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Ukraine has a status of endemic transmission accord-Ukraine has a status of endemic transmission accord-

inging to the European Verification Regional Commission  to the European Verification Regional Commission 

for Measles Elimination. Therefore, it is relevant to for Measles Elimination. Therefore, it is relevant to 

conduct the research on the development peculiarities conduct the research on the development peculiarities 

of the epidemic process in various regions of Ukraine. of the epidemic process in various regions of Ukraine. 

The conducted studies have revealed a pronounced The conducted studies have revealed a pronounced 

trends towards a growing in the measles morbidity trends towards a growing in the measles morbidity 

and the small cycles of rising and declining of morbid-and the small cycles of rising and declining of morbid-

ity rates in the western, eastern and central regions. It ity rates in the western, eastern and central regions. It 

was detected that in the western region measles mor-was detected that in the western region measles mor-

bidity rate was ten times higher than in other regions. bidity rate was ten times higher than in other regions. 

At the same time, the highest indicator of population At the same time, the highest indicator of population 

density and the worst population health (in terms of density and the worst population health (in terms of 

morbidity and disease prevalence in general) was also morbidity and disease prevalence in general) was also 

observed in the western region. Increasing the level of observed in the western region. Increasing the level of 

inoculation in population and introducing a system of inoculation in population and introducing a system of 

social and hygienic monitoring will help to identify the social and hygienic monitoring will help to identify the 

leading risk factors in a certain territory.leading risk factors in a certain territory.

Keywords: measles, epidemic process, regions of Keywords: measles, epidemic process, regions of 

Ukraine, density of population, state health of the Ukraine, density of population, state health of the 

populationpopulation

Measles is one of the most contagious diseases 

of a human being with a significant risk of seri-

ous complications and fatalities. Widespread specific 

prophylaxis, the formation of a stable postinfection 

immunity, a stable antigenic structure of the virus, 

the absence of viruses and the only in the nature who 

can be a reservoir for it but a human being prompted 

the medical community to the theoretical foundation 

of measles eradication on a global scale. In 1998 the 

strategy of the World Health Organization (WHO) with 

regard to the elimination of measles was supported by 

the countries of the European region, including Ukraine 

[4]. However, nobody's ever been able to interrupt 

the entire chain of measles epidemic process and the 

following items are the obstacles of it: the significant 

difference between the European countries in regard 

to the development of political, economic and social 

spheres, peculiarity of measles virus to long term per-

sistence and its heterogeneity by genotype .

Determinants and epidemiological course peculiari-

ties of measles epidemic process in a certain territory 

were not taken into account. This has negativity in-

fluenced the task implementation about stopping the 

circulation of measles-related pathogen in the region 

[2, 3]. Therefore, the terms of measles elimination and 

eradication in the European region were constantly 

postponed in the world. Therefore, the WHO Strate-

gic Plan in the fight against measles on a global scale 

provides a high level of vaccination coverage, immu-

nological control, flare prevention, implementation of 

scientific research and developments, as well as taking 

into accounts national and regional development con-

ditions of countries, changes in measles epidemiology 

and achievements in the results of the previous strate-

gic plan during 2012 – 2020 [8].

It was revealed that Ukraine is a part of 14 countries 

from 53 State Members of the region that are recog-

nized as endemic in the transmission of measles at 

the fifth meeting of European Verification Regional 

Commission for Measles and Rubella Elimination. It is 

recognized that efficiency indicators of epidemiological 

surveillance in the country do not meet the established 

requirements due to non-optimal detection of cases, 

low level of laboratory research and the lack of geno-

typing. In addition, the level of immunization coverage 

against measles is extremely low in Ukraine for a long 

period of time [6, 7].

In this way, the study of measles epidemic process 

and the establishment of risk factors in endemic re-

ÓÄÊ 616.915-036.22-0.48.583 (477) 
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gions remains as an actual task.

Taking into account the above-mentioned purpose of 

the work, the establishment of peculiarities in devel-

opment dynamics of measles epidemic process in the 

western, central and eastern regions of Ukraine during 

2007 – 2016.

Materials and methods. The official data of the Minis-

try of Health of Ukraine in regard to measles morbidity 

and immunization against this infection in 24 regions 

and in general in Ukraine during 2007 – 2016, as well 

as the information about the health-care system and 

the implementation of the economic program reforms 

were analysed in this study [1]. A complex of descrip-

tive-evaluative and analytical methods of epidemiologi-

cal research were used for this purpose. The long-term 

tendency was determined by the indicators of the theo-

retical trend line that was calculated by means of align-

ing the actual curve by the method of least squares in a 

straight line. The average morbidity growth rate (Rg) or 

morbidity decrease rate (Rd) were assessed according 

to the following criteria: from 0 to (±1.0) % the tenden-

cy was considered as stable; from (±1.1) % to (±5.0) % 

– moderate; more (±5.0) % – expressed. The probabil-

ity of the obtained results and the degree of difference 

between the manifestations of measles epidemic pro-

cess were estimated by Student's t-test [5]. The unified 

program “Microsoft Office Excel” was used to carry out 

the statistical processing of the research results.

Results and their discussion. In 2007 – 2016 there 

was a significant difference in the morbidity rates of 

measles in Ukrainian regions. Thus, in 2007 against 

the background of a high level of vaccination coverage 

(not less than 95.0 %), the morbidity of measles varied 

from 24.6 per 100 thousand people (Ivano-Frankivsk 

region) to 0.09 per 100 thousand people (Rivne and 

Kherson regions). There wasn’t any case in Poltava and 

Chernihiv regions. In general, in Ukraine morbidity rate 

of measles was 2.12 per 100 thousand people and it 

was 10 times less than the maximum one and 24 times 

less than the minimum one registered in the regions. 

Since 2009 a level of vaccination against measles has 

not reached a sufficient level for in order to form high 

immune layer and amounted to 45.5 – 78.8 % (vaccina-

tion) and 30.2 – 83.7 % (revaccination) in the Ukrainian 

regions. Accumulation of non-immune patients has led 

to an epidemic rise of measles morbidity in 2012. A 

level of morbidity in Ukraine has increased 13 times 

in comparison with 2007, the incidence rate among 

the regions amounted to 276.9 per 100 thousand peo-

ple (respectively, the maximum was 277.5 and the 

minimum – 0.59 per 100 thousand people). At the same 

time, in Ukraine measles morbidity was 7.7 times lower 

than the maximum one in Ivano-Frankivsk region and 

47.4 times higher than the minimum one in Donetsk 

region (Table 1).

Regions

Years

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

int. 
ind.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ukraine 2,15 0,11 0,06 0,08 2,91 27,95 7,28 5,13 0,24 0,24

Vinnitsa 0,89 0,18 0,12 0 0,43 10,89 38,9 2,35 0,06 0

Volyn 0,1 0 0 0 4,73 54,14 14,67 13,98 0 0

Dnipropetrovsk 0,15 0 0 0 0,03 0,87 0,27 0,03 0 0,06

Donetsk 0,74 0,02 0 0,49 0 0,59 0,41 0,16 0,02 0

Zhytomyr 0,45 0,08 0,08 0 0,23 2,27 1,81 1,02 0 0

Zakarpathian 3,14 0,16 0 0 3,62 147,4 4,65 2,64 2,87 0,16

Zaporozhye 0,22 0 0 0 0,06 1,22 0,06 4,37 0,11 0

Table 1. Measles morbidity (per 100 thousand people) in regions and in general in Ukraine in 2007 – 2016
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In view of the presented analysis measles morbidity, 

one can assume shortcomings both in the immunоpro-

phylaxis system and in the diagnosis. But one can't ig-

nore the effect of other factors of the living environ-

ment on the spread of measles in the regions.

During the years of research, the highest morbidity 

rate of measles was registered in most western re-

gions of Ukraine and at the same time it was the lowest 

one in the eastern regions. Thus, in order to establish 

the factors that could influence measles distribution 

24 regions were divided by geographical location 

into three regions: western (Volyn, Zakarpathian, Iva-

no-Frankivsk, Lviv, Rivne, Ternopil, Khmelnytskyi and 

Chernivtsi regions), central (Vinnitsa, Zhytomyr, Kyiv, 

Kirovograd, Nikolaev, Odessa, Cherkasy and Chernihiv 

regions) and eastern (Dnipropetrovsk, Donetsk, Zapor-

ozhye, Lugansk, Poltava, Sumy, Kharkiv and Kherson 

regions).

In 2007 – 2016 the average multiyear morbidity rates 

of measles were significantly different in the regions 

of Ukraine. Thus, in the western region this indicator 

was the highest (16.2±1.1 per 100 thousand people) 

in comparison with similar rates in the central (1.6±0.3 

per 100 thousand people, p<0,05) and eastern (0.5±0.1 

per 100 thousand people, p<0.05) regions. Also, the 

difference between the average multiyear measles 

morbidity rate in the central and eastern regions was 

statistically significant (p<0.05). The average multiyear 

the morbidity rate of measles in the whole Ukraine 

(4.6±0.1 per 100 thousand people) was 4 times low-

er than in the western region (p<0.05), and 2.5 times 

higher than in the central (p<0,05), and 8 times than in 

the eastern (p<0,05) regions (Fig. 1).

Thus, in the western region, the multiyear morbidity 

rate of measles was 30 times higher than in the east-

ern region, 10 times higher than in the central regions, 

and 7 times higher in comparison with similar rates in 

general in Ukraine.

To determine the fluctuation peculiarities of measles 

morbidity rate in the regions and in the whole Ukraine, 

the years of their rise and fall during the decade 2007 – 

2016 were analyzed.

In Ukraine during 2012 – 2014, the morbidity rate of 

measles was higher than the average multiyear rates 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Ivano-Frankivsk 24,6 0,36 0,14 0 20,0 277,5 1,74 1,09 0 5,65

Kyiv 0,85 0,69 0,12 0 0,12 4,56 5,49 2,56 0,12 0,06

Kirovograd 0,66 0,1 0,19 0 0,69 3,39 2,41 5,76 0 0,1

Lugansk 0,21 0 0 0 0 0,22 1,32 0,38 0 0

Lviv 0,55 0,08 0 0 31,05 124,3 6,62 1,43 0,12 0,2

Nikolaev 1,07 0,17 0,08 0 0 6,0 7,98 0,26 0,26 0

Odessa 3,55 0,04 0,17 0,04 0,21 0,8 2,44 0,38 0,04 0,25

Poltava 0 0 0,07 0,13 0,2 1,22 1,16 0,14 0 0

Rivne 0,09 0 0 0,09 8,26 40,73 104,2 110,4 3,71 0

Sumy 0,9 0,17 0,59 0,7 0 0,35 0 3,86 0,27 0

Ternopil 7,12 0,54 0 0,37 3,86 114,5 22,74 6,24 0,09 0

Kharkiv 2,91 0,11 0,04 0 0,11 7,26 0,66 4,69 0,04 0

Kherson 0,09 0 0 0,18 0 0,64 0,18 0,09 0 0

Khmelnytskyi 0 0 0 0 0 18,28 15,79 17,70 0 0

Cherkasy 0,15 0 0 0 0 18,28 15,79 17,7 0 0

Chernivtsi 0 0 0 0 0,08 2,65 1,1 0,08 0,16 0,08

Chernihiv 22,87 0 0 0 0 45,72 2,22 0,88 0,11 0,33
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(4.6 per 100 thousand people). In 2012 under con-

ditions of low levels of population vaccine coverage 

against measles, the morbidity rate was almost 10 

times higher in comparison with 2011 and 4 times low-

er than in 2013. The cycles duration of boom and re-

cessions of measles morbidity rate was 3 years during 

period being studied.

According to the results of the calculated average 

growth rate in Ukraine, there was pronounced trends 

towards a growing (Rg=+10.7 %) that is confirmed by 

the forecast line chart (Fig. 2).
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Fig. 1. Avarage multiyear morbidity rates of measles during the decade 2007 – 2016 in the regions and in gen-
eral in Ukraine

Fig. 2. Actual the morbidity rate of measles in Ukraine during 2007 – 2016, standard error and forecast line 
chart 
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R2=0,014

In 2012 – 2014 morbidity rates of measles were higher 

than the average multiyear rate (16.2 per 100 thousand 

people) in the western region. In 2012, the morbidity 

rate increased in 11 times in comparison with 2011 and 

decreased almost in 5 times in 2013. The cycles dura-

tion of boom and recessions of measles morbidity rate 

was 3 years during the period being studied.

A pronounced trends towards a growing was observed 

(Rg=+11.7 %) according to the results in the western 

region that are confirmed by the forecast line chart (Fig. 

3).
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In 2012 – 2013 the morbidity rates were higher than 

the average multiyear rates (1.6 per 100 thousand peo-

ple) in the central region. In 2012 the morbidity rate 

of measles was increased in 20 times and in 2013 it 

was 40 times higher in comparison to 2011. The cycles 

duration of boom and recessions of measles morbidity 

rate was 3 years during the period being studied.

According to the results of the calculated average 

growth rate in the central region a pronounced trends 

towards a growing was observed (Rg=+17.6 %) that 

are confirmed by the built forecast line chart (Fig. 4).

In the eastern region in 2012 – 2014 the rates of 

7,33 0,14 0,02 0,06
8,92

102,8

21,6 19,3
0,85 0,8
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R2=0,013

Fig. 3. Actual the morbidity rate of measles in the western region of Ukraine in 2007 – 2016, standard error and 
forecast line chart

Fig. 4. Actual the morbidity rate of measles in the central region of Ukraine in 2007 – 2016, standard error and 
forecast line chart
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measles were higher than the average multiyear rate 

(0.5 per 100 thousand people). Cycle of morbidity 

boom was characterized by two rises despite the low-

est levels of measles morbidity rate in comparison with 

other studied regions. Therefore, in 2012 the morbid-

ity rate was increased in 30 times in comparison with 

2011, and decreased in 3 times in 2013. In 2014 the 

morbidity rate of measles was increased in a 3 times in 

comparison to 2013. The cycles duration of boom and 

recessions of measles morbidity rate was 4 – 5 years 

during the period being studied.

In the eastern region, according to the results of the 

calculated average growth rate pronounced tendency 

towards a growing was observed (Rg=+9.7 %), that is 

confirmed by the built forecast line chart (Fig. 5). 

Thus, in general multiyear dynamics of measles 

morbidity in regions and in Ukraine is characterized by 

a pronounced tendency towards a growing and a short 

cycle duration of boom and recession of measles mor-

bidity rate (3 – 5 years). Despite the similarity of the 

revealed course patterns of measles epidemic process 

in the regions of Ukraine, a significant difference was 

found between measles morbidity rate and levels of 

their oscillations. A pronounced intensification of the 
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Fig. 5. Actual morbidity rate of measles in the eastern region of Ukraine during 2007 – 2016, standard error and 
forecast line chart

epidemic process was observed in the western region, 

and the lowest morbidity rate was found in the eastern 

region. This may indicate the impact of certain factors 

in each region.

Certainly, vaccination against measles is a leading 

preventive measure. But in the regions mentioned 

above and in the whole Ukraine, the level of vaccination 

against measles was very low almost during 10 years 

(in general – 62.1 % vaccination and 56.9 % revaccina-

tion). It is not a good idea to rely only upon the factor 

of significant difference in measles morbidity rate be-

tween the regions of Ukraine. Therefore, medical and 

social factors were analyzed that could likely affect the 

intensity of measles epidemic process in the region, in-

cluding the overall health of the population according 

to the morbidity rate and spread of the disease (per 100 

thousand people) in general and population density 

(persons per 1 km2) in the territory of each region. Our 

studies have shown that in western Ukraine is the high-

est average population density (84.6±0.03) persons 

per 1 km2, morbidity (66380.5±40.9) per 100 thousand 

people, population and prevalence (159322.5±83.3) 

per 100 thousand people in comparison with similar 

indicators in the central (respectively (52.8±0.04) peo-

ple per 1 km2, (p<0.01); (62753.2 ± 40.3), (p<0.01) 

and (152147.8±74.3), (p<0.05) per 100 thousand 

people) and eastern (respectively (79.6±0.03) people 

per 1 km2, (p<0.01); (57786.8±32.8), (p<0.01) and 

(120655.7±33.2), (p <0.01) per 100 thousand people) 

regions.

Thus, the development of measles epidemic process 

and its distribution depends on special prevention and 

other environmental life factors, specific to a particular 

region of Ukraine. This should be taken into account 

while carrying out epidemiological surveillance of mea-

sles at the stage of its elimination in the European re-

gion.

Conclusions

1. The multiyear dynamics of measles morbidity is 

characterized by a marked tendency to increase with 

rising and fall cycles (from 3 to 5 years), as well as sig-

nificant differences between the incidence rates in the 

western, central and eastern regions and in the whole 

Ukraine.

2. The multiyear morbidity rate of measles was ten 

times higher than in the eastern and central regions. At 

the same time the highest population density, the worst 

health condition (in terms of morbidity and spread of 

the diseases in general) was established in the western 

region in comparison with similar indicators in other 

regions.

3. At the stage of measles elimination it is appropriate 

to improve the system of epidemiological surveillance 

by mean of immediate level increase of inoculation in 

population and the introduction of a social system and 

hygienic monitoring that will identify the leading risk 

factors in a particular territory during health-care re-

form and the development of the public health system.

Prospects for further research. Implementation of 

social and hygienic monitoring will allow to expand the 
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list of environmental factors that could influence the 

intensity of measles epidemic process. It is planned to 

conduct factor analysis to determine the leading fac-

tors in a certain territory and predict complication risks 

of the measles epidemic situation .
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ КОРУ НА ТЛІ ЇЇ ЕЛІМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ 
А.П. Подаваленко, О.М. Карабан

Харківська медична академія післядипломної освіти, Україна

Україна згідно з даними Європейської регіональної комісії по верифікації елімінації кору має статус ендеміч-

ної передачі. Тому актуальним є проведення досліджень щодо встановлення особливостей розвитку епідемічного 

процесу в різних регіонах України. Проведені дослідження встановили виражену тенденцією до зростання захво-

рюваності на кір та малі за тривалістю цикли підйомів й спадів показників захворюваності у західному, східному та 

центральному регіонах. Виявлено у десятки разів вищі рівні захворюваності на кір у західному регіоні у порівнянні 

з іншими регіонами. При цьому найвищий показник щільності населення та найгірший стан здоров’я населення (за 

показниками захворюваності та поширеності хвороб загалом) спостерігався також у західному регіоні. Підвищення 

рівня щепленості населення та впровадження системи соціально-гігієнічного моніторингу дозволить виявляти про-

відні фактори ризику на конкретній території.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ê³ð, åï³äåì³÷íèé ïðîöåñ, ðåã³îíè Óêðà¿íè, ù³ëüí³ñòü íàñåëåííÿ, ñòàí çäîðîâ’ÿ íàñåëåííÿ

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА КОРИ 

НА ФОНЕ ЕЕ ЭЛИМИНАЦИИ В УКРАИНЕ
А.П. Подаваленко, О.М. Карабан

Харковская медицинская академия последипломного образования, Украина
Украина по данным Европейской региональной комиссии по верификации элиминации кори имеет статус эндемич-

ной передачи. Поэтому актуальным является проведение исследований по установлению особенностей развития эпи-

демического процесса в разных регионах Украины. Проведенные исследования установили выраженную тенденцию к 
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увеличению заболеваемости корью и малые по продолжительности циклы подъемов и спадов показателей заболева-

емости в западном, восточном и центральном регионах. Выявлено в десятки раз выше уровень заболеваемости корью 

в западном регионе по сравнению с другими регионами. При этом самый высокий показатель плотности населения 

и плохое состояние здоровья населения (по показателям заболеваемости и распространенности болезней в целом) 

наблюдалось также в западном регионе. Повышение уровня привитости населения и внедрение системы социаль-

но-гигиенического мониторинга позволит выявлять ведущие факторы риска на конкретной территории.

Êëþ÷åâûå ñëîâà: Êëþ÷åâûå ñëîâà: êîðü, ýïèäåìè÷åñêèé ïðîöåññ, ðåãèîíû Óêðàèíû, ïëîòíîñòü íàñåëåíèÿ, ñîñòîÿíèå çäî-

ðîâüÿ íàñåëåíèÿ

ÓÄÊ 616.915:612.015

В.І. Трихліб

СИТУАЦІЯ З КОРУ У КРАЇНАХ ЄВРОПИ
Óêðà¿íñüêà â³éñüêîâî-ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ, ì. Êè¿âÓêðà¿íñüêà â³éñüêîâî-ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ, ì. Êè¿â

Â ñòàòò³ ïðîâåäåíèé îãëÿä ë³òåðàòóðè ñòîñîâíî ð³âíÿ Â ñòàòò³ ïðîâåäåíèé îãëÿä ë³òåðàòóðè ñòîñîâíî ð³âíÿ 

çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð òà ð³âíÿ îõîïëåííÿ ùåïëåí-çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð òà ð³âíÿ îõîïëåííÿ ùåïëåí-

íÿì  ó êðà¿íàõ ªâðîïè çà îñòàíí³ ðîêè.íÿì  ó êðà¿íàõ ªâðîïè çà îñòàíí³ ðîêè.

Êëþ÷åâ³ ñëîâà: ê³ð, çàõâîðþâàí³ñòüÊëþ÷åâ³ ñëîâà: ê³ð, çàõâîðþâàí³ñòü

З урахуванням низького рівня охоплення ще-

пленням дитячого населення, «дитячі» інфекції 

залишаються актуальними і для дорослих, в тому 

числі і військовослужбовців. Кір – актуальне для 

багатьох країн світу захворювання, що видно з на-

ступного рисунку [14]. 

