрессирования инфекции 
вируса иммунодефицита человека до IV клинической стадии у больных до назначения и на фоне ан-
тиретровирусной терапии на основании определения клинико-генетических маркеров. Проведено ре-
троспективное когортное исследование 181 пациента, инфицированного вирусом иммунодефицита 
человека. Для статистической обработки данных использовался регрессионный анализ. Независи-
мыми предикторами прогрессирования инфекции вируса иммунодефицита человека до IV клиничес-
кой стадии у пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, до назначения анти-
ретровирусной терапии оказались: мужской пол (p = 0,037), парентеральный путь передачи вируса 
иммунодефицита человека (p = 0,004), опыт заключения (p = 0,020), индекс массы тела менее 18,5 
кг/м2 (p = 0,040), начальная вирусная нагрузка вируса иммунодефицита человека > 1,0х105 копий / мл 
(p = 0,034), начальный уровень СD4 + Т-лимфоцитов <350 кл/мкл (p = 0,000), уровень гемоглобина 
ниже 100 г / л (p = 0,001), наличие которых повышает риск прогрессирования вируса иммунодефицита 
человека до IV клинической стадии на этапе до назначения антиретровирусной терапии. Независи-
мыми предикторами прогрессирования инфекции вируса иммунодефицита человека до IV клиничес-
кой стадии у пациентов, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, получающих антирет-
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ровирусную терапию, оказались: парентеральный путь передачи инфекции вируса иммунодефицита 
человека (р = 0,053), опыт заключения (р = 0,043), низкая приверженность к антиретровирусной тера-
пии (р = 0,028), начальный уровень СD4 + Т-лимфоцитов <350 кл / мкл (р = 0,020), уровень гемогло-
бина ниже 100 г/л (р = 0,015) и носительство аллеля 299 Gly гена TLR4 (р = 0,016). 

Summary 
PREDICTORS OF HIV INFECTION PROGRESSION BEFORE PRESCRIPTION AND ON ART 
Marchenko O., Koval T., Sizova L., Pryimenko N. 
Key words: HIV infection, progression, prognosis, predictors, AIDS 

The search for predictors of the progression of HIV infection to the clinical stage IV in patients before 
prescription and on antiretroviral therapy (ART) is an urgent scientific and practical task. The study aimed to 
identify predictors of the progression of HIV infection to the clinical stage IV in patients before prescribing 
and on the background  ART based on the determination of clinical and genetic markers. A retrospective 
cohort study of 181 HIV-infected patients was conducted. For statistical data processing, regression analysis 
was used. Independent predictors of the progression of HIV infection to clinical stage IV in HIV-infected 
patients prior to ART were: male (p = 0,037), parenteral HIV transmission (p = 0,004), conclusion experience 
(p = 0,020), body mass index (BMI) less than 18.5 kg / m2 (p = 0,040), initial viral load (HV) of HIV> 1.0 x 
105 copies / ml (p = 0,034), initial level of CD4 + T-lymphocytes <350 cells / μl (p = 0,000), hemoglobin level 
below 100 g/l (p = 0,001), the presence of which increases the risk of HIV progression to the clinical stage IV 
prior to prescribing ART. Independent predictors of the progression of HIV infection to the clinical stage IV in 
HIV-infected patients receiving ART were: parenteral transmission of HIV infection (p = 0,053), previous 
incarceration (p = 0,043), low adherence to ART (p = 0,028) , the initial level of CD4 + T-lymphocytes <350 
cells/μl (p = 0,020), hemoglobin level below 100 g/l (p = 0,015) and carriage of the 299 Gly allele of the TLR4 
gene (p = 0,016). 
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СИДЕРОПЕНИЧЕСКИЙ СИНДРОМ У СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
Гродненский государственный медицинский университет, г. Гродно, Беларусь 
Латентный дефицит железа всегда предшествует железодефицитной анемии. Целью исследо-
вания было изучить частоту встречаемости клинических признаков латентного дефицита желе-
за у молодежи. Обследовано 280 человек возрасте от 17 до 21 года.  Использован анкетный метод 
с серией вопросов для выявления признаков сидеропенического и анемического синдромов, а также 
вопросов для выявления причин дефицита железа. Статистическая обработка проведена с испо-
льзованием прикладной программы Microsoft office Excel 2013. Среди клинических признаков сидеро-
пенического синдрома у студенческой молодежи отмечено преобладание извращения вкуса 
(16,79%) и обоняния (33,21%), мышечная слабость, боль в икроножных мышцах (29,64%), изменение 
со стороны ногтей и волос (46,79%), причем преобладание комплекса данных симптомов было 
отмечено у лиц женского пола. У 33,75% обследованных встречалась полименорея, причем их них 
37,2% составили лица с сидеропеническим синдромом. У лиц, с количеством жалоб со стороны же-
лудочно-кишечного тракта (две и более), наблюдается резкое увеличение частоты проявления 
сидеропенического синдрома (на 26,8%) по сравнению с респондентами, у которых жалобы отсут-
ствуют. 
Ключевые слова: латентный дефицит, железо, студенты сидеропенический синдром. 

Дефицит железа в организме складывается 
из трех этапов: прелатентный, латентный (тка-
невой) дефицит железа, собственно железоде-
фицитная анемия [1,2,3].  

 Латентный дефицит железа всегда предше-
ствует железодефицитной анемии. На стадии 
латентного дефицита железа в результате на-
рушения поступления необходимого количества 
металла в ткани отмечается снижение активно-
сти тканевых ферментов, что проявляется раз-
витием сидеропенического синдрома [4]. При-
чем латентный дефицит железа может длите-
льно, годами протекать без анемии, обусловли-
вая персистирующий сидеропенический синд-
ром [3]. Способствуют развитию железодефици-

тных состояний: хронические кровопотери, по-
вышенная потребность в железе при некоторых 
физиологических состояниях (подростковый во-
зраст и беременность), недостаточное поступ-
ление железа с пищей, нарушение всасывания 
железа [5,6,7].  

К симптомам и признакам дефицита железа 
без анемии можно отнести ухудшение физичес-
кой работоспособности, снижение когнитивных 
функций, усталость, головную боль, головокру-
жение, одышку, синдром беспокойных ног, вы-
падение волос, ангулярный стоматит, глоссит, в 
том числе и атрофический [8] и снижение либи-
до. Другие особенности включают увеличение 
частоты осложнений во время беременности, 


