
TORCH-інфекції та вагітність 

Планування вагітності доставляє багато клопоту кожній жінці.  Це грунтовна підготовка, як до 

настання вагітності, так і до появи малюка.  Довіряйте своєму організму, майбутній дитині і лікаря!  

І, звичайно ж, здоров'я Вашої майбутньої дитини багато в чому залежить від Вас.  Вам достатньо 

легко уникнути багатьох небезпек - сауна, алкоголь, сигаретний дим ... Чи не так?  Але як же бути, 

коли загроза невидима? 

 

Що таке TORCH-інфекції? 

Абревіатура T.О.R.C.H.  з'явилася з перших букв найбільш небезпечних для плода інфекцій: 

Т (toxoplasmosis) - токсоплазмоз 

Зараження токсоплазмозом, як правило, відбувається від кішок (при контакті з їх екскрементами), 

через забруднену воду, при недотриманні правил особистої гігієни, вживанні в їжу напівсирого 

м'яса.  Токсоплазмоз може протікати безсимптомно і бути причиною переривання вагітності в 

ранні терміни. 

 

О (other) - інші інфекції (гепатит B, сифіліс, хламідіоз, інші інфекції, викликані різними вірусами і 

бактеріями) 

Всі ці інфекції можуть протікати безсимптомно, але при цьому становлять значну загрозу для 

плода.  Наприклад, при наявності хламідійної інфекції у вагітної жінки може народитися 

недоношена дитина. 

 

R (rubella) - краснуха 

Вірусне захворювання, яке передається здоровій людині від хворого найчастіше при чханні і кашлі.  

При зараженні краснухою вагітної жінки ця інфекція може завдати значної шкоди плоду.  Тому при 

плануванні вагітності необхідно зробити аналіз на наявність імунітету до вірусу краснухи, навіть 

якщо вам робили щеплення від краснухи в дитинстві. 

 

C (citomegalia) - цитомегаловірусна інфекція 

Більшість інфікованих цитомегаловірусом людей переносять інфекцію, навіть не помічаючи її.  

Особливе значення ця інфекція набуває при вагітності.  Вона є однією з причин переривання 

вагітності і передчасних пологів, а також важких пороків розвитку головного мозку, легенів, 

печінки і очей.  Цитомегаловірус може передаватися статевим шляхом, через кров, при грудному 

вигодовуванні. 

 

H (herpes) - герпес I-II, II типу 



Збудником захворювання є вірус простого герпесу I і II типу.  II тип вірусу передається статевим 

шляхом.  Після зараження вірус залишається в організмі людини на все життя. 

 

Наскільки небезпечні TORCH-інфекції? 

При вагітності небезпечно первинне зараження будь-якої з групи TORCH-інфекцією.  Тобто зустріч 

з тієї інфекцією, до якої не виробився імунітет.  Наявність у вагітної жінки інфекції може 

спровокувати переривання вагітності на будь-якому терміні.  Важливо також знати, що ризик 

розвитку патології плода вище при гострій інфекції, ніж при хронічній інфекції. 

 

Коли потрібно проходити обстеження? 

Обстеження потрібно проходити за 2-3 місяці до запланованої вагітності і кожні 2 місяці під час 

вагітності (моніторинг по інфекцій, до яких у Вас не виявлено захисних антитіл).  А також 

обов'язково дослідження на наявність вірусу краснухи на 16-18 тижні вагітності.  Виявлення TORCH 

- інфекції до вагітності дає можливість провести лікувальні або профілактичні заходи, а так само в 

майбутньому порівняти результати до і під час вагітності. 

 

Лабораторне дослідження на TORCH-інфекції прояснить ситуацію 

Важливою особливістю інфекцій групи TORCH є те, що симптомів може не бути або вони можуть 

бути слабо виражені, тому діагноз тільки за клінічними проявами (висип, температура і т.д.) часто 

викликає труднощі.  Більш точною є лабораторна діагностика - визначення імуноглобулінів в крові. 

Підготовка до досліджень: 

кров здається натщесерце 

протягом 3-х тижнів до дослідження не приймати антибактеріальні та противірусні препарати 

Після отримання результатів дослідження проконсультуйтеся з Вашим лікуючим лікарем. 