У 2005 р. і 2006 р. 40% та 55%, відповідно, країн 

реєстрували рівень захворюваності на кір, що був 

вище порога. У 2005 і 2006 рр. було зареєстровано 

загалом 36426 та 55578 випадків кору, включаючи 

14 і 9 смертних випадків, відповідно. В той же час в 

деяких країнах за останнє десятиліття реєструються 

і значні підвищення рівня захворюваності, що видно 

з рис. 1. Після ліквідації кору у країнах Європи, в 

тому числі і Іспанії, реєструвались лише спорадичні 

випадки з наступним збільшенням кількості і вели-

ких спалахів. Так у Іспанії вже з серпня 2006 р. спо-

стерігаються великі спалахи пов'язані з завізними 

випадками (2010 р., під час якого хворіли переваж-

но дорослі, старші за 25 років, їх частка становила 

Рисунок.1 Ситуація з кору в країнах світу
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до 47,4%, серед госпіталізованих їх відсоток дохо-

див до 37,4%) [22]. 

У 2013-14 роках у 30 європейських країнах було 

зареєстровано близько 10 000 випадків і більше 

90% випадків було у п’яти країнах: Німеччині, Італії, 

Нідерландах, Румунії, Великобританії. Під час спа-

лаху у Берліні з жовтня 2014 р. по березень 2015 р. 

захворіло 782 особи. При чому збільшилась част-

Рисунок 2. Динаміка захворюваності на кір по деяким країнам світу

ка за рахунок дорослих хворих, прикладом цього 

є Німеччина [25]. В період 2013 – 2015 рр. в Італії 

захворіло на кір 4902 особи.

За даними ВООЗ, у 2017 р. в країнах Європи стрім-

ко зросла кількість хворих на кір, захворіло 21 315 

осіб (в порівнянні з 5 273 хворих у 2016 р.), в тому 

числі з 35 летальними випадками [15]. За даними 

ECDC, за січень 2018 р. ситуація з кору в деяких кра-

їнах Європейського союзу за період грудня 2016 та 

листопада 2017 р. представлена на рисунках 3 та 4.

За даними ECDC, у звіті про загрози інфекційних 

захворювань (CDTR) найбільша кількість випадків 

кору з 1 січня 2017 р. була зареєстрована у країнах 

Європи: у Румунії – 8 274 хворих, Італії – 4 885, Ні-

меччині – 919. Дещо менше у Франції (Лотарингії), 

Болгарії, Чехії, Греції, Сербії, Таджикистані, РФ, 

Великобританії, Іспанії, Швейцарії, Австрії, деяких 

областях України та Бельгії (Рис. 2). Також великі 

спалахи зареєстровані у: Таїланді, Нігерії, Гвіне-

ї-Конакрі, Сомалі, Ефіопії, Демократичній Респу-

бліці Конго. 

У Румунії різке збільшення кількості хворих 

спостерігалось з жовтня 2016 р., в Італії – з січня 

2017р., у Німеччині – з лютого 2017 р., Греції – з 

другої половини 2017 р. (Рис 3,4).

З 1 січня по 31 серпня 2017 р. в Італії захворіло 

4477 осіб, 3471 (76,3%) лабораторно підтвердже-

ні. Епідемія зареєстрована у 20 з 21 адміністратив-

них районів, але 4015 (90%) – тільки в 7 регіонах, 

в регіоні Лаціо в центральній Італії зареєстрована 

найбільша кількість захворілих. Середній вік – 27 

(від 25 до 84) років, 50,7% – жінки, найбільший 

рівень захворюваності серед дітей до 1 року, 296 

випадків (6,6%) – серед медичних робітників у 16 

регіонах, середній вік – 33 роки (19-37) [6]. 

Мета дослідження: з урахуванням значного рів-
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Рисунок 3. Рівень захворюваності в країнах Європи за період грудень 2016 р. – листопад 2017р.

Рисунок 4. Кількість хворих по країнам світу за період грудень 2016 р. – листопад 2017р.
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ня захворюваності на кір в Україні, встановити, за 

даними літератури, генотипи вірусу кору, які цир-

кулювали у країнах Європи та відсоток охоплення 

щепленням за останні роки, на фоні яких також 

реєструвались спалахи кору у Європі.

Матеріали та методи: було опрацьовано літера-

турні дані стосовно захворюваності на кір та поши-

реності різних генотипів вірусу у країнах Європи.

Результати дослідження та їх обговорення

Стосовно генотипів вірусу кору, які циркулювали 

в країнах світу. Генотип C2 постійно реєструвався 

у Європейському регіоні з початку 1970-х років. 

Генотип D6 регулярно виділявся у хворих різних 

країн регіону з початку 1990-х років. Спалахи та 

спорадичні випадки на інших континентах, пов’я-

зані із даним генотипом, обумовлені імпортом з 

Європи. Випадки інших генотипів були пов’язані 

із імпортом з інших континентів. Генотип D6-2000 

переважав у РФ у 2005-2006 рр., виявлений також 

у Казахстані (2006 р.), Узбекистані (2006 р.), Ні-

меччині (березень–червень 2005 р.), Греції (вере-

сень 2005 р. – травень 2006 р.), у Данії (2005 р.), 

Ізраїлі (2005 р.), Грузії, Швейцарії (2006 р.). 

В період 2005-2006 рр. у європейських країнах 

ВООЗ виявлено 9 генотипів вірусу кору (MV). Всі 

основні епідемії були пов’язані з генотипами D4, 

D6 і B3. Інші генотипи (B2, D5, D8, D9, G2 і H1) ви-

являлись в обмеженій кількості випадків серед 

імпортованих випадків з інших континентів. Гене-

тична різноманітність ендемічних штамів D6 була 

низькою; генотипи C2 і D7, які циркулювали в Єв-

ропі до останніх років, більше не виявлялись [12].

В 2005 р. епідемію кору в Україні викликав ге-

нотип D6-2005, коли захворіло більше, ніж 45 000 

хворих. Цей генотип був виявлений і в РФ (MVs/

Vladimir. RUS/40.05). Цей вірус виявлений в Азер-

байджані в 2006 р. З цим вірусом пов’язані спа-

лахи в Білорусії у 2006 р. У РФ даний генотип в 

2006 р. замінив більш ранні варіанти D6. Вірус D6-

2005 виявлений в Естонії в березні 2006 р. (MVs/

Tallinn.EST/12.06). Ці штами вірусів були виявлені 

у хворих в Латвії, Болгарії, Іспанії (MVs/Madrid.

SPA/18.06/1 і MVs / Valencia.SPA/17.06), Німеччи-

ні (MVs/Moenchengladbach.DEU/10.06), Велико-

британії (MVs/Redhill.GBR/10.06). Крім генотипів 

D6, D6-2000 і D6-2005, у Греції, Німеччині, Іспанії, 

Люксембурзі були виявлені також інші генотипи. 

Численні імпортні випадки з Африки та Азії спри-

яли масовому розповсюдженню штамів D4 і B3 на 

всій території Європейського союзу [12].

Розповсюдження імпортованих штамів D4, B3 

значно збільшилось у  2005-2006 рр. D4 має ши-

роке географічне розповсюдження по всім конти-

нентам. Даний генотип ендемічний на індійсько-

му субконтиненті, у Східній та Південній Африці, 

Ближньому Сході. В країнах Європи спорадичні 

випадки а також спалахи, які пов’язані із геноти-

пом D4 в основному за рахунок імпортованих з 

представлених вище континентів.

Серед імпортованих випадків є високе генетич-

не різноманіття. У 2005-2006 рр. в країнах Європи 

було виявлено близько 4-х різноманітних груп ге-

нотипу D4. В Румунії в період 2004-2007 рр. епі-

демія (захворіло більше 8000 осіб) була пов’язана 

із генотипом D4 групи 1. Віруси MVs/ Bucharest.

ROM/48.04/2 були виявлені у Німеччині (MVs/

Frankfurt.DEU/03.05), Португалії, Швейцарії. Вірус 

MVs/Bucharest.ROM/47.05 у вигляді варіантів MVs/

Barcelona.SPA/07.06/2 та MVs/Valencia.SPA/22.06/2 

виявлений в Іспанії у 2006 р., Сербії, Боснії, Гер-

цеговині в 2007 р., близькі варіанти вірусу були 

виділені в Італії.  Вірус D4 групи 2 був виявлений у 

Великобританії, Іспанії (MVs / Madrid.SPA / 50.05). 

Встановлено, що ці віруси були виявлені рані-

ше в Кенії, Ефіопії, Сомалі (MVs / London.GBR / 

37.05). D4 групи 3 виявлені у Великобританії, Гре-

ції, Албанії, Данії. Показаний зв'язок з Пакистаном 

(MVs / London.GBR / 7.06 / 3, MVs/Birmingham.

GBR/18.06/2, MVs/Manchester.GBR/01.06). Подаль-

ші дослідження показали, що більшість штамів 

було імпортовано із Центральної Азії, де генотип 

D4 є ендемічним. Датський вірус (MVs/ Odense.

DEN /24.06) був імпортований з Лівану. Схожі шта-

ми виявлені і в Ізраїлі у 2004 р., Ефіопії – 2003 р., 
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Судані – 2004 р. Є припущення стосовно імпорту 

штамів у Німеччину зі Східної Африки. Вірус D4 

групи 4 викликав спалах в Італії у 2006 р. (MVs/

Grosseto.ITA/38.06) після імпорту з Індії. Схожий 

вірус викликав спалах у Польщі у 2006 р. 

До 2005 р. віруси генотипу B3 реєструвались в 

країнах Європи тільки епізодично. У 2005-2006 рр. 

генотип В3 був виділений у 8 країнах Європи (у Ні-

дерландах (MVs / Gouda.NET / 47.05) - від хворого 

із Кенії), Німеччині, Великобританії (2006 р.) [12]. 

Генотип B3 є ендемічним в Африці на Південь від 

Сахари, значна різноманітність генотипів В3 цир-

кулює в багатьох країнах Західної та Центральної 

Африки. Вірус, розповсюджений серед місцево-

го населення, розповсюдився по країнам світу та 

став викликати спалахи навіть у країнах із імунним 

захистом до 95%. Переважна більшість випадків 

у Європі належить до підгрупи B3.1. Зроблено 

припущення стосовно походження вірусу із країн 

Африки на південь від Сахари (MVs / Ibadan.NGA / 

05.04, який схожий на MVs / London.GBR / 19.05). 

Віруси з Великобританії призвели до спалаху у Іс-

панії (2006 р.). Інший вірус, який викликав спала-

хи у Данії, Швеції, Іспанії у 2006 р. був схожий на 

вірус із Нігерії. Цей вірус був виявлений в Алба-

нії та Італії (MVs / Roma.ITA/43.06/2 і MVi/Shkodra.

ALB / 44.06). Інші штами В3 у Франції були схожі 

з вірусами з Камеруну, Екваторіальної Гвінеї, Де-

мократичної Республіки Конго. В країнах Європи 

у 2005-2006 рр. були виділені також генотипи B2, 

D5, D8, D9, G3, H1. Тобто, основні епідемії кору в 

Європейському регіоні були викликані генотипами  

D4, D6, B3. В Україні був розповсюджений генотип 

D6, у 2007 р. захворіло > 45 000 осіб, у Румунії – 

D4, захворіло у 2007 р. > 8 000 осіб, у Німеччині 

– D6, 1,700 випадків, у РФ – D6, > 1100 випадків 

[26].

Слід відмітити, що в деяких країнах спалахи були 

обумовлені тільки одним генотипом вірусу, в інших 

країнах – декількома. При чому циркуляція вірусів 

могла змінюватись на початку та наприкінці спала-

хів. У Греції, Італії, Німеччині виявлена циркуляція 

різноманітних генотипів під час першого спалаху. 

У Італії (2006р) та Греції (2006р.) на початку були 

D4 і D6, наприкінці B3 і D4. У Німеччині виявлені 

різноманітні генотипи D4. У Данії реєструвались 

генотипи B3, D5 і 2 D4, у Польщі – D4 і D6 [1]. 

Тенденція до розповсюдження D4-Hamburg ви-

никла у 2009-2011 рр. У квітні 2009 р. у Болгарії 

зріс рівень захворюваності на кір, випадки захво-

рювань були пов’язані із MVs/Shumen.BGR/15.09 

(D4), що відповідало D4-Hamburg. D4-Гамбург був 

в подальшому виявлений у Польщі, Ірландії, Пів-

нічній Ірландії, Австрії, Греції, Сербії, Бельгії, Маке-

донії. Спорадичні випадки зареєстровані у Румунії, 

Туреччині, Швейцарії, неодноразово реімпорту-

вався у Німеччині. Циркуляція даного генотипу у 

країнах Європи більше 27 місяців сприяла виник-

ненню більше 25 000 хворих у 12 країнах. Відсо-

ток генотипу D4 Франції у 2008-2011 рр. складав 

16,2% – у 2008 р., 75% – у 2009 р., 97,2% – у 2010 

р., 90,2 – у 2011 р. Генотипи D4 схожі на Montréal.

CAN / 89xD4. Також були виявлені генотипи A, B3, 

D8, D9, H1, H2 та G3 (7,5% у 2011 р.). Відомо, що 

G3 був зареєстрований в цей час у інших країнах 

Європи, він був імпортований із Південно-Східної 

Азії [17, 20].

В Данії в період 2013-2014 рр. циркулювали D8 

та B3 генотипи [21]. 

В період з лютого 2014 по квітень 2015 р. у Боснії 

та Герцеговині реєструвалась циркуляція генотипу 

D8. Друга хвиля епідемії була обумовлена значною 

міграцією населення під час повені у 2014 р. [23]. 

У жовтні 2014 р. у Берліні почали реєструва-

тись випадки кору, спочатку серед біженців. Був 

встановлений генотип D8 Named Strain MVs / Ро-

стов-на- Дону. RUS / 47.13 / 2. Раніше даний вірус 

був виявлений у Боснії та Герцеговині (2014-2015 

рр.) [13]. 

В період 2013 – 2015 рр. в Італії встановлено, що 

генотипи D4 та D8 є ендемічними і широко роз-

повсюдженими у 2011-2013 рр. Генотип D4 зник у 

2013 р. Спорадичні випадки у 2011-2013 рр. пов’я-

зані з генотипом B3, який став ендемічним у Італії 
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у 2014 р. та сумісно із D8 до 2015 р. Під час спа-

лаху кору у двох регіонах Італії в період з листо-

пада 2015 по квітень 2016 р. був виділений новий 

субтип генотипу вірусу В3.1. Спорадичні випадки 

пов’язані з генотипами D9 і H1. Аналогічна ситуа-

ція була і в Європейському регіоні [7, 8]. 

У Бельгії у 2016 р. в переважній більшості був 

виділений генотип B3. Схожі віруси були виділені 

під час спалахів у Франції, Італії, Румунії, Велико-

британії. З початку 2016 р. до 30 червня у Бельгії 

під час спалахів були виділені генотипи D8 та B3 

(у переважній більшості MVs / Allada.BEN / 3.10 та 

MVs / Tonbridge.GBR / 5.14). Генотип MVs / Allada.

BEN / 3.10 був виявлений також у Франції, Італії, 

Румунії, Великобританії [16].

Під час нещодавнього спалаху спостерігались 

зміни у гені MeV-H генотипу B 3.1. Введення жи-

вої атенуйованої вакцини не призвело до ліквіда-

ції кору, в той же час супроводжувалось змінами 

у розповсюдженні різноманітних генотипів вірусу 

[13].  

Під час спалаху у Болгарії з березня по серпень 

2017 р., як і в останні 2 роки у Європі (Франції, 

Італії, Румунії, Бельгії, Великобританії, Португалії), 

циркулював генотип В3 [9].  

З березня по червень 2017 року у період епідемії 

кору у Мілані і околицях були поширені генотипи 

D8 і B3. Найбільш поширеним генотипом був гено-

тип D8. До кінця червня 2017 року генотипи D8 MV 

і B3 MV викликали захворювання у двох великих 

міланських лікарнях. 

Таким чином, автори зробили висновки, що у 

деякої частини осіб, захворюваність на кір, збуд-

ник якого має місцеві генотипи, можна запобігти 

завдяки підвищеній вакцинації [3, 10]. 

Встановлено, що на даний час генотипи B1, C1, 

D1, E, F і G1 в країнах Європи не реєструються, 

а генотипи D2, D3, D10, G2 і H2 не виявлялись з 

2006 р. За останні 5 років  виділяються генотипи 

B3, D4, D6, D8, D9, G3 і H1. Швидка генетична ево-

люція призводить до появи варіантів, які уникають 

імунного нагляду. Дослідження показали, що ге-

нотип D4 більше всього адаптований до людини. 

Встановлено, що субгенотипи вірусу D4.2 стійкі до 

моноклональних антитіл, які націлені до білкових 

антигенів вірусу MeV-H (BH129, BH047, BH059, 

BH125 і BH097). Субгенотип D4.1 був переважно 

ізольований від хворих у Кенії, Ефіопії, резис-

тентний субгенотип D4.2 -переважно із Франції та 

Великобританії. На початку 2000-х років в Європі 

переважала циркуляція генотипу D4.2 у Іспанії, 

Великобританії, Франції, звідки вірус здійснював 

подальше розповсюдження. Даний субгенотип 

продемонстрував тенденцію до зменшенню спри-

ятливості до нейтралізації вакцино-індукованими 

моноклональними антитілами. Встановлено, що 

D4.2 субгенотип більше розповсюджений в краї-

нах з недостатнім охватом щепленням. 

Зроблений попередній висновок, що недостат-

ній рівень охоплення щепленням населення, спри-

яє можливості виникнення різних мутацій серед 

вірусів. 

Розповсюдженню кору сприяли фактори: під 

час епідемії більше половини не були вакцинова-

ні, близько третини не знали свого вакцинального 

анамнезу; неадекватна поведінка хворих у стаціо-

нарах; недостатня освіченість та настороженість 

лікарів; наявність атипових форм сприяла пізній 

ізоляції та госпіталізації; недооцінка лікарями цьо-

го захворювання; недоліки в організації надання 

медичної допомоги, у сортуванні та ізоляції хво-

рих, не щепленні медичні працівники мали вели-

кий ризик захворіти, а також сприяли розповсю-

дженню хвороби у лікарнях [19]. 

Рівень захворюваності багатьох інфекційних 

захворювань, в тому числі і керованих, залежить 

від багатьох факторів, але в переважній більшості 

від наявності імунітету, який виробляється завдя-

ки застосуванню щеплення. Після широкого його 

введення по країнах Європи стали реєструватись 

тільки спорадичні випадки захворювань або не-

великі спалахи. Так в період з 1995 по 2005 рр. 

кількість країн у Європейському союзі ВОЗ із 95%-

ним охопленням першою дозою вакцинації проти 
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кору збільшилася з 18 (35,3%) з 51 країни до 31 

(59,6%) з 52 країн. В Італії у Сан-Маріно з січня 

2008 р. по квітень 2009 р. було проліковано 114 

хворих на кір. Середній вік – 25 років (15-66). 90% 

хворих не були щеплені [5]. 

У 2011 р. 90% всіх хворих було зареєстровано 

у Франції, Італії, Румунії, Іспанії, Німеччині. З них 

50% припадало на Францію. У Франції у 2008-2011 

рр., хворі були у віці до 24 років. Найвищий рівень 

захворюваності реєструвався у дітей до року. Були 

уражені райони з охопленням щепленням більше 

90% дітей. Серед даних хворих з відомим прище-

плювальним анамнезом, 20,1% були щеплені, у 

15,2% – однією дозою, у 4,7% – двома. У осіб у 

віці 20-24 років було щеплено тільки 34,8%, з них 

26,9% – 1 дозою, 4,8% – 2 дозами. Ризик усклад-

нених форм збільшувався з віком хворих [17].

Під час спалаху в Нижній Саксонії вік хворих ко-

ливався від 7 місяців до 42 років (середній вік – 15 

років); підлітки, молоді дорослі – основна вікова 

група. 79% хворих не отримували щеплення, 19% 

– отримали одну дозу, 2% були вакциновані двічі 

[20]. 

Недостатнє охоплення щепленням медичних 

працівників було 100% причиною внутрішньолі-

карняного спалаху кору в Італії та 14% у Фран-

ції у 2011 р. У 2013 р. у світі було зареєстровано 

близько 147 000 смертей. Охоплення першою до-

зою щеплення у 2007 р. сягало рівня 82%, завдяки 

чому кількість випадків кору знизилась з 750 000 

до 197 000 в період з 2000 по 2007 рік. На даний 

час ефективність атенуйованої вакцини сягає 97%. 

У країнах Європи, Північної Америки у зв’язку зі 

зниженням відсотка охоплення щепленнями заре-

єстровано повторне підвищення рівня захворюва-

ності. Так у 2014 р. у США зареєстровано 23 спа-

лахи, в Європі – 3616 випадків кору, а також тяжкі 

випадки у молодих людей. В період з лютого 2014 

по квітень 2015 р. у Боснії та Герцеговині під час 

епідемії кору встановлено, що 67% хворих ніколи 

не отримували щеплення [23].

Під час спалаху кору у Берліні з жовтня 2014 по 

серпень 2015 р. 86% хворих не були щеплені, в т.ч. 

серед захворілих було 12% біженців. Переважно 

хворіли особи у віці від 4 до 29 років, середній вік 

– 17 років, 52% були дорослі. Під час епідемії не 

завжди щеплення проводилось у запропоновані 

72 години після виявлення хворого і тільки у поло-

вини потенційних осіб, які контактували [25].

У 2015 р. у світі охоплення щепленням також 

залишається недостатнім (85% до першої, 61% 

до другої вакцинації). Значна кількість невакци-

нованих в країнах Африки на південь від Сахари, 

Південно-Східної Азії, Індії. Епідемія кору розви-

нулась на фоні зниження охоплення щепленням 

до 85,3% у 2015 році, що призвело до підвищення 

захворюваності дітей у віці до 4 років. Охоплення 

другою дозою вакцини у віці 6 років на теперішній 

час менше ніж 90% [10].

У Бельгії охоплення першою дозою у 2015р – 

95,6%, другою дозою вакцини у віці 11-12 років 

у 2016 р. 75% [3].Також і за даними інших дослід-

ників більшість не була вакцинована. В той же час 

серед двічі вакцинованих також були зареєстрова-

ні випадки захворювань [21].

До кінця 2016 р. 33 з 53 країн Європейського 

регіону ВООЗ повідомили про ліквідацію кору про-

тягом 36 місяців. Охоплення вакцинацією (MMR) 

за різними шкалами близько 93,5%-94,7%, повне 

охоплення 85,9% і 92,3%. Охоплення значно варі-

ювалось в залежності від віку та місця проживан-

ня. За даними у 1998 р. охоплення у віці 5 років 

знизилось до 70%, з 2013 р. спостерігається по-

кращення охоплення у 5 років до 89,7%, тобто не-

достатньому для надійного захисту населення [2]. 

За даними ВООЗ, у 2016 р. охоплення щеплен-

ням другою дозою нижче 95% було у 20 країнах 

із 27. Так в Італії в період із 1 грудня 2016 р. по 30 

листопада 2017 р. серед осіб, які знали свій вакци-

нальний анамнез, 87% не були щеплені. У 2017 р. 

серед захворілих 44% були у віці 15 років і старше 

[5]. 

В період 2016-2017 рр. під час  спалахів у Бельгії 

значна кількість хворих не були щеплені, спалахи 
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відбувались завдяки внутрішньосімейному, вну-

трішньолікарняному інфікуванню (коли надходи-

ли хворі без висипки на ранніх стадіях хвороби або 

із тяжкими атиповими ускладненнями), завізним 

випадкам, автори відмічають наступні ускладненні 

при наданні медичної допомоги: атиповий перебіг 

кору із тяжкими ускладненнями, субклінічним пе-

ребігом, особливо у осіб частково вакцинованих, 

при зборі епідеміологічного анамнезу [3].

У 2016-2017 рр. спалахи кору зареєстровані у 

Румунії (більше 7000 хворих та 31 летальний випа-

док), в той же час у цій країні охоплення щеплен-

ням до 2010 р. було на рівні більше 95%. За дани-

ми Antonietta Filia, 2017 р., також значна кількість 

хворих (85,1%) не була щеплена, 10,0% отримали 

1 дозу [6]. 

Під час епідемії у 2017 р. у Італії 73% хворих 

було у віці старше 15 років, 27% – діти. 89% хво-

рих не були щеплені, 6% – отримали тільки одну 

дозу, ускладнення розвинулись у 35% хворих [11].

В період епідемії в Італії у 2017 р. серед захворі-

лих молодих людей була велика кількість і медич-

них працівників, завдяки нозокоміальній передачі. 

В той же час автори зробили висновок, що реаль-

на кількість випадків, що передавалась у лікарнях, 

була більшою. У Бельгії, як і в Італії, незважаючи 

на велику кількість госпіталізованих, велика кіль-

кість хворих з легкими формами не була госпіталі-

зована, тому що за медичною допомогою вони не 

зверталися [10].

Також інші автори повідомили про випадки за-

хворювань серед медичних працівників, які були 

щеплені двічі і які мали високий титр антитіл, ні у 

кого не було тяжкого перебігу. Ефективність вак-

цинації у двічі щеплених склала 52%. Випадки за-

хворювань серед медичних працівників вказують 

на необхідність покращення вакцинації серед да-

ної категорії людей. 

Під час спалаху у країні із високим рівнем за-

хисного імунітету (діти до 18 років щеплені про-

ти кору більше, ніж 95% одною та другою дозою, 

частка імунних осіб перевищує 93,4%) у Португалії 

у лютому-травні 2017 р. половина хворих не була 

щеплена. В той же час був і великий відсоток ще-

плених серед тих, хто захворів. Більшість хворих 

– дорослі. Близько третини хворих були медичні 

працівники. Це дослідження показало не 100% 

ефективність вакцини MMR (близько 7,5% та 5,0% 

не відповіли на першу та другу дози). 

Також стосовно захворювання людини, яка була 

щеплена двічі, Rosen JB із співавторами, 2014 р., 

вказують на необхідність ретельного епідеміоло-

гічного та лабораторного обстеження незалежно 

від статусу щеплення [4]. 

Причина захворюваності серед щеплених є не-

відомою, є думка, що є генетичні варіанти, які 

сприяють варіаціям з вироблення антитіл у відпо-

відь на щеплення. Є генетичні особливості імунної 

відповіді осіб афро-американського походження 

на щеплення. 

Висновки. 

В країнах Європи за останні роки реєструєть-

ся зміна генотипів циркулюючих вірусів грипу, 

які більш притаманні для країн Африки, Півден-

но-Східної Азії. Показано, що навіть у розвинутих 

країнах Європи існують проблеми, стосовно недо-

статнього рівня охоплення вакцинацією.

З урахуванням зміни генотипів вірусу кору, слід 

очікувати і можливу зміну клінічних проявів кору, 

а при активній сучасній міграції населення, мож-

ливості завезення в Україну інфекцій, в тому числі 

керованих, необхідний постійний моніторинг ди-

наміки захворюваності в країнах світу та особли-

востей їх клінічного перебігу. В Україні слід більше 

уваги приділяти інформуванню населення, лікарів 

стосовно проведення щеплення, дотримання пра-

вил та вимог.

Перспектива подальших досліджень. Плануєть-

ся вивчення клініко-лабораторних особливостей 

кору під час останньої епідемії кору у країнах Єв-

ропи.
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ÓÄÊ 636.09:616.92/.93(477)

ЮЩЕНКО А.Ю.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ ГАРЯЧКИ 

ЗАХІДНОГО НІЛУ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
Äåðæàâíèé íàóêîâî-êîíòðîëüíèé ³íñòèòóò á³îòåõíîëîã³¿ ³ øòàì³â ì³êðîîðãàí³çì³â (ÄÍÊ²ÁØÌ), Êè¿â.Äåðæàâíèé íàóêîâî-êîíòðîëüíèé ³íñòèòóò á³îòåõíîëîã³¿ ³ øòàì³â ì³êðîîðãàí³çì³â (ÄÍÊ²ÁØÌ), Êè¿â.

Ó ñòàòò³ ïðåäñòàâëåíî äàí³ äîñë³äæåíü ùîäî ðîç-Ó ñòàòò³ ïðåäñòàâëåíî äàí³ äîñë³äæåíü ùîäî ðîç-

ïîâñþäæåííÿ ãàðÿ÷êè Çàõ³äíîãî Í³ëó, çâ’ÿçîê ì³æ ïîâñþäæåííÿ ãàðÿ÷êè Çàõ³äíîãî Í³ëó, çâ’ÿçîê ì³æ 

ïðèðîäíèìè îñåðåäêàìè òà åíäåì³÷íèìè òåðèòîð³-ïðèðîäíèìè îñåðåäêàìè òà åíäåì³÷íèìè òåðèòîð³-

ÿìè ªâðîïè, Óêðà¿íè òà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Âè-ÿìè ªâðîïè, Óêðà¿íè òà Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Âè-

ñâ³òëåíî êëþ÷îâ³ ôàêòîðè, ùî ôîðìóþòü äèíàì³êó ñâ³òëåíî êëþ÷îâ³ ôàêòîðè, ùî ôîðìóþòü äèíàì³êó 

åï³äåì³÷íîãî ïðîöåñó. Ïðîáëåìà ïîøèðåííÿ ÃÇÍ åï³äåì³÷íîãî ïðîöåñó. Ïðîáëåìà ïîøèðåííÿ ÃÇÍ 

ðîçãëÿäàºòüñÿ ÷åðåç âçàºìîçâ’ÿçîê êîìïåòåíòíèõ ðîçãëÿäàºòüñÿ ÷åðåç âçàºìîçâ’ÿçîê êîìïåòåíòíèõ 

âåêòîð³â, ÷óòëèâèõ õàçÿ¿â òà âïëèâó íàâêîëèøíüîãî âåêòîð³â, ÷óòëèâèõ õàçÿ¿â òà âïëèâó íàâêîëèøíüîãî 

ñåðåäîâèùà.ñåðåäîâèùà.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åï³äåì³îëîã³ÿ, ãàðÿ÷êà Çàõ³äíîãî Êëþ÷îâ³ ñëîâà: åï³äåì³îëîã³ÿ, ãàðÿ÷êà Çàõ³äíîãî 

Í³ëó, òðàíñì³ñèâíà õâîðîáà, âåêòîð, åíäåì³÷í³ òåðè-Í³ëó, òðàíñì³ñèâíà õâîðîáà, âåêòîð, åíäåì³÷í³ òåðè-

òîð³¿.òîð³¿.

Гарячка Західного Нілу (ГЗН) – трансмісивна 

хвороба, збудник якої відноситься до родини 

Flaviviridae і має близьку антигенну спорідненість 

з вірусом японського енцефаліту. Епідеміологічна 

значимість даної хвороби обумовлена транскон-

тинентальним розповсюдженням, поліморфізмом 

клінічних проявів, а також відсутністю засобів спе-

цифічної профілактики та лікування.

Розрізняють три основні клінічні форми захво-

рювання, серед яких 85% припадають на безсим-

помний перебіг, 13% мають грипоподібну форму, 

і лише 2% усіх випадків характеризуються тяжким 

нейроінвазивним перебігом.

Уперше вірус ГЗН було виділено у 1937 році в 

Уганді. Невдовзі, його було визнано найбільш роз-

повсюдженим флавівірусом, який було виявлено 

на усіх континентах, окрім Антарктиди. Перший 

випадок енцефаліту, викликаний вірусом ГЗН, був 

описаний у 1960-х роках у Франції в регіоні Камарг. 

З того часу і до середини 90-х років, циркулюючи у 

Центральній Європі, вірус ГЗН не становив особли-

вої загрози для здоров’я людей, оскільки викликав 

лише спорадичні випадки захворювання. Перший 

значний епідемічний спалах стався у Румунії у 1996 

році, що охопив 14 адміністративних територій у 

долині Нижнього Дунаю та Бухаресті. За чотири 

роки в країні офіційно було зареєстровано і лабора-

торно підтверджено наявність антитіл до вірусу ГЗН 

у 835 хворих із тяжкими формами ураження ЦНС 

[9], частка летальних випадків серед яких станови-

ла 10 % [20]. Більш детальний моніторинг виявив, 

що реальна кількість населення, що залучена до 

епідпроцесу, є набагато вищою – співвідношення 

безсимптомних і клінічних форм коливалось від 

140:1 до 320:1.

Серед Європейських країн ситуація щодо розпов-

сюдження гарячки Західного Нілу є дуже неодно-

рідною – у той час, як в деяких країнах не було вияв-

лено жодного випадку ГЗН серед людей або тварин, 

ендемічними вважають Австрію, Чехію, Угорщину, 

Болгарію, Грецію, Італію, Францію, Іспанію та Пор-

тугалію [16]. Лише за минулий рік, станом на 2 ли-
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стопада 2017, у країнах ЄС було загалом зареєстро-

вано 198 випадків – у Румунії (64), Італії (55), Греції 

(48), Угорщині (20), Хорватії (5), Австрії (4), Франції 

(1) та Болгарії (1). Крім цього, 82 випадки було за-

фіксовано у сусідніх країнах – Сербії (49), Турції (5) 

та Ізраілі (28) [23]. 

В Україні перші повідомлення про наявність ГЗН у 

людей і птахів з’явились ще у 1970-х роках. У 1974 

році було описано нейроінвазивні випадки у людей, 

а також виявлено специфічні антитіла у диких та 

сільськогосподарських тварин на Південному Схо-

ді СРСР. У 1985 році в Закарпатській області було 

зареєстровано 38 випадків захворювання, з них 16 

мали нейроінвазивний характер [8]. У той самий 

час (1980-ті роки), на території Північно-Західного 

Причорномор’я було виділено вірус зі зразків крові 

та внутрішніх органів диких птахів (Corvus frugileus) 

[21].

На сьогоднішній день, на теренах нашої держави 

доведено існування 14 ензоотичних територій ГЗН. 

Кліматичні умови, водні ресурси та велика кількість 

міграційних шляхів створюють оптимальні умови 

для циркуляції збудника, однак епідемічний статус 

України по відношенню до ГЗН досі не встановле-

ний [24].

Метою роботи було вивчення закономірностей 

розвитку епідемічного процесу гарячки Західного 

Нілу в світі та на території України, висвітлення ри-

зиків, пов'язаних з розповсюдженням даної хворо-

би.

Результати досліджень та їх обговорення. 

Епідемічний процес ГЗН має складний багато-

комплексний характер, оскільки на його динаміку 

впливають численні внутрішні та зовнішні факто-

ри. Внутрішні включають у себе сприйнятливість 

та імунітет хазяїна, генетичні особливості, вектор-

ну компетентність, харчові вподобання векторів та 

тривалість їхнього життя. До зовнішніх абіотичних 

факторів відносять екологічні параметри, що фор-

мують динаміку передачі, а також біотичні чинники, 

як щільність та поширеність векторів і хазяїв на пев-

ній території [18].

У Європі циркуляція збудника ГЗН відбувається у 

стійких природних або антропургічних осередках. 

Сільська місцевість з великою кількістю водних ре-

сурсів є ідеальним місцем гніздування, виплоду та 

вирощування молодняку мігруючих птахів. Орніто-

фільні комарі є невід’ємною частиною таких угру-

повань, що призводить до формування стійкого 

трансмісивного циклу ГЗН у природних осередках. 

Насправді, просторовий зв’язок між особливостями 

ландшафту та заводненістью територій можна про-

стежити на прикладі спалахів серед людей у дель-

ті Дунаю в Румунії, Волги в РФ та Рейни у Франції 

[18].

Збудник ГЗН має надзвичайно широке коло чут-

ливих господарів. Реплікація вірусу підтверджена в 

організмі птахів, ссавців, амфібій та рептилій [19]. 

У коней вірус викликає захворювання в гарячковій 

або нейроінвазивній формі [24]. Однак, коні вважа-

ються кінцевою ланкою в ензоотичному циклі збуд-

ника.

Вірус ГЗН було виділено від 60 видів комарів, се-

ред яких у Європі найбільш вагомими чинниками 

передачі є комарі роду Culex [18]. Окрім того, дове-

дена векторна компетентність комарів роду Aedes, 

Anopheles, Culiseta, Coquillettidia, Uranotaenia [10], а 

також аргасових та іксодових кліщів [12]. Встанов-

лено, що ефективність трансмісії визначається рів-

нем віремії у джерела інфекції [2].

На урбанізованих територіях антропургічні осе-

редки ГЗН формуються за участю ворон, голубів, 

горобців, водоплавних птахів [18]. За деякими да-

ними, птахи міських осередків є резервуарами ві-

русів з більш високим генетичним різноманіттям, 

ніж у природних осередках. Це свідчить про те, що 

антропогенні фактори відіграють важливу роль у 

передачі та еволюції арбовірусів [12]. Такі елементи 

міської інфраструктури, як каналізаційна система, 

підтоплені підвальні приміщення тощо створюють 

ідеальні умови для розмноження синантропної 

форми комара Culex pipiens f. molestus [7]. Важли-

вим є той факт, що самки біотипу Culex pipiens f. 

molestus є антропофілами та у своєму життєвому 
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циклі не мають діапаузи [6]. Тобто, епідемічний 

процес за участі цих векторів не має чітко вираже-

ної сезонності. Збереження збудника в міжепіде-

мічний сезон призводить до нових спалахів хворо-

би без необхідності повторного занесення з інших 

територій.

Представники родини Culicidae, належать до ко-

мах з повним циклом перетворення, що поділений 

на чотири стадії: яйце, личинка, лялечка та імаго 

(доросла особина). Усього, життєвий цикл самки 

комара триває близько 40 днів. Інфікований комар 

є фактором передачі вірусу протягом усього життя, 

потенційно здатен до трансмісії збудника кожному 

хребетному, на якому він харчується. Також, у попу-

ляції векторів вірус здатен передаватись трансова-

ріально.

Температура навколишнього середовища є од-

ним із суттєвих факторів, що визначає динаміку епі-

зоотичного процесу, оскільки вона безпосередньо 

впливає на виживання дорослих особин комарів, 

збільшення популяцій, темпи розвитку преімагі-

нальних стадій і, як наслідок, зменшення інтервалу 

між кровоссанням. Окрім того, підвищення тепе-

ратури збільшує швидкість реплікації вірусу, і від-

повідно, скорочення інкубаційного періоду у тілі та 

накопичення вірусу в слинних залозах комах у до-

статній ініфкуючій дозі [14]. Період сезонної актив-

ності визначає кількість можливих поколінь випло-

ду певного виду комарів, що значно відрізняється 

для різних географічних широт [11]. Було встанов-

лено, що безпрецедентному збільшенню випадків 

ГЗН в Європі у 2010 році передувала надзвичайна 

спека [15]. У Волгоградській області (РФ), що є не-

благополучною на ГЗН з 1996 року, найбільша кіль-

кість випадків також була зареєстрована у 2010 та 

у 2012 роках (413 та 210 випадків відповідно), коли 

відмічалась аномальна спека. Деякі метеостанції 

фіксували температуру повітря у 40оС. 

Цікавим є факт, що температурний вплив на 

швидкість реплікації спостерігається лише в орга-

нізмі дикої форми Culex pipiens f. pipiens – в екс-

периментальних умовах, при утриманні за темпера-

тури 28оС, рівень трансмісії збільшувався до 32%. 

Для синантропної форми Culex pipiens f. molestus 

показник залишався на рівні 10% і не зазнавав змін 

при підвищенні температури [22].

Інтродукція вірусу ГЗН на нові території відбува-

ється разом із сезонними міграціями птахів. Мі-

граційний процес породжує істотний фізіологічний 

стрес, що викликає імуносупресію та впливає на 

реплікацію віруса в організмі птахів [20]. Під час 

тривалих перельотів, у місцях масових зупинок спо-

стерігається велике скупчення видів, що зміцнює 

трансмісивний цикл та сприяє передачі збудника 

місцевим видам [4].

Найбільш чутливими во вірусу ГЗН є представ-

ники родини Воронові (Corvidae), серед якої грак 

(Corvus frugilegus L., 1758) є одним з найрозпов-

сюдженіших видів не тільки на території України, 

а й у Європі та Російській Федерації. За даними 

Українського центру кільцювання птахів, значна 

частина популяції граків зимує за межами України, 

причому, птахи з північних та центральних областей 

зимують, головним чином, у Центральній Європі, 

а птахи з півдня – у Південній Європі (Рис. 1) [5]. 

Територія України також є місцем зимівлі граків, 

гніздування яких проходить у східних регіонах (Рис. 

2), у тому числі, в Астраханській області, що разом 

з Волгоградською та Краснодарською областями є 

найбільш неблагополучними на території РФ [1, 3].

За даними візуальних спостережень, птахи, що 

народились в Україні, були помічені в країнах з ен-

демічним статусом на ГЗН.

Тобто, кожен рік, пролітаючи сотні кілометрів під 

час сезонних міграцій, птахи здатні заносити збуд-

ник з територій зі стійким ензоотичним циклом ГЗН 

на вільні до цього часу території.

Незважаючи на те, що випадки ГЗН в Україні ві-

домі з 1970-х років, офіційне ведення статистики 

було запроваджено лише у 2006 році. Станом на 

2018 рік, в Україні було зареєстровано 92 випадки 

(у т.ч.: 43 випадки (з них 1 летальний) у Запорізькій 

області, 26 – у Полтавській, 16 – у Донецькій, 3 – 

у Миколаївській та по 1 випадку у Житомирській, 

Харківській, Херсонській та Черкаській областях).
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Аналіз географічного розподілу та кількості ви-

падків ГЗН в певних регіонах України дозволяє 

встановити зв'язок між територіями з напруженою 

епідемічною ситуацією (Запорізька, Донецька та 

Миколаївська області) з Причорноморським мігра-

ційним коридором за напрямком Дельта Волги (Вол-

гоградська обл.) – Дельта Дунаю (Румунія). Обидві 

території з 1996 року характеризуються високими 

показниками захворюваності серед людей. Прямий 

зв’язок прослідковується також між випадками га-

рячки в Полтавській, Харківській, Черкаській, Жи-

томирській областях та сезонною міграцією птахів 

в країни з ендемічним статусом (Румунія, Греція, 

Угорщина, Чеська Республіка, Австрія, Франція). 

Гіпотетично, інтродукція збудника відбулась саме з 

цих територій разом з мігруючими птахами.

Хоча на території Київської області не зафіксова-

но випадків ГЗН серед людей, є висока ймовірність 

існування природного осередку на даній території, 

що обумовлено сприятливими географічними умо-

вами. Так, біля Київського водосховища щорічно 

спостерігаються скупчення великих популяцій пта-

хів, у тому числі перелітних. Також, серологічна ді-

агностика ГЗН дозволила виявити значну кількість 

позитивних проб серед коней даної області [24].

Нажаль, на даний час не існує достовірної картини 

Рис.1. Просторовий розподіл українських граків під час зимівлі за межами України [20].

Рис.2. Просторовий розподіл граків зі східних територій під час осінньої міграції [20].
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поширення ГЗН серед населення України, оскільки 

широкий діапазон клінічних симптомів ускладнює 

встановлення первинного діагнозу, а відсутність 

широко доступних діагностикумів не дає можли-

вість проведення своєчасної лабораторної верифі-

кації. По факту, у Запорізькій області кількість ви-

падків ГЗН сягає 11% усіх захворювань гарячкової 

форми. Моніторинг ГЗН також ускладнюється тим, 

що лише 1% хворих звертається за допомогою до 

медичних закладів (за даними ВООЗ).

Висновки. 

Контроль популяції векторів та інформування на-

селення є надзвичайно актуальними заходами не 

тільки для областей з підтвердженими природними 

осередками ГЗН, а й для усієї держави в цілому. 

Зміна кліматичних умов є найважливішим фак-

тором, що впливає на епідемічний процес. Підви-

щення середніх річних температур безпосередньо 

впливає на популяцію та ареал векторів, внаслідок 

чого поява збудника на вільних раніше територіях є 

лише питанням часу.

Рис. 3. Випадки ГЗН та ензоотичні території України.
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Государственный научно-контрольный институт биотехнологии и штаммов микроорганизмов, г. Киев, 
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также связь между природными очагами и эндемичными территориями Европы, Украины и РФ. Выделены основные 

факторы, формирующие динамику эпидемического процесса. Проблема распространения ЛЗН рассматривается в 
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В.Р. Шагінян, О.П. Данько, Г.В. Сопіль, С.М. Антоняк, Л.М. Чудна, О.П. Дяченко 

ІНВАЗОВАНІСТЬ КИШКОВИМИ ПАРАЗИТАМИ 

ВІЛ-ПОЗИТИВНИХ ОСІБ
ÄÓ «²íñòèòóò åï³äåì³îëîã³¿ òà ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ³ì. Ë.Â. Ãðîìàøåâñüêîãî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè»ÄÓ «²íñòèòóò åï³äåì³îëîã³¿ òà ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ³ì. Ë.Â. Ãðîìàøåâñüêîãî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè»

Ïðîâåäåíî îáñòåæåííÿ íà íàÿâí³ñòü êèøêîâèõ Ïðîâåäåíî îáñòåæåííÿ íà íàÿâí³ñòü êèøêîâèõ 

ïàðàçèò³â 109 Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ïàö³ºíò³â (ãðóïà ïàðàçèò³â 109 Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ïàö³ºíò³â (ãðóïà 

äîñë³äæåííÿ – ÃÄ) òà 179 äîðîñëèõ ç³ ñêàðãàìè íà äîñë³äæåííÿ – ÃÄ) òà 179 äîðîñëèõ ç³ ñêàðãàìè íà 

êèøêîâ³ ðîçëàäè (ãðóïà ïîð³âíÿííÿ – ÃÏ). ²íâàçî-êèøêîâ³ ðîçëàäè (ãðóïà ïîð³âíÿííÿ – ÃÏ). ²íâàçî-

âàí³ñòü êèøêîâèìè ïàðàçèòàìè ñòàíîâèëà ó ÃÄ – âàí³ñòü êèøêîâèìè ïàðàçèòàìè ñòàíîâèëà ó ÃÄ – 

(17,4±3,6)% ó ÃÏ – (14,0±2,6)%, ïîêàçíèêè ñòàòèñ-(17,4±3,6)% ó ÃÏ – (14,0±2,6)%, ïîêàçíèêè ñòàòèñ-

òè÷íî íå â³äð³çíÿëèñü. Âèäîâèé ñêëàä ïàðàçèòàðíèõ òè÷íî íå â³äð³çíÿëèñü. Âèäîâèé ñêëàä ïàðàçèòàðíèõ 

³íâàç³é ó ÃÄ áóâ äîñèòü îáìåæåíèì ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íâàç³é ó ÃÄ áóâ äîñèòü îáìåæåíèì ó ïîð³âíÿíí³ ç 

ÃÏ, â òîé æå ÷àñ óðàæåí³ñòü êðèïòîñïîð³ä³ÿìè áóëà ÃÏ, â òîé æå ÷àñ óðàæåí³ñòü êðèïòîñïîð³ä³ÿìè áóëà 

ó 8 ðàç³â âèùîþ í³æ ÃÏ (13,8% òà 1,7%, ð< 0,01). ó 8 ðàç³â âèùîþ í³æ ÃÏ (13,8% òà 1,7%, ð< 0,01). 

Ó 81 Â²Ë-ïîçèòèâíîãî ïàö³ºíòà âèçíà÷åíî â³ðóñíå Ó 81 Â²Ë-ïîçèòèâíîãî ïàö³ºíòà âèçíà÷åíî â³ðóñíå 

íàâàíòàæåííÿ Â²Ë òà ê³ëüê³ñòü CD4 Ò ë³ìôîöèò³â. Ç íàâàíòàæåííÿ Â²Ë òà ê³ëüê³ñòü CD4 Ò ë³ìôîöèò³â. Ç 

íèõ íà ìîìåíò îáñòåæåííÿ 40 ïàö³ºíò³â îòðèìóâàëè íèõ íà ìîìåíò îáñòåæåííÿ 40 ïàö³ºíò³â îòðèìóâàëè 

ÂÀÀÐÒ, 27 – íå îòðèìóâàëè âçàãàë³, 14 – îòðèìó-ÂÀÀÐÒ, 27 – íå îòðèìóâàëè âçàãàë³, 14 – îòðèìó-

âàëè ÂÀÀÐÒ ìåíøå 6 ì³ñÿö³â. ²íâàçîâàí³ñòü áóëà âàëè ÂÀÀÐÒ ìåíøå 6 ì³ñÿö³â. ²íâàçîâàí³ñòü áóëà 

âèùîþ ó Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ïàö³ºíò³â ç ê³ëüê³ñòþ CD4 âèùîþ ó Â²Ë-ïîçèòèâíèõ ïàö³ºíò³â ç ê³ëüê³ñòþ CD4 
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Ò ë³ìôîöèò³â ìåíøå 350 êë/ìë, âèçíà÷àëüíèì ð³â-Ò ë³ìôîöèò³â ìåíøå 350 êë/ìë, âèçíà÷àëüíèì ð³â-

íåì â³ðóñíîãî íàâàíòàæåííÿ Â²Ë (> 40 êîï³¿/ìë), à íåì â³ðóñíîãî íàâàíòàæåííÿ Â²Ë (> 40 êîï³¿/ìë), à 

òàêîæ ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå îòðèìóâàëè ÂÀÀÐÒ. Ïàö³-òàêîæ ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå îòðèìóâàëè ÂÀÀÐÒ. Ïàö³-

ºíòè ç ê³ëüê³ñòþ CD4 ìåíøå í³æ 200 êë/ìë, ÿê³ íå ºíòè ç ê³ëüê³ñòþ CD4 ìåíøå í³æ 200 êë/ìë, ÿê³ íå 

îòðèìóþòü ÂÀÀÐÒ º ãðóïîþ ðèçèêó ùîäî êèøêîâèõ îòðèìóþòü ÂÀÀÐÒ º ãðóïîþ ðèçèêó ùîäî êèøêîâèõ 

³íâàç³é, ¿õ ³íâàçîâàí³ñòü ñòàíîâèëà 33,3%.³íâàç³é, ¿õ ³íâàçîâàí³ñòü ñòàíîâèëà 33,3%.

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êèøêîâ³ ïàðàçèòè, ³íâàçîâàí³ñòü, Êëþ÷îâ³ ñëîâà: êèøêîâ³ ïàðàçèòè, ³íâàçîâàí³ñòü, 

Â²Ë-ïîçèòèâí³ ïàö³ºíòè. Â²Ë-ïîçèòèâí³ ïàö³ºíòè. 

Питання поширеності та значимості кишкових 

паразитозів для осіб, інфікованих ВІЛ, ви-

вчаються  переважно у країнах, що розвиваються.  

Показано, що близько 30-60%  хворих на СНІД в 

розвинених країнах та 90 % у країнах, що розвива-

ються, страждають на діарею [4]. При цьому най-

більшого значення в якості етіологічного фактору 

набувають найпростіші. ВІЛ-інфіковані пацієнти є 

групою з високими показниками виявлення опор-

туністичних кишкових паразитів: Cryptosporidium, 

Isospora belli, Cyclospora cayetanensis, 

Microsporidia, Strongyloides stercoralis [3, 12]. За 

даними низки досліджень, найбільш поширеним 

паразитозом у ВІЛ-позитивних дітей та дорослих 

у країнах Африки є криптоспоридіоз [7, 11,16]. У 

дослідженні, проведеному у Бразилії, порівнюва-

ли інвазованість та найбільш поширені паразито-

зи у ВІЛ-позитивних осіб. Було встановлено, що 

частота виявлення кишкових паразитів у ВІЛ-по-

зитивних пацієнтів складала 27,0%, тоді як серед 

населення в цілому– 17,6%. Найбільш поширеним 

паразитозом був стронгілоідоз: у ВІЛ-позитивних 

осіб Strongyloides stercoralis був виявлений у 12% 

обстежених, серед населення – у 7.1% [15]. 

Важливим є питання від чого залежить виник-

нення паразитарних інвазій та наявність її клініч-

них проявів, у першу чергу – діареї, у ВІЛ-позитив-

них осіб. Найбільший ризик виникнення кишкових 

паразитозів пов’язаний з низький рівнем санітар-

но-гігієнічних умов та навичок, обмеженням до-

ступу до води. Це такі саме факторі, які сприяють 

поширенню кишкових інфекцій взагалі. Але існу-

ють і специфічні умови, які збільшують ризик ви-

никнення кишкових паразитозів у ВІЛ-інфікованих 

осіб. Показана більш висока інвазованість кишко-

вими паразитами чоловіків, які мають секс з чо-

ловіками (ЧСЧ) [5, 13]. Належність до зазначеної 

групи ризику підвищує рівень інвазованості, яка 

може перевищувати 80% у ВІЛ-позитивних ЧСЧ. 

Імуносупресивна дія ВІЛ підвищує ризик роз-

витку клінічних проявів при інвазіях, викликаних 

у тому числі умовно патогенними найпростішими. 

Саме з цієї причини у ВІЛ-позитивних пацієнтів ча-

сто виявляють опортуністичні кишкові паразити, 

які можуть викликати кишкові розлади. Висока 

частота виявлення кишкових паразитів у ВІЛ-по-

зитивних пацієнтів зазвичай пов’язана з низьким 

рівнем імунної відповіді [19]. Тому логічним уяв-

ляється вивчення залежності між рівнем CD4 Т 

лімфоцитів у ВІЛ-позитивних пацієнтів та часто-

тою виявлення  кишкових паразитів. Між тим, за 

деякими даними [17], не встановлено залежно-

сті між частотою виявлення кишкових паразитів 

та рівнем CD4 у ВІЛ-позитивних пацієнтів. Однак  

вказується, що Cryptosporidium parvum та Isospora 

belli виявлялися виключно у пацієнтів з рівнем 

CD4  Т лімфоцитів  350кл/мл. При цьому відмі-

чена різниця між частотою виявлення кишкових 

паразитів у цілому між ВІЛ-позитивними пацієнта-

ми (39.2%), ВІЛ-позитивними пацієнтами, які от-

римують антиретровірусну терапію (АРТ) (38.8%) 

та ВІЛ-негативними особами (27.1%). У дослі-

дженні, проведеному в Ефіопії, було показане, що 

існує достовірна різниця між частотою виявлення 

одного або більш кишкових паразитів та рівнем 

CD4 клітин менш 200 кл/мл. В той же час автори 

доводять, що найбільше значення для поширен-

ня кишкових паразитів у ВІЛ-позитивних осіб має 

харчування (достатність їжі та її якість) [9]. У дослі-

дженні, проведеному в Камеруні показана висока 

поширеність кишкових паразитозів, викликаних 

опортуністичними паразитами, у ВІЛ-інфікованих 

пацієнтів з низьким рівнем CD4 (менше 200 кл/мл) 

незалежно від отримання АРТ. Автори вважають 

необхідним проведення регулярних паразитоло-

гічних обстежень та протипаразитарного лікування 
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даної групи пацієнтів [8]. У дослідженні, проведе-

ному в Ефіопії [10], криптоспорідії були виявлені 

тільки у ВІЛ-позитивних пацієнтів, які не отри-

мували АРТ та рівень CD4 був нижчим за 350 кл/

мл. Високий ризик виявлення кишкових паразитів 

встановлений у «наївних» пацієнтів (які ніколи не 

отримували АРТ) з рівнем CD4 менше 200 кл/мл та 

діареєю [18]. У дослідженні, проведеному у Китаї, 

на підставі порівняння імунологічних показників у 

79 ВІЛ-позитивних та 294 ВІЛ-негативних пацієнтів 

[6] було показане, що у ВІЛ-позитивних пацієнтів, 

у яких була відсутня паразитарна інвазія, середній 

показник рівня CD4 перевищував 500 кл/мл, у яких 

була встановлена тільки гельмінтна інвазія – 420 

кл/мл, були виявлені тільки B. Hominis – 668 кл/мл, 

при наявності тільки Cryptosporidium. spp. – 411 

кл/мл. У ВІЛ-негативних пацієнтів, у яких одночас-

но виявляли гельмінти та найпростіші середній рі-

вень CD4 був 930 кл/мл та перевищував показники 

CD4 в даній групі не інвазованих пацієнтів (842 кл/

мл). За даними авторів, поширеність B. Hominis у 

ВІЛ-позитивних пацієнтів була нижчою, ніж у гру-

пі ВІЛ-негативних пацієнтів. Автори вважають, що 

присутність B. Hominis у ВІЛ-позитивних пацієнтів 

може бути сприятливим фактором, оскільки зму-

шує Т-клітини секретувати ІФН-γ, тобто стимулю-

вати противірусні імунні реакції. 

Ступень порушення імунної відповіді у ВІЛ-інфі-

кованих осіб може також залежати і від рівня віру-

сного навантаження ВІЛ. Але вивчення залежності 

поширеності та клінічних проявів кишкових пара-

зитозів від рівня вірусного навантаження приціль-

но не проводилось.

Значна часка наукових досліджень присвячена 

вивченню впливу АРТ на поширеність кишкових 

паразитозів у ВІЛ-позитивних пацієнтів. Дослі-

дження свідчать про позитивний вплив АРТ на 

показники інвазованості кишковими паразитами. 

Частота виявлення паразитозів у наївних ВІЛ-пози-

тивних пацієнтів завжди є вищою, ніж у пацієнтів, 

які отримають АРТ [2, 10, 18]. Автори дослідження 

[14] вважають, що навіть в еру широкого впрова-

дження АРТ проблема кишкових паразитозів для 

ВІЛ-позитивних пацієнтів з низьким рівнем CD4, 

які отримують АРТ, залишається досить актуаль-

ною.

Наведене вище дозволяє зробити висновок, що 

кишкові паразитози є актуальною проблемою для 

ВІЛ-позитивних осіб. Для даної категорії пацієнтів 

набувають значення не тільки інвазії, які виклика-

ють виражені клінічні прояви, але і опортуністич-

ні кишкові паразити, які здатні викликати діарею, 

анемію у ВІЛ-інфікованих осіб. Спектр гельмінтів 

та найпростіших, поширених серед ВІЛ-позитив-

них осіб варіює у різних країнах, залежить від 

низки соціальних та гігієнічних умов. Потребують 

більш детального вивчення показники рівня імун-

ної супресії, які впливають на появу кишкових 

паразитозів, спектр гельмінтів та найпростіших, у 

першу чергу опортуністичних, найбільш актуаль-

них для ВІЛ-позитивних осіб.

Мета дослідження – вивчити поширеність киш-

кових паразитозів у ВІЛ-позитивних осіб. 

Матеріали і методи. 

Проведено паразитологічне обстеження 109 

ВІЛ-позитивних пацієнтів (група дослідження – 

ГД) та 179 дорослих зі скаргами на кишкові розла-

ди (група порівняння – ГП). Вибір ГП обумовлений 

тим, що майже усі обстежені пацієнти ГП скаржи-

лись на розлади з боку кишкового тракту. У 81 

ВІЛ-позитивного пацієнта було визначено вірусне 

навантаження (ВН) ВІЛ та кількість CD4 клітин. Рі-

вень ВН визначали за кількістю РНК-копій ВІЛ-1 в 

1 мл плазми крові. Визначальним вважали рівень 

ВН ВІЛ > 40 копії/мл, не визначальним – < 40 копії/

мл. Дослідження проводили методом зворотної 

транскрипції і полімеразної ланцюгової реакції (ЗТ-

ПЛР) з використанням комерційних тест-систем 

«RealTime HIV-1» (Abbott) у лабораторії молеку-

лярної вірусології Інституту. Визначення кількості 

CD4 клітин у ВІЛ-позитивних пацієнтів проводили 

методом проточної цитометрії з використанням 

прямої імунофлюоресценції цільної периферійної 

крові. Клітини крові забарвлювали комбінаціями 
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Видовий склад виявлених кишкових паразитів Виявлено інвазованих
ГД (n=109) ГП (n=179)

Абс. %±m Абс. %±m
Найпростіші Бластоцисти 2 1,8±1,3 10 5,6±1,7

Диз.амеба - - 1 0,6±0,6
Криптоспорідії 15 13,8±3,3 3 1,7±1,0
Лямблії 1 0,9±0,9 - -

Гельмінти Аскариди 1 0,9±0,9 7 3,9±1,4
Гострики - - 2 1,1±0,8
Кишкова вугриця - - 2 1,1±0,8

Всього інвазованих 19 17,4±3,6 25 14,0±2,6

Таблиця 1. Показники інвазованості та видовий склад виявлених кишкових паразитів у групах дослідження 

та порівняння

моноклональних антитіл CD3/CD4/CD8, кон’югова-

них зі флуоресцентними барвниками FITC /PE / PC5. 

Зразки досліджували на проточному цитометрі FS 

500 (Beckman Coulter, CША) за допомогою муль-

тіпараметричного аналізу. Популяцію лімфоцитів 

виділяли за допомогою гетерогенного гейтиру-

вання (за яскравою флуоресценцією CD45- FITC). 

Підрахунок абсолютної кількості клітин проводили  

з використанням одно-платформеної технології 

та референтних часток Flow-Count Fluorespheres 

(Beckman Coulter, CША). Дослідження проведені у 

клініко-діагностичній лабораторії Інституту.

Для виявлення ентеропаразитів біоматеріал 

(фекалії) пацієнти збирали у оригінальні ємності 

(флакони) з консервуючою рідиною [1].  Концен-

трацію фекалій проводили флотаційним методом 

по Фюлеборну. Для виявлення бластоцистів та 

інших кишкових найпростіших готували нативні і 

забарвлені розчином Люголю мазки. Для виявлен-

ня ооцист криптоспорідій дерев’яною паличкою 

шматочок фекалій розтирали на знежиреному 

предметному склі. Фіксували сумішшю Нікіфо-

рова 15 хвилин. Після висушування фарбували 

за Циль-Нільсеном. Дослідження проводили під 

бінокулярним мікроскопом (МС50 Micros, Австрія) 

при збільшенні 10х10-10х100. 

Статистичну обробку результатів і розрахунки 

проводили за допомогою уніфікованих функцій, 

передбачених програмою Microsoft Office Excel 

2010.

Результати та обговорення. 

За результатами паразитологічного обстеження 

інвазованість у ГД була вищою, ніж у ГП, але по-

казники статистично не відрізнялись (табл. 1). В 

той же час, видовий склад та поширеність виявле-

них кишкових паразитів у зазначених групах були 

різними. У ГП серед найпростіших переважали 

бластоцисти (виявлені у 5,6% обстежених), серед 

гельмінтів – аскариди (3,9%). У ГД серед кишкових 

паразитів домінували криптоспорідії, які були ви-

явлені у 13,8% обстежених, значно рідше ніж у ГП 

виявляли бластоцисти (1,8%) та гельмінти – аска-

риди знайдені у 1 з обстежених (0,9%). Таким чи-

ном, видовий склад паразитарних інвазій у ГД був 

досить обмеженим у порівнянні з ГП, в той же час 

ураженість криптоспорідіями була у 8 разів вищою 

ніж ГП (р< 0,01).

Деякі демографічні та епідеміологічні дані інва-

зованих та не інвазованих пацієнтів ГД (81 особа) 

наведені у табл. 2.

У 60,5% зазначених 81 пацієнтів було діагносто-

вано ІУ стадію, у 27,2% – ІІІ, у 4,9% – ІІ та у 7,4% – І 

стадію ВІЛ-інфекції. Інвазованими було 12 пацієн-

тів, з них 75% складали особи зі ІУ стадією, 16,7% 

зі ІІІ стадією та 8,3% зі І стадією ВІЛ-інфекції. 

Отже, серед обстежених ВІЛ-позитивних пацієнтів 

переважали особи з ВІЛ-інфекцією у стадії СНІД. 
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Параметри Не інвазовані n (%) Інвазовані n (%) Всього n (%)

Стать Чол. 41 (59,4) 6 (50,0) 47 (58,0)

Жін. 28 (40,6) 6 (50,0) 34 (42,0)

Середній вік 35,4 40,8 38,3 3

Шлях інфікування Статевий 38 (55,1) 10 (83,3) 48 (59,3)

Парентеральний при 
вживанні наркотиків

31 (44,9) 2 (16,7) 33 (40,7)

Таблиця 2. Характеристики груп інвазованих та не інвазованих ВІЛ-позитивних пацієнтів

У 59,3% обстежених пацієнтів встановлено стате-

вий шлях інфікування ВІЛ, у інвазованих кишко-

вими найпростішими особи зі статевим шляхом 

інфікування ВІЛ склали 83,3%. Серед пацієнтів, у 

яких був вказаний статевий шлях інфікуваннях, у 

трьох – внаслідок статевих стосунків між чоловіка-

ми. Кишкові паразити у жодного виявлені не були. 

Оскільки важливим показником перебігу ВІЛ-ін-

фекції є кількість CD4 клітин, причому з точки зору 

частоти розвитку опортуністичних інфекції групу 

ризику складають ВІЛ-інфіковані з кількістю  CD4 

менше 350 кл/мл. Тому ми виділили групи пацієн-

тів з кількістю CD4 менше 350 кл/мл (їх було 41) та 

більше 350 кл/мл (40 осіб). Серед ВІЛ-позитивних 

пацієнтів з кількістю CD4 > 350 кл/мл інвазованих 

було (7,5±4,2)%, серед пацієнтів з кількістю CD4 < 

350 кл/мл – (22,0±6,5)%, що майже утричі вище.

Визначальні рівні ВН ВІЛ (> 40 копії/мл) були 

виявлені у 28 пацієнтів, з них інвазованих було 7 

(25,0±8,2)%, серед 53 пацієнтів з не визначальним 

рівнем ВН (< 40 копії/мл) інвазованих було лише 5 

(9,4±4,0)%.

Отримували високоактивну антиретровірусну 

терапію (ВААРТ) 40 пацієнтів, 41 – не отримува-

ли, або отримували ВААРТ менше 6 місяців. Серед 

пацієнтів, які отримували ВААРТ, інвазованими 

було 4 пацієнта – (10,0±4,7)%. Серед «наївних» 

пацієнтів та пацієнтів на терапії менше 6 місяців 

інвазованих було 8, що склало (19,5±6,2)%. При 

цьому 7 інвазованих були з 27 «наївних» пацієнтів 

(25,9±8,4)% та 1 з 14 осіб, які лише розпочали от-

римувати ВААРТ (7,1%). Отже, в групі обстежених 

нами пацієнтів отримання терапії навіть менше 6 

місяців позитивно впливало на показники інвазо-

ваності кишковими найпростішими. Слід зазначи-

ти, що серед 18 пацієнтів які не отримували ВААРТ 

та у яких кількість CD4 була меншою за 200 кл/мл 

інвазованими було 6 осіб (33,3%). Отже, наші дані 

співпали з результатами дослідження [18], які вка-

зують, що «наївні» пацієнти з кількістю CD4 менше 

ніж 200 кл/мл є групою ризику щодо кишкових ін-

вазій. В той же час, рівень ВН ВІЛ був менш «чут-

ливим» показником інвазованості ВІЛ-позитивних 

пацієнтів. Серед обстежених нами 40 пацієнтів, які 

отримують ВААРТ понад 6 місяців, було 12 осіб з 

кількістю СD4 менше 350 кл/мл, з них інвазовани-

ми було 3 (25%), в той же час рівні ВН ВІЛ більше 

40 копії/мл виявлені всього у двох пацієнтів (кіль-

кість СD4 у обох була вище 350 кл/мл), інвазовані 

кишковими паразитами вони не були. 

На рис. 1 представлено розподіл інвазованих па-

цієнтів з різною кількістю CD4 клітин, рівнем ВН 

ВІЛ та в залежності від отримання ВААРТ, з якого 

видно, що кількість CD4 менша за 350 кл/мл та не 

отримання ВААРТ – є найбільш значимими факто-

рами ризику щодо інвазованості кишковими пара-

зитами ВІЛ-позитивних осіб.

Оскільки майже усі пацієнти, які отримують 

ВААРТ, можуть скаржитись на розлади з боку 

травневого тракту, у першу чергу мають підляга-

ти обстеженню на наявність кишкових паразитів 

особи з низькою кількістю СD4. Безумовно, пара-
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зитологічному обстеженню також мають підлягати 

«наївні» ВІЛ-позитивні пацієнти.

Виявлені у обстежених ВІЛ-позитивних пацієнтів 

кишкові паразити були представлені переважно 

криптоспоридіями (у 8 із 12 осіб), у одного паці-

єнта виявлені лямблії, у двох – бластоцисти, поєд-

нання криптоспорідій та бластоцистів виявлено у 

одного пацієнта (рис. 2).

Невелика вибірка обстежених осіб не дає змо-

гу робити серйозні висновки, але привертають до 

себе увагу наступні результати. У всіх пацієнтів, в 

яких був виявлений бластоцистоз (2 особи), кіль-

кість CD4 була вище 350 кл/мл, у 7 з 8 пацієнтів 

з криптоспорідіозом кількість CD4навпаки була 

нижче 350 кл/мл, у пацієнта зі змішаною інвазі-

єю криптоспорідії+бластоцисти кількість CD4 біла 

66,7%

16,7%

8,3%

8,3%

Рисунок 2. Спектр кишкових паразитів, виявлених 
у ВІЛ-позитивних пацієнтів (n=81)

 

25%

75%

CD4 > 350 CD4 < 350

41,7%

58,3%

 < 40 /  
 > 40 /  

33,3%

66,7%

  

Рисунок 1. Розподіл інвазованих за кількістю CD4, рівнем вірусного навантаження та отриманням ВААРТ
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вище 350 кл/мл. Враховуючи знижені показники 

інвазованості ГД бластоцистами у порівнянні з ГП 

(1,8% та 5,6%) та дані, отримані у дослідженні [6], 

можна припустити, що, присутність B. Hominis у 

ВІЛ-позитивних пацієнтів може бути сприятливим 

фактором та свідчить про позитивні імунні реакції 

організму. Але дослідження у цьому напрямку не-

обхідно продовжити.

Висновки.

1. Інвазованість кишковими паразитами ВІЛ-по-

зитивних пацієнтів (17,4±3,6)% була вищою, ніж 

групи порівняння (14,0±2,6)%, але статистично не 

відрізнялась. Видовий склад паразитарних інвазій 

у ГД був досить обмеженим у порівнянні з ГП, в 

той же час ураженість криптоспорідіями була у 8 

разів вищою ніж ГП (13,8% та 1,7%, р< 0,01). 

2. Серед ВІЛ-позитивних пацієнтів з кількістю 

CD4 > 350 кл/мл інвазованих було (7,5±4,2)%, 

серед пацієнтів з кількістю CD4 < 350 кл/мл – 

(22,0±6,5)%, що майже утричі вище. Інвазованість 

пацієнтів з визначальним рівнем ВН ВІЛ склала 

(25,0±8,2)%, з не визначальним – (9,4±4,0)%. Се-

ред пацієнтів, які отримували ВААРТ інвазованими 

було (10,0±4,7)%. Серед «наївних» пацієнтів та па-

цієнтів на терапії менше 6 місяців – (19,5±6,2)%.

3. В групі обстежених нами пацієнтів отримання 

терапії навіть менше 6 місяців позитивно впливало 

на показники інвазованості кишковими найпрості-

шими. Інвазованість «наївних» пацієнтів склала 

25,9%, осіб, які розпочали отримувати ВААРТ – 

7,1%.

4. «Наївні» пацієнти з кількістю CD4 менше ніж 

200 кл/мл є групою ризику щодо кишкових інва-

зій. За отриманими даними їх інвазованість киш-

ковими паразитами становила 33,3%.
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ИНВАЗИРОВАННОСТЬ КИШЕЧНЫМИ ПАРАЗИТАМИ ВИЧ-ПОЗИТИВНЫХ ЛИЦ
В.Р. Шагинян, О.П. Данько, А.В. Сопиль, С.Н. Антоняк, Л.М. Чудная, О.П. Дяченко

ГУ «Інститут эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины»

Проведено обследование на наличие кишечных паразитов 109 ВИЧ-позитивных пациентов (группа исследования 

– ГИ) и 179 взрослых с жалобами на кишечные расстройства (группа сравнения – ГС) Инвазированность  кишечными 

паразитами составила в ГИ – (17,4±3,6)% в ГС – (14,0±2,6)%, показатели статистически не отличались. Видовой состав 

паразитарных инвазий в ГИ был весьма ограниченным в сравнении с ГС, в то же время пораженность криптоспори-

диями была в 8 раз выше чем ГС (13,8% и 1,7%, р< 0,01). У 81 ВИЧ-положительного пациента определена вирусная 

нагрузка ВИЧ и количество CD Т лимфоцитов. Из них на момент обследования 40 пациентов получали ВААРТ, 27 – не 
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ÓÄÊ: 616-036.22:355.4]-056.257(477) “2016/2017”

А.А. Кожокару1, С.Л. Литовка2, В.В. Нарож . Іванько1, Р.М. Січінава3, П.Ю. Нерубальщук4 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТАНУ ВІЙСЬК ТА СИЛ 

ЗАДІЯНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ АТО У 2016-2017 РОКАХ
1Óêðà¿íñüêà â³ñüêîâî-ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎ Óêðà¿íè, ì. Êè¿âÓêðà¿íñüêà â³ñüêîâî-ìåäè÷íà àêàäåì³ÿ ÌÎ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
2Öåíòðàëüíå ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íå óïðàâë³ííÿ ÌÎ Óêðà¿íè, ì. Êè¿âÖåíòðàëüíå ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íå óïðàâë³ííÿ ÌÎ Óêðà¿íè, ì. Êè¿â
3ÄÓ “Öåíòð åíäîêðèííî¿ õ³ðóðã³¿, òðàíñïëàíòîëîã³¿ åíäîêðèííèõ îðãàí³â òà òêàíèí ÌÎÇ Óêðà¿íè”, ì. Êè¿âÄÓ “Öåíòð åíäîêðèííî¿ õ³ðóðã³¿, òðàíñïëàíòîëîã³¿ åíäîêðèííèõ îðãàí³â òà òêàíèí ÌÎÇ Óêðà¿íè”, ì. Êè¿â
4Ìåäè÷íà ñëóæáà Öåíòðàëüíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, ì. Äí³ïðîÌåäè÷íà ñëóæáà Öåíòðàëüíîãî òåðèòîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè, ì. Äí³ïðî

Ó ðîáîò³ íàâåäåí³ äàí³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü åï³-Ó ðîáîò³ íàâåäåí³ äàí³, ÿê³ õàðàêòåðèçóþòü åï³-

äåì³÷íèé ñòàí â³éñüê òà ñèë, çàä³ÿíèõ äî àíòèòå-äåì³÷íèé ñòàí â³éñüê òà ñèë, çàä³ÿíèõ äî àíòèòå-

ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ó ïåð³îä ðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, ó ïåð³îä 

2016-2017 ðîê³â. Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ çà ïåð³îä 2016-2017 ðîê³â. Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ çà ïåð³îä 

2016–2017 ðîê³â ó ÇÑ Óêðà¿íè îö³íþâàëàñÿ ÿê íå-2016–2017 ðîê³â ó ÇÑ Óêðà¿íè îö³íþâàëàñÿ ÿê íå-

ñò³éêà ç òóáåðêóëüîçó, çàõâîðþâàíü ãðóïè êèøêî-ñò³éêà ç òóáåðêóëüîçó, çàõâîðþâàíü ãðóïè êèøêî-

âèõ ³íôåêö³é, õðîí³÷íîãî â³ðóñíîãî ãåïàòèòó Ñ òà âèõ ³íôåêö³é, õðîí³÷íîãî â³ðóñíîãî ãåïàòèòó Ñ òà 

â³òðÿíî¿ â³ñïè. Çàëèøàëàñÿ àêòóàëüíîþ çàõâîðþ-â³òðÿíî¿ â³ñïè. Çàëèøàëàñÿ àêòóàëüíîþ çàõâîðþ-

âàí³ñòü íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿, ãîñòð³ òîí-âàí³ñòü íà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿, ãîñòð³ òîí-

çèë³òè òà ïíåâìîí³¿. çèë³òè òà ïíåâìîí³¿. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íôåêö³éí³ õâîðîáè, ñòðóêòóðà, äè-Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ³íôåêö³éí³ õâîðîáè, ñòðóêòóðà, äè-

íàì³êà çàõâîðþâàíîñò³, â³éñüêîâîñëóæáîâö³.íàì³êà çàõâîðþâàíîñò³, â³éñüêîâîñëóæáîâö³.

Взаємовідносини людей і мікроорганізмів фор-

мувалися впродовж усього періоду людства 

[4]. Незважаючи на тенденцію до зниження показ-

ників захворюваності щодо окремих інфекційних 

хвороб люди продовжують помирати від їх наслід-

ків [3].

Наразі у світі інфекційні захворювання залиша-

ються найбільш розповсюдженими серед всіх за-

хворювань [4]. Після досягнення певних успіхів у 

боротьбі з інфекційними хворобами з часом все 

чіткіше виявляється їх «ренесанс». Вже понад 30 

років продовжується пандемія ВІЛ-інфекції. Ще 

складнішою і масштабною стає хронічна панде-

получали вообще, 14 – получали ВААРТ менее 6 месяцев. Инвазированность была выше у ВИЧ-положительных па-

циентов с количеством CD4 Т-лимфоцитов менее 350 кл/мл, определяемым уровнем вирусной нагрузки ВИЧ (> 40 

копии/мл), а также у пациентов, которые не получали ВААРТ. Пациенты с количеством CD4 менее 200 кл/мл, которые 

не получают ВААРТ, являются группой риска в отношении кишечных инвазий, их инвазированность составила 33,3%.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:Êëþ÷åâûå ñëîâà: êèøå÷íûå ïàðàçèòû, èíâàçèðîâàííîñòü, ÂÈ×-ïîçèòèâíûå ïàöèåíòû. êèøå÷íûå ïàðàçèòû, èíâàçèðîâàííîñòü, ÂÈ×-ïîçèòèâíûå ïàöèåíòû.

THE INTESTINAL PARASITES INVASION IN HIV PATIENTS
Shaginian V.R., Danko O.P., Sopil H.V., Antonyak S.M., Chudna L.M., Dyachenko O.P.

SI «The Lev Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease NAMS of Ukraine», Kyiv
A study was conducted on the invasion of intestinal parasites in 109 HIV-positive patients (study group – SG) and 179 

adults with complaints of intestinal disorders (comparison group – CG). Intestinal parasite invasion in SG was (17.4±3.6)% in 

CG – (14.0±2.6)%, no significant difference was found. The species composition of parasitic invasion in SG was very narrow 

in comparison with CG, at the same time, the prevalence of Cryptosporidium spp. was in 8 times higher than in SG (13.8% and 

1.7%, p< 0.01). In 81 HIV-positive patients, the viral load of HIV and the count of CD4+ T lymphocytes were determined. Of 

these, at the time of the examination, 40 patients received HAART, 27 – did not receive at all, 14 – received HAART less than 

6 months. Invasion was higher in HIV-positive patients with CD4+ T-lymphocytes less than 350 cells/ml, with HIV viral load > 

40 copies/ml  and in patients who did not receive HAART. Patients with CD4 count less than 200 cells/ml who did not receive 

HAART are at risk of intestinal infestations, their invasion was 33.3%.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:Êëþ÷åâûå ñëîâà: intestinal parasites, invasion, HIV-positive patients.  intestinal parasites, invasion, HIV-positive patients. 
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мія вірусних гепатитів. Пандемія грипу 2009 року 

показала низьку керованість цією інфекцією. 

Зберігається високий рівень захворюваності на 

кишкові інфекції, і виникають часті їх епідемічні 

спалахи. VІІ пандемія холери, що триває півсто-

ліття, у черговий раз зачепила й Україну [1]. Три-

ває розповсюдження різних паразитозів, помітно 

підвищився рівень захворюваності на тканинні 

гельмінтози, зокрема, ехінококоз, дирофіляріоз і 

токсокароз [1]. Створюється загроза формуван-

ня природних осередків малярії та лейшманіозу, 

а можливо, вони вже існують в Україні. Стрімко 

зросла захворюваність на бореліози. Почастішали 

випадки сказу, особливо на території дії Об’єдна-

них сил. У зв’язку з глобалізацією інфекцій у нашій 

країні все частіше реєструються екзотичні та нові 

інфекційні хвороби, що досі не були відомі. Повер-

таються старі, давно забуті інфекції. Поряд із тим 

зберігається, а в деяких регіонах ще й збільшуєть-

ся, відсоток населення, насамперед дітей, які не 

пройшли планове щеплення від низки інфекцій. 

А отже, створюються передумови для епідемічно-

го поширення кору, краснухи та інших так званих 

керованих інфекцій, що нині вже спостерігається 

[1]. Поширюючись із різною інтенсивністю в різ-

них частинах світу, інфекційні хвороби, як інди-

катор, висвітлюють ряд соціальних і еконо-мічних 

проблем багатьох країн, посилюють соціальну 

нерівність, посилюють напруженість відносин між 

економічно розвинутими країнами та країнами, що 

розвиваються. Принципово новими тенденціями 

в еволюції наших уяв-лень про інфекційні захво-

рювання є розширення меж інфекційної патології, 

насамперед, за рахунок відкриття нових збудників 

і встановлення їх ролі в розвитку захворювань, що 

раніше вважалися неінфекційними. Зростає зна-

чення інфекцій у хронічній патології людини. Спи-

сок цих захворювань уже досить великий і постій-

но збільшується. В Україні щороку на інфекційні 

хвороби хворіють від 616 991 до 1 020 947 осіб 

(без урахування грипу та ГРВІ) [5]. Інфекційні за-

хворювання актуальні як для цивільного населен-

ня, так і для військовослужбовців усіх армій. Вони 

актуальні як у мирний час, під час миротворчих 

місій, так і у воєнний. У зоні військового конфлік-

ту (в різні його періоди) відбувається активізація 

інфекційних захворювань, які притаманні для ба-

гатьох локальних конфліктів: ГРЗ, стрептостафі-

лококові, гострі кишкові інфекції, короста, а також 

тих, які розповсюджені серед місцевого населення 

та збудники яких існують в природі в даній місце-

вості в мирний час [2]. 

Мета роботи: аналіз показників загальної інфек-

ційної захворюваності серед військовослужбовців 

(строкової служби, за контрактом та серед офі-

церського складу), сил задіяних до проведення 

антитеррористичної операції за 2016–2017 роки.

Матеріали і методи досліджень

Об’єкт дослідження – облікові та звітні матеріали 

медичної служби про стан інфекційної захворюва-

ності та профілактичні заходи у Збройних силах. 

Предмет дослідження – структура захворюваності 

за нозологіями першого класу (деякі інфекційні та 

паразитарні хвороби) серед військовослужбовців 

ЗС України (військовослужбовці строкової служ-

би, за контрактом та серед офіцерського складу), 

особливості розповсюдження та закономірність 

розви-тку епідемічного процесу для найбільш 

розповсюджених інфекцій верхніх дихальних 

шляхів, ГКІ в “закритих” колективах за 2016–2017 

рр. Динаміка захворюваності на туберкульоз у пе-

ріод продовження епідемії з цієї інфекції в країні. 

Аналіз проводився з використанням епідеміоло-

гічного, статистич-ного, бібліографічного методів 

дослідження. 

Результати та їх обговорення

Інфекційна захворюваність (І клас) серед вій-

ськовослужбовців (загальні сумарні дані, кількість 

захворілих за рік військовослужбовців строкової 

служби, офіцерів та військовослужбовців військо-

вої служби за контрактом) у 2017 році станови-

ла 17,39‰. Відмічалася тенденція до зростання 

захворюваності в цілому. Так порівняно з 2016 

роком захворюваність збільшилася на 29,67% (у 
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2016 році становила 13,41‰). 

Найбільші рівні зростання припали на: дерма-

тофітії – динаміка +38%; вірусний гепатит В – ди-

наміка +35%; коросту – динаміка +29,9%; харчові 

токсикоінфекції (ХТІ) – динаміка +28,57%; гострі 

респіраторні інфекції – ди-наміка +22,35%; вітряна 

віспа – динаміка +18% (табл.).

Назва хвороби

Військовослужбовці (всі категорії)

абс. на 1000
Динаміка

2016 2017 2016 2017

1 2 3 4 5 6 7 8

Гострий тонзиліт 6240 5631 22,71 22,04 - 3,01 %

ГРІ 68407 81920 248,99 320,67 + 22,35 %

Ін.сальм.інфекції 2949 16 10,73 0,06 - 171 рази

Шигельоз 10 1 0,04 0,00 -

ГЕК 370 717 1,35 2,81 + 2 рази

ХТІ 138 180 0,50 0,70 + 28,57 %

ТВС ВК+ 63 35 0,23 0,14 - 40 %

ТВС ВК- 211 92 0,77 0,36 - 2 рази

Гонорея 9 13 0,33 0,05 0

Сифіліс 30 12 0,11 0,05 - 2 рази

Ін.венер.хвороби 9 3 0,03 0,01 -

ВГА 21 43 0,08 0,17 + 2 рази

ВГВ 50 72 0,18 0,28 + 35 %

ВГС 397 364 1,45 1,42 - 2,06 %

Неуточнені ВГ 9 17 0,03 0,07 0

Менінгококова інфекція 7 7 0,03 0,03 -

Ієрсиніоз 28 23 0,10 0,09 0

Дифтерія 0 0 0,00 0,00 0

Кір 0 23 0,00 0,09 + 23

Краснуха 2 2 0,01 0,01 -

Вітряна віспа 1866 2115 6,79 8,28 + 18,0 %

Ентеровірусна інфекція 1 33 0,00 0,13 -

Епідемічний паротит 2 2 0,01 0,01 -

Інф.мононуклеоз 5 2 0,02 0,01 -

Лептоспіроз 1 4 0,00 0,02 -

Псевдотуберкульоз 0 0 0,00 0,00 0

Ентеробіоз 0 1 0,00 0,00 + 1

Бешиха 28 24 0,10 0,09 0

ВІЛ-інфекція 106 92 0,39 0,36 - 8 %

Дерматофітії 195 292 0,71 1,14 + 38 %

Інші мікози 34 456 0,12 1,78 + 14 рази

Короста 147 195 0,54 0,76 + 29,9 %

Таблиця. Інфекційна захворюваність серед військовослужбовців України
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Аскарідоз 0 0 0,00 0,00 0

Хламідіоз 10 0 0,04 0,00 - 10

Трихомоніаз 9 0 0,03 0,00 - 9

Амебіаз 1 0 0,00 0,00 - 1

Лямбліоз 4 11 0,01 0,04 -

Опісторхоз 0 0 0,00 0,00 0

Педикульоз 0 0 0,00 0,00 0

Хвороба Лайма 13 32 0,05 0,13 + 3 рази

I клас 6725 4444 13,41 17,39 + 29,67 %

Всього 81372 91995 296,18 360,11 + 18 %

Захворюваність особового складу Збройних Сил 

України хворобами І класу за МКХ-10 в звітному 

2017 році розподілялася наступним чином:

1 місце – вітряна віспа, рівень захворюваності 

8,28‰, що в структурі захворюваності хвороб І 

класу становив 47,6%. Показник неефективності 

ви-користання особового складу 0,22‰.

2 місце – гострі ентероколіти (ГЕК), рівень захво-

рюваності 2,81‰, що в структурі захворюваності 

хвороб І класу становив 16,1%. Показник неефек-

тивності використання особового складу 0,09‰.

3 місце – вірусний гепатит С, рівень захворюва-

ності 1,4‰, що в структурі захворюваності хвороб 

І класу становив 8,2%. Показник неефективності 

ви-користання особового складу 0,1‰.

4 місце – інші мікози, рівень захворюваності 

1,01‰, що в структурі захворюваності хвороб І 

класу становить 5,8%. Показник неефективності 

використання особового складу 0,03‰.

5 місце – захворюваність туберкульозом легень 

без активного бактеріовиділення, рівень захворю-

ваності 0,36‰, що в структурі захворюваності хво-

роб І класу становив 2,1%. Показник неефектив-

ності використання особового складу 0,13‰.

При аналізі інфекційної захворюваності з ураху-

ванням респіраторної патології (І та Х класи) акту-

альність інфекційних захворювань зазначалася на-

ступним чином:

1 місце – ГРЗ, рівень захворюваності 320,7‰, що 

в структурі інфекційної захворюваності становив 

89%. Показник неефективності використання осо-

бового складу 5,16‰.

2 місце – гострий тонзиліт, рівень захворюваності 

22,04‰, що в структурі інфекційної захворювано-

сті становив 6,1%. Показник неефективності вико-

ристання особового складу 0,6‰. 

3 місце – вітряна віспа, рівень захворюваності 

8,28‰, що в структурі інфекційної захворюваності 

становив 2,3%. Показник неефективності викори-

стання особового складу 0,22‰.

4 місце припадає на ГЕК, рівень захворюваності 

2,81‰, що в структурі інфекційної захворюваності 

становив 0,78%. Показник неефективності викори-

стання особового складу 0,09‰.

5 місце – вірусний гепатит С, рівень захворюва-

ності 1,42‰, що в структурі інфекційної захворю-

ваності становив 0,4%. Показник неефективності 

використання особового складу 0,1‰.

В багаторічній динаміці (за 7 років) хвороби І кла-

су за МКХ-10 мали статистично достовірну тенден-

цію до зниження із середнім багаторічним темпом 

приросту – 21,3%. Однак, в останні чотири роки, з 

моменту початку антитерористичної операції (АТО) 

в період 2014 – 2017 років спостерігалося зростання 

рівня захворюваності з 8,61‰ до 17,39‰. У звітно-

му році рівень захворюваності на 29,7% збільшився 

у порівнянні із 2016р. Разом з тим, у порівнянні із 

середнім багаторічним показником рівень захворю-

ваності звітного року статистично достовірно змен-

шився на 18,8%. Щодо прогнозу захворюваності 

за підсумками 2018 року з урахуванням тенденції 

останніх чотирьох років можна очікувати показник 

рівня інфекційної захворюваності на середньому 

багаторічному рівні у 21,42‰.
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У багаторічній динаміці (за 7 років) ГРЗ має ста-

тистично достовірну тенденцію до зниження із се-

реднім багаторічним темпом приросту – 10,41%. 

Однак, в останні чотири роки з моменту початку АТО, 

у період 2014 – 2017 років спостерігалося зростан-

ня рівня захворюваності з 213,84‰ до 320,67‰. У 

звітному році рівень захворюваності у порівнянні із 

2016 роком збільшився на 28,79%. Також, у порів-

нянні із середнім багаторічним показником рівень 

захворюваності звітного року статистично досто-

вірно зменшився на 6,79%. Щодо прогнозу захво-

рюваності за підсумками 2018 року з урахуванням 

тенденції останніх чотирьох років можна очікувати 

показник рівня інфекційної захворюваності на се-

редньо багаторічному рівні в 344,01‰.

Вітряна віспа у багаторічній динаміці (за 7 років) 

мала статистично достовірну тенденцію до знижен-

ня із середньо багаторічним темпом приросту – 

36,59%. Однак, в останні чотири роки, з моменту по-

чатку АТО, у період 2014-2017 років спостерігалося 

зростання рівня захворюваності з 4,1‰ до 8,28‰. 

У 2017 році рівень захворюваності на вітряну віспу 

збільшився на 21,94% у порівнянні із 2016 роком. У 

той же час, показник середньо багаторічного рівня 

захворюваності у 2017 році статистично достовірно 

зменшився на 34%. Щодо прогнозу захворюваності 

за підсумками 2018 року з урахуванням тенденції 

останніх чотирьох років можна очікувати показник 

рівня захворюваності на вітряну віспу на середньо 

багаторічному рівні до 12,54‰.

Щодо гострих тонзилітів, то у багаторічній динамі-

ці (за 7 років) спостерігалася статистично достовір-

на тенденція до зниження із середньо багаторічним 

темпом приросту – 14,38%. Однак, в останні чотири 

роки з моменту початку АТО, у період 2014 – 2017 

років спостерігалася тенденція до стабілізації рівня 

захворюваності на показнику в 20,76 – 22,04‰. У 

2017 році рівень захворюваності на гострий тон-

зиліт на 2,95% менший ніж у 2016 р. У порівнянні 

із середньо багаторічним показником рівень за-

хворюваності у 2017 році статистично достовірно 

зменшився на 30,2%. Щодо прогнозу захворюва-

ності на гострий тонзиліт за підсумками 2018 року, 

з урахуванням тенденції останніх чотирьох років, 

можна очікувати показник рівня інфекційної захво-

рюваності на середньо багаторічному рівні останніх 

років – до 22,9‰.

Багаторічна динаміка (за 7 років) гострих ентеро-

колітів мала статистично достовірну тенденцію до 

збільшення із середньо багаторічним темпом при-

росту в 1,41%. Однак, в останні рік спостерігалася 

тенденція до стрімкого зростання рівня захворю-

ваності з 1,35‰ до 2,81‰ у 2017 році. Крім того, 

у 2017 році рівень захворюваності збільшився на 

108% у порівнянні з 2016 роком. Також, у порів-

нянні із середньо багаторічним показником рівень 

захворюваності у 2017 році статистично достовірно 

збільшився на 37,2%. Щодо прогнозу захворювано-

сті за підсумками 2018 року можна очікувати рівень 

захворюваності з 2,02‰ до 3,0‰ у випадку збе-

реження тенденції до значної кількості епідемічних 

спалахів пов’язаних із порушенням умов приготу-

вання їжі персоналом їдалень.

Багаторічна динаміка (за 7 років) захворюваності 

на вірусний гепатит С мала статистично достовірну 

тенденцію до зростання із середньо багаторічним 

темпом приросту у 24,21%. Однак, в останні чоти-

ри роки з моменту початку АТО, у період 2014-2017 

років мала місце тенденція до зростання рівня за-

хворюваності з 1,3‰ до 2,05‰, що було пов’язано 

із мобілізацією до Збройних Сил вже інфікованих 

осіб. У 2017 році рівень захворюваності на вірус-

ний гепатит С на 2,07% зменшився у порівнянні з 

2016 р. Разом з тим, у порівнянні із середньо бага-

торічним показником рівень захворюваності у 2017 

році статистично достовірно збільшився на 23,7%. 

Щодо прогнозу захворюваності за підсумками 2018 

року (з урахуванням тенденції останніх чотирьох 

років) можна очікувати показник рівня інфекційної 

захворюваності на вірусний гепатит С у межах ос-

танніх років – до 1,99‰.

Крім зазначених п’яти найбільш актуальних ін-

фекційних хвороб значущими в епідемічному плані 

є туберкульоз та, з урахуванням світової тенденції, 
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– кір.

У багаторічній динаміці (за 7 років) туберкульоз 

мав статистично достовірну тенденцію до зростан-

ня із середньо багаторічним темпом приросту в 

19,81%. Однак, за останні чотири роки з моменту 

початку АТО у період 2014 – 2017 років спостеріга-

лася тенденція до зростання рівня захворюваності 

з 0,93‰ до 2,26‰, що було пов’язано із призовом 

до Збройних Сил інфі-кованих осіб під час мобіліза-

ції. В останні три роки спостерігалася тенденція до 

зниження рівня захворюваності. У 2017 році рівень 

захворюваності у порівнянні із 2016 роком змен-

шився на 51%. Також, у порівнянні із середньо бага-

торічним показником рівень захворюваності у 2017 

році статистично достовірно зменшився на 42,8%. 

Щодо прогнозу захворюваності на туберкульоз за 

підсумками 2018 року (з урахуванням тенденції 

останніх років), можна очікувати показник рівня ін-

фекційної захворюваності – до 0,8‰.

Кір у багаторічній динаміці (за 7 років) мала ста-

тистично достовірну тенденцію до зниження із се-

редньо багаторічним темпом приросту – 35,38%. В 

останні три роки з моменту початку АТО в період 

2015-2017 років спостерігалася тенденція до ста-

білізації рівня захворюваності на показнику до 

0,09‰. У 2016 випадків кору не було зареєстрова-

но. У 2017 році було заре-єстровано 23 випадки. З 

урахуванням тенденції до зростання кількості за-

хворювань на кір в світі у 2018 році можна очікувати 

захворюваність кором на рівні – до 1,56‰.

Висновки:

1. Існує потенційна небезпека появи масових 

випадків захворюваності на ГРЗ, пневмонії серед 

військовослужбовців, що пояснюється контактами 

з місцевим населенням, складної та мінливої мете-

орологічної ситуації (постійного впливу вологості, 

вітру та холодної температури, особливо при виве-

денні підрозділів на недостатньо обладнані позиції). 

2. Зберігається статистично достовірна тенденція 

до зростання захворюваності на туберкульоз, вірус-

ний гепатит С, гострий ентероколіт, що опосередко-

вано є відображенням епідемічної ситуації в цілому 

серед цивільного населення країни.

Перспективи подальших досліджень полягають 

у розробці нових підходів щодо попередження ви-

никнення та розповсюдження інфекційних хвороб 

серед військовослужбовців Збройних сил України.
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В работе приведены данные, характеризующие эпидемическое состояние войск и сил задействованных в антитер-

рористической операции на востоке Украины в период 2016-2017 годов. Эпидемическая ситуация за период 2016-2017 

годов в ВС Украины оценивалась как неустойчивая по туберкулезу, заболеваниям группы кишечных инфекций, хрони-

ческого вирусного гепатита С и ветряной оспы. Также, оставалась актуальной заболеваемость острыми респираторны-

ми инфекциями, острыми тонзиллитами и пневмониями.
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The paper presents data characterizing the epidemic state of the troops and forces involved in the anti-terrorist operation 

in eastern Ukraine in the period 2016-2017. The epidemic situation in the period 2016-2017 in the Armed Forces of Ukraine 

was assessed as unstable from tuberculosis, diseases of the intestinal infections, chronic viral hepatitis C and chicken pox. The 

actual incidence of acute respiratory infections, acute tonsillitis and pneumonia remained.

Êëþ÷åâûå ñëîâà:Êëþ÷åâûå ñëîâà: morbidity, infection, structure, dynamics, servicemen. morbidity, infection, structure, dynamics, servicemen.

Ó ñòàòò³ íàâåäåí³ äàí³ ùîäî äèíàì³êè âèÿâëåííÿ Ó ñòàòò³ íàâåäåí³ äàí³ ùîäî äèíàì³êè âèÿâëåííÿ 

ä³òåé ãðóïè ðèçèêó ç ëàòåíòíîþ òóáåðêóëüîçíîþ ä³òåé ãðóïè ðèçèêó ç ëàòåíòíîþ òóáåðêóëüîçíîþ 

³íôåêö³ºþ â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 12 ðîê³â. ³íôåêö³ºþ â Óêðà¿í³ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 12 ðîê³â. 

Ïîêàçàíà âàæëèâ³ñòü ä³àãíîñòèêè ëàòåíòíî¿ òóáåð-Ïîêàçàíà âàæëèâ³ñòü ä³àãíîñòèêè ëàòåíòíî¿ òóáåð-

êóëüîçíî¿ ³íôåêö³¿ ó ä³òåé, ùî âêðàé íåîáõ³äíî äëÿ êóëüîçíî¿ ³íôåêö³¿ ó ä³òåé, ùî âêðàé íåîáõ³äíî äëÿ 

ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ çàõâîðþ-ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ùîäî ïîïåðåäæåííÿ çàõâîðþ-

âàííÿ íà òóáåðêóëüîç. âàííÿ íà òóáåðêóëüîç. 

Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ä³òè, òóáåðêóëüîç, ³íô³êîâàí³ñòü Êëþ÷îâ³ ñëîâà: ä³òè, òóáåðêóëüîç, ³íô³êîâàí³ñòü 

ÌÁÒ, åï³äåì³îëîã³ÿ.ÌÁÒ, åï³äåì³îëîã³ÿ.

Вступ. Незважаючи на поступове зниження 

загальної  захворюваності на ТБ, в Україні 

залишається досить складна ситуація, зростає 

кількість хворих із резистентними до лікування 

формами захворювання та хворих на ко-інфек-

цію туберкульоз/ВІЛ [6, 9]. Велика кількість до-

рослих осіб, які виділяють мікобактерії туберку-

льозу (МБТ), призводить до інфікування значної 

кількості дітей (до 7-річного віку інфіковано 52,0 



40
Профілактична медицина № 1 (30)/2018

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

%, у 16–18 років – майже 85,0% дітей) [2, 4]. 

Профілактична направленість охорони здо-

ров’я України передбачає раннє виявлення тубер-

кульозної інфекції у дітей. Раннє виявлення – це 

виявлення в ранньому періоді первинної туберку-

льозної інфекції (в період «віража» туберкуліно-

вих реакцій), оскільки саме в цей період (перші 

1-2 роки після інфікування МБТ) найбільш висо-

ка захворюваність на ТБ [2, 10]. Такий підхід дає 

змогу проводити профілактичні заходи та стри-

мувати епідемію туберкульозу в країні, оскільки 

туберкульоз може розвинутися протягом життя 

людини, після первинного інфікування [1, 5, 11]. 

Раннє виявлення туберкульозної інфекції мож-

ливе лише при систематичному обстеженні ді-

тей на ТБ і здійснюється на основі регулярного 

проведення туберкулінодіагностики. В якості 

метода масового скринінгу у дітей та підлітків 

використовують внутрішньошкірну туберкулі-

нову пробу Манту с 2 ТО. Туберкулін має висо-

ку специфічність, діючи навіть у дуже великих 

розведеннях [3]. Внутрішньошкірне введення 

туберкуліну людині, організм якої попередньо 

був сенсибілізований шляхом інфікування МБТ, 

викликає відповідну специфічну алергічну реак-

цію, яка визначається за віражем туберкулінових 

реакцій – перехід раніше негативної в позитивну 

або різке посилення (на 6 мм і більше) розміру 

інфільтрату (попередньої реакції), як прояву по-

ствакцинальної алергії [3, 9, 10].

Латентна туберкульозна інфекція – стан пер-

систуючої імунної відповіді на стимуляцію анти-

генами Micobacterium tuberculosis без клінічних 

ознак активного локального туберкульозу [8, 12].

В даний час встановлено, що з моменту інфіку-

вання МБТ протягом першого року захворювання 

розвивається у 5,0 % інфікованих людей, протя-

гом всього життя туберкульоз розвивається ще 

у 5,0 %, тобто довічний ризик захворювання на 

туберкульоз серед інфікованих складає 10,0 %. 

Наявність різних факторів може сприяти під-

вищенню ризику розвитку локального тубер-

кульозу. Так при ВІЛ-інфекції щорічний ризик 

захворювання на туберкульоз на тлі латентної 

туберкульозної інфекції становить 10,0 %, а по-

життєвий ризик – 50,0 % [2, 5. 12].

Після інфікування мікобактеріями туберкульозу 

ризик розвитку хвороби суттєво залежить також 

від віку дитини: серед дітей віком до 1 року – до-

сягає 43,0–45,0 %, у дітей віком 1–5 років – 24,0 

%, у підлітків – 15,0 % [5, 9]. Ризик захворювання 

у давно інфікованих (більш ніж два роки) дітей 

з гіперергічною реакцією (за результатами проби 

Манту з 2 ТО) в 8–10 разів більше у порівнянні з 

дітьми, які мають нормергічні реакції [1, 8].

Мета дослідження. Проаналізувати епідеміо-

логічну ситуацію з латентної туберкульозної ін-

фекції що склалася в Україні протягом 12 років та 

чинники несприятливої динаміки показників.

Матеріали та методи. 

В роботі використовувалися дані статистичної 

звітності МОЗ України за період 2006-2017 рр., 

розрахункові показники, пов’язані з кількісним 

аналізом випадків латентної туберкульозної 

інфекції. Застосовувався статистичний 

аналіз. Достовірність показників визначали 

за t-критерієм Ст’юдента (р), результати 

оцінювали на рівні достовірності не більше, ніж 

p < 0,05. Дослідження виконувалося за кошти 

держбюджету.

Результати та їх обговорення.

На сьогодні основним скринінговим методом 

ранньої діагностики туберкульозної інфекції у ді-

тей та підлітків залишається туберкулінодіагнос-

тика (проба Манту з 2 ТО ППД-Л). Застосування 

більш сучасних діагностичних методів in vitro із 

використанням антигенів CFP-10 і ESAT-6 (котрі 

присутні у вірулентних штамах МБТ і відсутні у 

вакцинному штамі БЦЖ) для масової діагнос-

тики інфікування мікобактеріями туберкульозу 

неможливе у зв’язку з високою вартістю дослі-

дження, необхідністю використання спеціально-

го обладнання та роботи висококваліфікованого 

персоналу. 
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Діти та підлітки групи ризику захворювання на 

туберкульоз з латентною туберкульозною інфек-

цією в нашій країні спостерігаються у дитячого 

фтизіатра у категорії 5, групі 5.4. диспансерного 

нагляду. 

До категорії 5.4 відносять: 

- групу 5.4.1 (А) – діти та підлітки у ранньому 

періоді первинної туберкульозної інфекції (віраж 

туберкулінових реакцій за пробою Манту); 

- групу 5.4.2 (Б) – діти та підлітки, інфіковані 

МБТ: з гіперергічною чутливістю до туберкуліну 

та з наростанням туберкулінової чутливості на 6 

мм та більше за пробою Манту;

- групу 5.4.3 (В) – діти, які не були щеплені БЦЖ 

у період новонародженості, діти з ускладненнями 

щеплення БЦЖ.

Кількість дітей, взятих на облік у категорію 5.4. 

в динаміці за 12 років спостереження коливалася 

від 191 171 у 2015 р. до 78 452 у 2017 р. Так у 

2006 р. кількість дітей у віці 0-17 років дорівню-

вала 138 049 осіб, у 2007 р. – 135 047, у 2008 р. – 

збільшилася до 140 549, у 2009 р. – зменшилася 

до 121 308 дітей, у 2010-2011 рр. зросла до 131 

789-142 433, після чого різко скоротилася майже 

на 22,0% до 110899 у 2012 р. та 111389 у 2013 

рр., у 2014 р. категорії 5.4 збільшилася на 57,0 % 

до 174 933 дітей та продовжувала збільшуватися 

до 191 171 осіб у 2015 р., у 2016 р. дещо змен-

шилася до 162 904 і у 2017 р. зменшилася в 2,1 

рази до 78 452, (p < 0,05). Крім того при вивченні 

співвідношення між кількістю дітей та підлітків в 

даній категорії було виявлено, що у 2006 р. від-

соток дітей у віці 0-14 років дорівнював 87,8%, 

а підлітків 15-17 років – 12,8%, з кожним роком 

різниця між відсотком дітей та підлітків зростала 

і у 2015-2016 рр. досягла найбільшої позначки – 

97,0% (98,5% дітей і 1,5% підлітків), у 2018 р. ця 

різниця зменшилася на 1,6% – до 97,7% і 2,3%, 

відповідно. 

В цілому для дітей (віком 0-14 р.) категорії 5.4 

були характерні коливання від 120381 дитини у 

2006 р. до 106 617 у 2013 р., у 2014 р. кількість 

дітей зросла на 61,5 % і досягла 172 208, у 2015 

р. число пацієнтів збільшилося ще – до 188 308, 

у 2016 р. це число дещо зменшилося – на 14,8% 

до 160 454 і у 2017 р. кількість дітей категорії 5.4 

зменшилася аж у 2,1 рази і склала всього лише 

76 594 дитини, а у порівнянні 2006 р. з 2017 р. 

кількість дітей 0-14 р. – зменшилася у 1,6 рази, 

(p < 0,05). Кількість підлітків (15-17р.) катего-

рії 5.4 протягом 12 років поступово і неухильно 

зменшувалася з 17 668 у 2006 р. до 1858 у 2017 

р., тобто у 9,5 разів, найбільш стрімке падіння 

кількості дітей підліткового віку спостерігалося з 

2013 р., так у 2012 р. кількість дітей підліткового 

віку дорівнювала 9838 осіб, у 2013 р. – 4772, а у 

2014 р. лише 2725. Це в значній мірі було пов’я-

зано з відміною туберкулінодіагностики у дітей 

підліткового віку в останні роки.

Але загальний аналіз категорії 5.4 не дає пов-

ного уявлення про динаміку показників. Тому ми 

провели аналіз кожної групи дітей групи ризику 

щодо захворювання на туберкульоз, а саме: нами 

було проаналізоване відсоткове співвідношення 

між групами 5.4.1(А), 5.4.2(Б), 5.4.3(В) серед ді-

тей віком 0-14 років в динаміці (2006-2017 рр.) і 

представлено на рисунку 1.

З 2006 р. по 2011 р. спостерігалося постійне 

зниження відсотка вперше виявлених дітей віком 

до 14 років групи 5.4.1(А) диспансерного спосте-

реження з 52,8% до 36,5% (на 16,3%); 2012 р. цей 

відсоток дещо збільшився – до 38,4% (на 1,7%) 

та вже в наступні 2013-2014 рр. значно знизився 

(до 29,0% та 13,2 %, відповідно), в 2015 р. дещо 

збільшився та досяг 16,3 % (на 3,1 %), в 2016 

р. зменшився до 14,8 % (на 1,5 %), і в 2017 р. 

збільшився в 1,9 рази до 28,1 %. Отже, за період 

з 2006 р. по 2017 р. відсоток дітей групи 5.4.1(А) 

зменшився майже в 2 рази (з 52,8 % до 28,1 %), 

(p < 0,05). 

В групі дітей 5.4.2(Б) за 12 років спостерігалася 

подібна картина – в 2006 р. до групи 5.4.2(Б) було 

віднесено 38,5 % дітей з категорії 5.4 у віці 0-14 

років, в 2007 р. – 39,8 %, в 2008 р. та 2009 р. – 



42
Профілактична медицина № 1 (30)/2018

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

 

43,2 40,3
36,5 38,4

2930,2
33,4

11,6

21,9

8,8 8,4

20,3
25,6

33,3
28,2

47,3

73,6

13,2
16,3 14,8

28,1

43,2
51,852,8

34,136,533,8
39,838,5

12,8

23,6

12,3

23,0

50,0

74,5 70,8

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

5.4.1 (А) 5.4.2 (Б) 5.4.3 (В)

Рисунок 1. Динаміка співвідношення дітей 0-14 років групи 5.4: 5.4.1 (А), 5.4.2 (Б), 5.4.3 (В) за 12 років 
(2006–2017 рр.) у %

33,8 % та 36,5 % відповідно, з 2010 р. відсоток 

дітей цієї групи невпинно зменшувався і в 2016 

р. становив лише 11,6 %; в 2017 р. дещо збіль-

шився до 21,9 %. Отже, за 12 років відсоток дітей 

(0-14 р.) групи 5.4.2(Б) зменшився у 1,8 разів, (p 

< 0,05).. Відсоток дітей з віражем туберкулінових 

реакцій постійно перевищував відсоток інфікова-

них МБТ, які перебували на спостереженні. 

Група 5.4.3(В) у 2006 р. становила лише 8,8 % 

від загальної кількості дітей з кат. 5.4, в 2007 р. 

вона дещо зменшилася і досягла найменших зна-

чень за всі 10 років – 8,4 %. У 2008 р. відсоток 

дітей у цій групі зріс в 2,7 рази і становив 23,0 %. 

З 2008 р. по 2014 р. відсоток дітей віднесених до 

групи 5.4.3(В) коливався, але, в цілому, невпин-

но збільшувався (з 23,0 % у 2008 р. до 74,5 % у 

2014 р., відповідно). У 2015 р. ця цифра склала – 

70,8 %, у 2016 р. ще збільшилася до 73,6 %, але у 

2017 р. різко знизилася до 50,0 %. Отже відсоток 

дітей групи 5.4.3(В) за 12 років збільшився в 5,7 

разів (з 8,8 % у 2006 р. до 50,0 % у 2015 р., р < 

0,05), що пов’язано, переважно з недостатньою 

кількістю або, взагалі, відсутністю вакцини БЦЖ 

в Україні. Так у 2014 р. було вакциновано лише 

64,9 %, у 2015 р. – 39,9 %, у 2016 р. – 72,2 % і у 

2007 р. – 83,6 % від всієї кількості осіб які підля-

гали вакцинації. 

На жаль, протягом останніх років відсоток охо-

плення дітей туберкулінодіагностикою невпинно 

знижувався, так в 2006-2007 рр. цей показник 

коливався від 90,5 % до 91,9 %, в 2008 р. зни-

зився до 85,8 %. В 2009 р. відбулося різке зни-

ження числа обстежених дітей за допомогою 

проби Манту на 17,9 % (67,9 %). У 2010-2011 рр. 

відсоток туберкулінодіагностики дещо збільшив-

ся – до 71,4 % та 73,3 %, але в подальшому з 

2012 р. до 2014 р. лише зменшувався – з 64,6 % 

у 2012 р. до 36,6 % у 2014 р. У 2015 р. спосте-

рігалася тенденція до збільшення числа обсте-

жених дітей за допомогою проби Манту до 44,6 

% від необхідної кількості, але це все одно дуже 

низький показник охоплення. У 2016 р. відсоток 

туберкулінодіагностики знову знизився до 43,3 

% і у 2017 р. продовжував знижуватися до 37,6 

%. Таке стрімке зниження охоплення дітей профі-

лактичним обстеженням на туберкульоз в останні 
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роки – 37,6 % замість 90,0 % є несприятливим 

чинником, який призводить до недовиявлення 

органного туберкульозу та латентної туберку-

льозної інфекції у дітей, збільшення кількості 

хворих, які виявляються за зверненням (а це тяж-

кі і розповсюджені форми). В цілому протягом 12 

років відсоток туберкулінодіагностики знизився у 

2,4 рази, (p < 0,05). 

Падіння кількості та відсотка виявлених дітей 

0-14 р. групи 5.4.1 (А) та 5.4.2(Б) чітко співпада-

ло зі зменшенням охоплення дитячого населення 

туберкулінодіагностикою і свідчило про суттєве 

недовиявлення дітей з латентною туберкульоз-

ною інфекцією у популяції.

Співвідношення груп 5.4.1(А) та 5.4.2(Б) у під-

літків (15-17 р.) у відсотках протягом 2006-2017 

рр. виглядало дещо інакше і представлено на ри-

сунку 2.

Рисунок 2. Динаміка співвідношення підлітків 15-17 років груп 5.4.1(А) та 5.4.2(Б) за 12 років (2006–
2017рр.)
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Серед дітей підліткового віку (15-17 р.) спо-

стерігалося досить значне зменшення відсотка 

дітей групи 5.4.1(А) – з 44,6 % у 2006 р. до 36,3 

% у 2012 р., протягом 2013 р. ця цифра незначно 

збільшилася – до 38,6 %, в 2014 р. дещо змен-

шилася до 35,4 % і в 2015 р. зросла до 36,0 %, в 

2016 р. зменшилася до 28,3 % та в 2017 р. знову 

зросла до 32,7 %.

Відсоток дітей групи 5.4.2(Б) навпаки збільшу-

вався – з 55,4 % у 2006 р. до 63,7 % у 2012 р., у 

2013 р. спостерігалося деяке зменшення до 61,4 

% тубінфікованих, в 2014 р. збільшення до 64,6 

%, в 2015 р. знову незначне зменшення до 64,0 

%, в 2016 р. – збільшення до 71,7 % та в 2017 р. 

зменшення до 67,3 %.  

На відміну від дітей 0-14 р. категорії 5.4 се-

ред підлітків протягом всього часу переважала 

група 5.4.2(Б) (тубінфіковані з гіперергічними 

та наростаючими реакціями на пробу Манту) на 

10,8–43,4 % (в 2006 р. та в 2016 р. відповідно). Це 

пов’язано з тим, що значна кількість дітей інфіку-

ється МБТ ще до підліткового віку.

Аналіз динаміки епідеміологічних показників 

у дітей підліткового віку досить складний, що 

пов’язано з відміною проведення туберкуліноді-

агностики у підлітків після 2012 р., зменшенням 

чисельності дітей підліткового віку. 

Висновки. Стрімке зниження охоплення дітей 
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Загальна кількість дітей з вперше вияв-

леною латентною туберкульозною інфек-

цією, які потребують обстеження та про-

філактичного лікування (гр. 5.4.1(А) та 

5.4.2(Б)), за вивчений дванадцятирічний пе-

ріод зменшилася в 3,2 та 3,0 рази, відповідно, 

(р < 0,05). Така динаміка свідчить про суттєве не-

довиявлення дітей з латентною туберкульозною 

інфекцією в популяції та, відповідно, неможли-

вість проведення обстеження і профілактичного 

лікування з метою запобігання розвитку органно-

го туберкульозу.

Загальна кількість підлітків, віднесених до гру-

пи 5.4 поступово зменшувалась з 2006 р. по 2012 

р.паралельно зі зменшенням охоплення дітей 

туберкулінодіагностикою. Починаючи з 2013 р., 

після відміни проведення скринінгового обсте-

ження за допомогою проби Манту у підлітків, ця 

група різко скоротилася у порівнянні з 2006 р.: 

в 2013 р. – в 3,7 рази, а в 2017 р. – в 9,5 разів, 

(р < 0,05)). Тобто, система раннього виявлення 

туберкульозної інфекції у підлітків, взагалі, зни-

щена, незважаючи на те, що підлітки є групою 

ризику захворювання на туберкульоз. Підлітки з 

латентною туберкульозною інфекцією майже не 

виявляються, і, відповідно, є недовиявлення як 

локального туберкульозу, так і осіб з латентною 

туберкульозною інфекцією. 

Загальна кількість та відсоток дітей групи 5.4 

3 (В) – діти не щеплені БЦЖ та з ускладнення-

ми щеплення (переважна більшість це діти не 

щеплені БЦЖ) збільшилися з 2006 р. по 2015 

р. в 12,0 разів, (р < 0,05), що свідчить про вкрай 

складну ситуацію щодо специфічної імунопрофі-

лактики туберкульозу в Україні та накопичення в 

популяції дітей не захищених проти туберкульо-

зу. Навіть при можливості подальшого проведен-

ня вакцинації нещепленим дітям, частина їх буде 

вже інфікована МБТ, що унеможливлює прове-

дення у них щеплення проти туберкульозу.
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ДИНАМИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ РИСКА С 

ЛАТЕНТНОЙ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ В УКРАИНЕ
Я. И. Доценко

ГУ «Национальный институт фтизиатрии и пульмонологии им. Ф. Г. Яновского Национальной акаде-
мии медицинских наук Украины», г. Киев

В статье приведены данные динамики выявления детей группы риска с латентной туберкулезной инфекцией в 

Украине в течении последних 12 лет. Отмечена важность диагностики латентной туберкулезной инфекции у детей, 

которая крайне необходима для проведения мероприятий предупреждающих заболевание туберкулезом.
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THE DYNAMICS OF IDENTIFYING CHILDREN AT RISK WITH LATENT TUBERCULOSIS INFECTION IN UKRAINE

Y. Dotsenko

F. G. «Yanovskyi National institute of phthisiology and pulmonology National academy of medical sciences of Ukraine»
The article presents data on the dynamics of identifying children at risk with latent tuberculosis infection in Ukraine 

during the last 12 years. The importance of diagnosing latent tuberculosis infection in children, which is extremely 

necessary for conducting preventive measures against tuberculosis, has been noted. The article presents data on the 

dynamics of identifying children at risk with latent tuberculosis infection in Ukraine during the last 12 years. The importance 

of diagnosing latent tuberculosis infection in children, which is extremely necessary for conducting preventive measures 

against tuberculosis, has been noted.
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КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ГІПЕРТОНІЧНОГО КРИЗУ 

ПОВ’ЯЗАНИЙ З ІНФЕКЦІЄЮ ВІРУСОМ ГЕРПЕСУ ЗОСТЕР (VZV)
1Íàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î.Î.ÁîãîìîëüöÿÍàö³îíàëüíèé ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Î.Î.Áîãîìîëüöÿ
2ÄÓ «²íñòèòóò åï³äåì³îëîã³¿ òà ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ³ì. Ë.Â.Ãðîìàøåâñüêîãî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè » ÄÓ «²íñòèòóò åï³äåì³îëîã³¿ òà ³íôåêö³éíèõ õâîðîá ³ì. Ë.Â.Ãðîìàøåâñüêîãî ÍÀÌÍ Óêðà¿íè » 

Îïèñàíèé êë³í³÷íèé âèïàäîê öåðåáðàëüíîãî ãåïåð-Îïèñàíèé êë³í³÷íèé âèïàäîê öåðåáðàëüíîãî ãåïåð-

òîí³÷íîãî êðèçó íà ôîí³ ãåðìåòè÷íîãî ãàíãë³îí³òó òîí³÷íîãî êðèçó íà ôîí³ ãåðìåòè÷íîãî ãàíãë³îí³òó 

âèêëèêàíîãî VZV. Àêòèâàö³ÿ â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ VZV âèêëèêàíîãî VZV. Àêòèâàö³ÿ â³ðóñíî¿ ³íôåêö³¿ VZV 
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Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³ðóñ ãåðïåñà Çîñòåð (VZV), ã³ïåð-Êëþ÷îâ³ ñëîâà: â³ðóñ ãåðïåñà Çîñòåð (VZV), ã³ïåð-

òîí³÷íèé êðèç, ãåðïåòè÷íèé ãàíãë³îí³ò, ïåðñèñòåí-òîí³÷íèé êðèç, ãåðïåòè÷íèé ãàíãë³îí³ò, ïåðñèñòåí-
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Як відомо, віруси герпесу – найпоширеніші ві-

руси, здатні викликати ураження нервової 

системи. Вірус герпесу 3 типу - герпес Зостер або 

Varicella-Zoster virus (VZV) володіє епітеліотропні-

стю і нейротропністю [22], при первинному інфіку-

ванні викликає вітряну віспу  і оперезуючий герпес 

при реактивації латентної інфекції [1, 15]. 

Під час первинного інфікування VZV трансаксо-

нальним і гематогенним шляхами проникають в 
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чутливі ганглії черепно-мозкових і спинно-мозко-

вих нервів, в ганглії нодозного і черевного спле-

тень вегетативної нервової системи, де пожиттє-

во персистують в латентному стані. Надалі, при 

зниженні функціональної активності адаптивного 

(переважно клітинного) імунітету з віком, а також 

внаслідок стресу, ушкоджень головного мозку, на-

бутих імунодефіцитів, можлива реактивація VZV 

[4]. 

За даними D.H. Gilden та співавт., більше поло-

вини випадків герпетичного гангліоніту ускладню-

ються постгерпетичною невралгією, невритами, 

VZV-васкулопатією з парезами [13]. Введення в 

національні програми імунізації ряду країн світу 

обов’язкової вакцинації проти вітряної віспи при-

звело до зниження захворюваності в дитячому 

віці, проте рівень інфікованості дорослого насе-

лення «диким» штамом VZV залишається високим 

[21]. Так, за даними A.S. Lopez та співавт., в США 

99,6 % осіб вікової групи 40-49 років інфіковані 

VZV. Приблизно третина пацієнтів через десяти-

ліття після маніфестації вітряної віспи хворіє на 

оперізуючий лишай, що складає щорічно близько 

500 000 нових випадків захворювання [18]. В Укра-

їні захворюваність на вітряну віспу та оперізуючий 

лишай складає 165,0 і 227,0 на 100 тис. населення, 

відповідно [3].

Згідно з сучасними уявленнями, існує 

VZV-макроваскулопатія і VZV-асоційована хвороба 

дрібних судин. При макроваскулопатії розвиваєть-

ся вірус-індукований грануломатозний ангіїт, що 

частіше проявляється інсультами. VZV-асоційова-

на хвороба дрібних судин має ряд неспецифічних 

проявів: мігрень, судоми, паралічі, когнітивний 

дефіцит (пов’язаний з формуванням лакунарного 

стану - так званий VZV-асоційований енцефаліт) 

[14]. Підтвердженням гіпотези стосовно тригер-

ної ролі персистуючої вірусної інфекції у розвитку 

атеросклерозу (АС) судинної стінки є дані, щодо 

зменшення інтенсивності запального процесу з 

високим рівнем маркерів запалення, ніж при го-

строму інфекційному процесі[8].

Однією з причин порушення функції судинно-

го ендотелію вважається вплив мікроорганізмів, 

зокрема, вірусів, які здатні ініціювати запальний 

процес з подальшим пошкодженням судинної 

стінки [6, 9, 10]. Значна кількість біологічно ак-

тивних речовин, що продукуються ендотелієм, 

мають важливу роль у регуляції судинного тонусу 

[7, 17]; порушення їх синтезу чи доступності для 

ендотеліальних клітин призводять до виникнення 

дисфункції останніх, що вважається однією з най-

більш ранніх ознак ініціації атеросклеротичного 

процесу, тому може використовуватись як маркер 

несприятливого серцево-судинного прогнозу[11, 

12, 20].

Раніше перенесена вірусна інфекція, наприклад 

така, як грип, може ініціювати розвиток запаль-

них процесів у судинному ендотелії та провокувати 

гостре порушення мозкового кровообігу (ГПМК), 

а саме інсульт [10, 24, 26]. Тому реакція запален-

ня, яка має захисне значення, провокує розвиток  

ГПМК та  різноманітних ускладнень[9¸ 25].

Метою роботи було ідентифікувати вірус VZV у 

пацієнтки та оцінити вплив вірусної інфекції на роз-

виток хронічного та гострого  порушення мозкового 

кровообігу .

Матеріали та методи. 

Дослідний матеріал: Сироватка крові хворої. Для 

проведення дослідження по культивуванню ві-

русвмісного матеріалу сироватки крові на наявність  

VZV, використовувались культури клітин: 

MRC-5 – легені ембріона людини, чутлива до VZV, 

отримана з банка клітин Інституту Експерименталь-

ної патології, онкології та радіобіології НАН України.

НГВЩ-1 - культура клітин невриноми гасерова 

вузла щура,  индукованої трансплацентарним вве-

денням етілнітрозосечовини; отримана з Інституту 

морфології (Москва, Росія), чутлива до вірусів (по-

літропна);

ВНК – нирка хом’яка, чутлива до вірусів герпесe, 

отримана з банка клітин Інституту експерименталь-

ної патології, онкології та радіобіології НАН України;
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RD – рабдоміосаркома, чутлива до вірусів: по-

ліо-, Коксакі А та В, ЕСНО, аденовірусів людини, 

отримана з банку клітин Інституту експеримен-

тальної патології, онкології та радіобіології НАН 

України;

МТ-4 - сумісно культивовані лімфоцити з крові 

серця та периферичної крові хворих Т-клітинної 

лейкемії, чутливої до ВІЛ, отримана з Науково-до-

слідного Інституту особливо чистих біопрепаратів, 

Санкт-Петербург, 1990; 

Для культивування культур клітин використо-

вували культуральне середовище RPMI–1640 

(“Sigma”) з додаванням 10% інактивованої прогрі-

ванням фетальної сироватки (“Sigma”) та антибіо-

тиків. Клітини вирощували  в пластикових флако-

нах (“Nunc”) об’ємом 50 мл при t=37оС в атмосфері  

5% СО2. Кожних 3-4 дні отримані живі клітини під-

раховували за допомогою трипанового синього та 

пересаджували в початковій концентрації 2,5·105 в 

1 мл для подальшого росту в плашках. 

Метод виявлення вірусних антигенів в культурі 

клітин. Для ідентифікаціїї VZV, вирощені в плаш-

ках клітини інфікували досліджуємим матеріалом 

- сироваткою крові хворої, інтактна культура клі-

тин MRC-5,слугувала контролем.  Облік цитопато-

генного ефекту визначали протягом 6-7 діб.

Для визначення вірусспецифічних антигенів про-

водили обробку моношару клітин: видаляли куль-

туральну рідину та додавали 70о  спирт, залишали 

на 10 хвилин при кімнатній температурі, потім 70о 

спирт видаляли та додавали 100о спирт на 30 хви-

лин, після чого його видаляли та заливали в лунки 

4 N HCl на 30 хвилин, потім плашки промивали 3 

рази ФБР (фосфатно буферний розчин).

Після фіксації клітин плашки обробляли 3% роз-

чином альбуміну на  ФБР та інкубували протягом 

1 години при t=37оС. Потім вносили специфіч-

ні моноклональні (не помічені) антитіла VZV Gpl 

antibody (Novus Biologicals USA) та залишали на 24 

години при t+4оС. Відмивали чотирьохразово ФБР. 

Після чого вносили кон’югат – антимишіні  антиті-

ла, (помічені пероксидазой). Інкубували 1 годину 

при t=37оС, відмивали ФБР двічі, додавали нероз-

чинний субстрат по 100 мкл і виявляли наявність 

антигенів в клітинах при мікроскопіюванні [2].

Визначення ДНК VZV в клінічному матеріалі 

проводилось методом полімеразної ланцюгової 

реакції (ПЛР) з гібридизаційно-флуоресцентною 

детекцією «АмпліСенс® VZV-FL». Виявлення VZV 

методом ПЛР з гібридизаційно-флуоресцентною 

детекцією включає в себе три етапи: екстракцію 

ДНК із зразків клінічного матеріалу, ПЛР-амп-

ліфікацію ділянки ДНК даного мікроорганізму 

і гібридизаційно-флуоресцентну детекцию, яка 

проводиться безпосередньо в ході ПЛР (варіант 

FRT). Для екстракції ДНК з досліджуваних зраз-

ків використовується комплект реагентів «РИ-

БО-преп», який відповідно інструкції, входить до 

набору тест-системи, рекомендованої ФБУН ЦНДІ 

епідеміології Росспоживнагляду. Екстракція ДНК 

з клінічного матеріалу проводиться в присутності 

внутрішнього контрольного зразка (ВКО-STI-87), 

який дозволяє контролювати виконання проце-

дури дослідження для кожного зразка. Потім з 

отриманими пробами ДНК проводиться реакція 

ампліфікації ділянки ДНК VZV за допомогою спе-

цифічних до цієї ділянки ДНК праймерів і фер-

менту Taq-полімерази. У складі реакційної суміші 

присутні флуоресцентно-мічені олігонуклеотидні 

зонди, які гібридизуються з комплементарною 

ділянкою ампліфікуючої ДНК-мішені, в резуль-

таті чого відбувається наростання інтенсивності 

флуоресценції. Це дозволяє реєструвати накопи-

чення специфічного продукту ампліфікації шля-

хом вимірювання інтенсивності флуоресцентного 

сигналу. Детекція флуоресцентного сигналу здійс-

нюється безпосередньо в ході ПЛР за допомогою 

ампліфікатора з системою детекції флуоресцент-

ного сигналу в режимі «реального часу», вірусне 

навантаження вимірювалось в геном-еквівалентах 

(г/екв).

Результати та їх обговорення.

До Олександрівської клінічної лікарні м Київ, 10. 

04. 2017 р. поступила хвора 83 років (28.11.1933), 
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історія хвороби №3100584. На лікуванні знаходи-

лась до 21 .04. 2017 року. з  діагнозом: церебраль-

ний гіпертонічний криз на тлі дисциркуляторної 

атеросклеротичної, гіпертонічної енцефалопатії ІІ 

ступеня з вестибулопатичним синдромом. Пост-

герпетична нейропатія верхньої гілочки правого 

Гасерова вузла з вираженим больовим синдромом 

Вертеброгенна радикулопатія L3-4. З анамнезу 

пацієнтки відомо, що за 3 місяці до шпіталізації в 

стаціонар вона перенесла герпетичний гангліоніт 

правого гасерова вузла трійчастого нерва з висип-

кою в ділянці його верхньої гілки. Етіологія хворо-

би лабораторно не підтверджувалась. В лікуванні 

тоді застосовувались вальтрекс 3г/доб та нейрал-

гін 900мг/доб. Висипка після лікування зникла, але 

залишилось відчуття болю та свербіння в ділянці, 

де вона була раніше. Так тривало протягом 3-х 

місяців. Хвора намагалася вплинути на больовий 

синдром за допомогою нейралгіну 600мг/доб та 

кейверу 1 к х 1 р/доб, але стан покращувався дуже 

повільно та крім того  поступово наростало запа-

морочення , а 10.04. 17р. виник сильний головний 

біль на тлі підвищення АТ до 210/110 ммрт ст.

Неврологічний статус хворої в день госпіталіза-

ції: очні щілини D=S, зіниці D=S, н/г складки зглад-

жені, язик за середньою лінією. Рефлекси хоботко-

вий та Марінеску-Радовічі з двох боків позитивні. 

Пальпаторно виявлена болючість в точці виходу 

та при дослідженні гіпералгезія в зоні іннервації І 

гілки правого трійчастого нерва за периферичним 

мононевритичним типом. Координаторні проби: 

пальце-носову та п’ятково-колінну проби виконує 

з мимопопаданням, в позі Ромберга – хиткість. Бо-

лючість у паравертебральних точках з двох боків. 

Позитивний симптом Нері в поперековому відділі 

хребта. За шкалою NIHSS при госпіталізації стан 

пацієнтки можна оцінити – 5 балів, на день випис-

ки за мшР - 3 бали. 

В стаціонарі були проведені наступні обстежен-

ня:

- загальний аналіз крові: еритроцити 4,9·1012/л; 

гемоглобін 138; тромбоцити 246 тис; ШОЕ 5 мм/г; 

-біохімічний аналіз крові: глюкоза 5,29 ммоль/л; 

холестерин 7,9ммоль/л; тригліцериди 2,4; креаті-

нін 62; АЛТ 33; АСТ 43; ЛПВГ 0,82; ЛПНГ4,8; коефі-

цієнт атерогенності 2,87;

-загальний аналіз сечі: нирковий епітелій 1-8 в 

п/з; лейкоцити до 20 в п/з; бактерії відсутні, слиз++; 

-УЗДГ:КІМ ЗаСА =0,7; Рs ЛВСА  5м/сек , Рs ПВСА 

5м/сек; Рs ЛХА 3,5м/сек, Рs ПХА  4м/сек. Гемоди-

намічно позначених стенозів не виявлено;

-МРТ заключення: Дисциркуляторна енцефало-

патія. Виявляються вогнища 3,0-10,0 мм множин-

ні різнокаліберні зливного характеру без ознак 

перифокального набряку в білій речовині лобних 

та тім’яних часток, субкортикально, перивентрику-

лярно, в стовбурі головного мозку, в проекції ба-

зальних ядер та субконвекситальних відділах обох 

півкуль з утворенням криблюр 10х15. 

Лікування в стаціонарі: берліприл, еспа-ліпон, 

L-лізина есцинат, кейвер, нуклео ЦМФ, мільгама, 

вестибо, келтикан, карбамазепін. 

Для виділення VZV, в культуру клітин MRC-5, 

чутливу до вірусу VZV, вносили 0,1 мл сироватки 

крові хворої На 3-ю добу в інфікованій культурі  

MRC-5 визначали цитопатогенний ефект рис.1

Цитопатогенна дія вірусів герпесу (HSV3-VZV) на 

клітини морфологічно проявляється в утворенні 

симпластів або круглястих клітин в комплексі з 

проліферацією та появою гігантських багатоядер-

них клітин 

В культуральній  рідині  інфікованих клітин ме-

тодом ПЛР була ідентифікована ДНК вірусу VZV 

вірусне навантаження 2*102 г/екв. Методом ІФА 

в клітинах MRC-5 інфікованих досліджуваним 

матеріалом виявлені вірусспецифічні антигени. 

Чутливість виділеного вірусу VZV до інших куль-

тур клітин перевіряли інфікуванням культур клітин 

RD, НГВЩ, ВНК, МТ-4 виділеним вірусом  VZV з 

культури MRC-5. Методами ПЛР та ІФА в культу-

рах RD, НГВЩ і ВНК був виявлений вірус VZV, до 

суспензійної культури МТ-4 виділений вірус  VZV 

був не чутливий.
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Рисунок 1. Виділення VZV, в культурі клітин MRC-5.

ЦПД вирусу герпес Зостер в культурі клітин MRC-
5. Збільшення: 10 х 40

Контроль клітин MRC-5 Збільшення: 10 х 40

Проведені ПЛР та ІФА підтверджують встанов-

лений за 3 місяці до госпіталізації діагноз: герпе-

тичний ганліоніт, викликаний VZV, який, вірогід-

но, спровокував активацію атеросклеротичного 

процесу. Персистенція вірусної інфекції у хворої, 

вплинула на погіршення її стану та загострення 

хронічної судинної патології – дисциркуляторної 

атеросклеротичної енцефалопатії, яке  трансфор-

мувалось у гостре порушення мозкового кровоо-

бігу у вигляді минущого порушення, а саме цере-

брального  гіпертонічного кризу. 

Згідно ліпідно-інфільтративної теорії, прогресу-

вання атеросклерозу (АС) безпосередньо пов’я-

зане з активацією хронічного запалення [17] саме 

гострою вірусною інфекцією. Розвиток атероскле-

ротичної бляшки є реакцією організму на відкла-

дання в судинній стінці чужорідної для неї субстан-

ції – модифікованих ліпопротеїдів низької густини 

(м-ЛПНГ), які поглинаються макрофагами, що пе-

ретворюються на «пінні» клітини [15;18]. Згідно із 

результатами  УЗДГ та МРТ ми можемо зв’язати 

активацію у пацієнтки атеросклеротичних змін з 

гострою вірусною інфекцією VZV та розвитком го-

строго порушення мозкового кровообігу у вигляді 

церебрального гіпертонічного кризу .

Висновок. Під впливом гострої VZV-інфекції 

може відбуватися активація атеросклеротичного 

процесу, що, в свою чергу, може призводить до 

загострення хронічної судинної патології з подаль-

шим розвитком гострого порушення мозкового 

кровообігу.
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРИЗА 

ОБУСЛОВЛЕННЫЙ ИНФЕКЦИЕЙ ВИРУСОМ ГЕРПЕСА ЗОСТЕР (VZV)
1Турчина Н.С., 2Рыбалко С.Л., 2Старосила Д.Б., 2Порва Ю.И.

1Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца
2ДУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины»
Описан клинический случай церебрального гипертонического криза, на фоне герпетического ганглионита, обус-

ловленного VZV. Активация вирусной инфекции VZV подтверждена выделением вируса герпеса Зостера на культуре 

MRC-5, с вирусной нагрузкой 2* 102 г/экв.
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CASE REPORT OF THE CEREBRAL HYPERTENSIVE CRISIS ASSOCIATED WITH VARICELLA ZOSTER VIRUS INFECTION
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The clinical case of the cerebral hypertensive crisis in the setting of the herpetic ganglionitis caused by varicella zoster 

virus (VZV) has been reported. The activation of VZV infection has been confirmed by isolating VZV in MRC-5 cells with 

viral load of 2*102 genome-equivalents.

Keywords:Keywords: varicella zoster virus (VZV), hypertensive crisis, herpetic ganglionitis, persistent viral infection, cell culture.
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На теперішній час в медицині виникла критична 

ситуація з поширенням внутрішньолікарняних 

інфекцій та збільшенням резистентних мікроор-

ганізмів до відомих антибіотиків. Відповідно до 

отриманих даних з епідемічної ситуації щодо анти-

біотикорезистентних штамів у світі спостерігаєть-

ся розповсюдження грампозитивних та грамнега-

тивних мікроорганізмів, резистентних до багатьох 

препаратів, що коливається в межах 10-50% [11]. 

Рівень резистентності до деяких препаратів у ряді 

випадків буває настільки високим, що вони втра-

чають свою клінічну значимість. Особливе місце 

серед збудників займають метицилінрезистентні 

та карбапенемрезистентні мікроорганізми [18].

У лікарнях на території України від хворих з гній-

но-запальними захворюваннями різної локаліза-

ції, а останнім часом і у учасників АТО, які мають 

ранові ураження, все частіше стали виявляти ан-

тибіотикорезистентні мікроорганізми [7, 8]. Така 

ситуація привела до ускладнення в лікуванні гній-

но-запальних інфекцій. 

Для боротьби з резистентними патогенними мі-

кроорганізмами необхідна розробка нових видів 

антибіотиків та інших хіміопрепаратів, а також за-

стосування уже відомих, але мало використуємих 

в лікувальній практиці препаратів [17]. Одним із 

таких препаратів можуть виступати бактеріофаги. 

Бактеріофаг - «пожирач бактерій» (phagos - «по-

жираю», грец.) - належить до групи вірусів, який 

вибірково поглинає бактерії [3]. 

З відкриттям у XIX столітті бактеріофагів, по-

чалось їх широке дослідження як препаратів, які 

здатні лізувати бактерії. Так зародилась у 30-х 

роках фаготерапія [14]. Багаторічні результати до-

сліджень показали, що  препарати бактеріофагів 

виступають ефективними засобами як при ліку-

ванні ран і гнійно-запальних процесів, так і в якості 

профілактичних препаратів, тим самим розкрива-

ючи свій потенціал як альтернатива антибіотикам 

[5, 12, 15, 16].

Таким чином, з огляду на сучасні проблеми ан-

тибіотикорезистентності, а також на накопиченні 

доказової бази ефективності препаратів бактері-

офагів, їх застосування в цілях діагностики, про-

філактики і лікування різних інфекційних захво-

рювань є одним з перспективних напрямків для 

практичної охорони здоров'я [13].

Метою даної роботи було вивчення чутливості 

клінічних штамів мікроорганізмів до бактеріофа-

гів.

Матеріали та методи. 

Для досліджень взято 25 штамів Pseudomonas 

aeruginosa, 10 штамів Klebsiella pneumonia, 5 шта-

мів Escherichia coli, 8 штамів Staphylococcus aureus 

та 3 штами коагулазо-негативних стафілококів 

(CNS), виділених від хворих з ранової поверхні та 

різного біологічного матеріалу. 

В якості фагів був використаний комерційний 

полівалентний піобактеріофаг виробництва «НПО 

«Микроген» до складу якого входять:  фаголізат 

бактерій Staphylococcus, Streptococcus, Proteus, 

Pseudomonas aeroginosa, Klebsiella pneumoniae та 

Escherichia coli.

Виділення та ідентифікацію культур проводили 

за загальноприйнятими методами [9]. Чутливість 

виділених штамів до бактеріофагів визначали на 

середовищі Мюллера-Хінтона (HiMedia, Індія) кра-

пельним методом [6]. Досліджувані штами засі-

вали на чашки Петрі з поживним середовищем і 

наносили  0,05 мл фаголізату з подальшою інку-

бацією в термостаті при 37°С 18 год. Облік резуль-

тату здійснювався за наявністю «стерильного п’ят-

на» на місці нанесення фага. Відсутність росту 

мікроорганізмів в зоні нанесення фаголізату вка-

зує на чутливість досліджуваних штамів до фагів. 

Проведена статистична обробка результатів до-

сліджень [10].

Результати та їх обговорення.

На початку експерименту досліджувані шта-

ми мікроорганізмів були вивчені на наявність 

чутливості їх до різних класів антибіотиків. Ре-

зультати досліджень показали, що серед штамів 

Ð.aeruginosa чутливими до антибіотиків вияви-

лись лише 2 штами, а 23 штами Ð. aeruginosa були 
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панрезистентними (PDR), що становить 92±5,7%.  

Слід відмітити, що серед резистентних штамів Р. 

aeruginosa – 8 штамів (32±9,7%) були продуцен-

тами метало-β-лактамаз (MβL), тим самим штами 

проявляли стійкість до антибіотиків класу карба-

пенемів. 

Водночас, 10 штамів K. ðneumoniae також про-

явили стійкість до досліджуваних антибіотиків і 

були віднесені до панрезистентних штамів. Серед 

даних штамів виділено 4 штами (40±15,5%), які 

проявляли здатність до продукування цефалоспо-

риназ, в основному це були бета-лактамази роз-

ширенного спектру (ESβL). Серед 5 штамів E. ñoli 

лише 2 штами (40±21,9%) проявили чутливість до 

антибіотиків, а 3 штами (60±21,9%) були панре-

зистентними (PDR) і також проявляли здатність до 

продукування бета-лактамаз розширенного спек-

тру (ESβL) (рис. 1).
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Рисунок 1. Наявність ферментів за рахунок яких бактерії отримують механізм резистентності

Проте, найбільш чутливими до дії антибіоти-

ків виявились стафілококи. Так, серед 8 штамів 

S. aureus: 5 штамів (62,5±17,1%) були чутливи-

ми до досліджуваних антибіотиків, а 3 штами 

(37,5±17,1%)  резистентними і відносились до 

MRSA фенотипу, тобто були метицилін-резистент-

ні. Три штами коагулазо-негативних стафілококів 

(CNS) проявили 100% чутливість до дії досліджу-

ваних антибіотиків.

Результати досліджень показали, що більшість 

досліджуваних штамів проявляли резистентність 

до різних класів антибіотиків, а частина з них 

мали здатність до продукування ферментів, які 

створювали захисний бар'єр на дію антибіотиків. 

Відсутність серед більшості клінічних штамів мі-

кроорганізмів чутливості до антибіотиків, не за-

безпечувало вчасного і ефективного проведення 

лікування інфекційного процесу, тим самим ство-

рювались передумови для пошуку альтернативних 

препаратів в лікувальній практиці. 

Одним із таких препаратів був застосований 

фаголізат бактерій. Тому слідуючим етапом було 

проведення дослідження з виявлення чутливості 

досліджуваних штамів мікроорганізмів до полі-

валентного піобактеріофагу. Дані досліджень по-

казали, що з 25 штамів Ð. aeruginosa чутливість 

до фаголізату проявили 22 штами, що становить 

88±6,5%. Серед 10 штамів 

K.pneumoniae чутливими виявились 6 шта-

мів (60±15.5%), з 8 штамів S. aureus – 5 шта-

мів (62,5±17,1%), з 3 штамів CNS – 1 штам 

(33,3±27,2%), а з 5 досліджуваних штамів E. coli 
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Рисунок 2. Чутливість мікроорганізмів до полівалентного бактеріофагу

усі проявили чутливість до фаголізату, що відпо-

відає 100% (рис. 2). Зона лізису для всіх дослі-

джуваних штамів мікроорганізмів була значною і 

в середньому становила 10-20 мм.

Проте серед чутливих штамів були відмічені 

штами, які проявили не повний лізис з фагом, 

тобто на фоні зони лізису були колонії, які не були 

специфічні до даного фагу. Так, серед штамів Ð. 

aeruginosa, таких штамів виділено 4, що становить 

18,2%, серед S. aureus – 1 штам (20%), а серед 

K. ðneumoniae та E. ñoli по 2 штами, що відпо-

відно становить 33,3% та 40,0%. Бактеріальні 

культури не завжди однорідні за своєю здатністю 

абсорбувати певний фаг, тому бактеріальні штами  

з неоднорідною сприйнятливістю названі «напів-

стійкими». У зв'язку з цим їх розглядають або як 

фенотипово модифіковані, або ті в яких виникли 

спадкові зміни, що спричинило неспецифічність 

рецепторів для абсорбції певного фагу на клітину. 

Щоб з'ясувати з чим пов'язується стійкість дослі-

джуваних штамів до фагів,  необхідно провести 

ряд додаткових досліджень, які в подальшому 

плануються.

Аналізуючи проведені дослідження можна 

стверджувати, що різні види мікроорганізмів, які 

були виділені, як правило, з ранових поверхнів і 

проявляли резистентність до антибіотиків вияви-

лися чутливими до полівалентного піобактеріофа-

гу. Слід відмітити, що наявність лізабельності да-

них штамів до фаголізату у різних мікроорганізмів 

виявилась різною. Найменш чутливими виявилися 

коагулазо-негативні стафілококи (CNS), їх частка 

складає 33,3%, проте вони проявляють чутливість 

до різних класів антибіотиків і тим самим не ство-

рюють перешкод у лікуванні інфекцій викликани-

ми даними мікроорганізмами. 

Найбільш чутливими до фагів виявилися резис-

тентні штами E.coli, що відповідають 100% ліза-

бельністю. Лізабельність штамів E.coli однаково 

сприймалась як чутливими до антибіотиків штама-

ми, так і резистентними. Висока чутливість до фа-

гів виявилась і у резистентних штамів Ð. aeruginosa 

до 88%. Наявність високої лізабельності у штамів 

синегнійної палочки, при 92% резистентності до 

антибіотиків з яких 32% штами є продуцентами 

метало-β-лактамаз (MβL), ставить бактеріофаги 

поряд з препаратами, які можуть використовува-

тися проти резистентних штамів мікроорганізмів. 

Також, проводячи аналіз даних штамів K. 

ðneumoniae відмічаємо, що вони мають панре-

зистентність до антибіотиків з 40% штамів про-

дуцентами бета-лактамаз розширенного спектру 

(ESβL), проте лізабельність проявляють лише 

60% штамів з яких 50% є продуцентами бета-лак-
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тамаз (ESβL). Це дає можливість стверджувати, 

що практично близько половини резистентних 

штамів K. ðneumoniae можуть взаємодіяти з фа-

голізатом. Зменшення чутливості мікроорганізмів 

до фагів вказує на слабку їх специфічність, що в 

свою чергу потребує як відтворення літичної ак-

тивності, так і розширення діапазону дії препаратів 

бактеріофагів.

Що стосується штамів S. àureus, то вони прояви-

ли більш чітке розмежування: 37,5 % штамів, які 

були резистентними до антибіотиків і були мети-

цилін-резистентні MRSA, водночас, не проявили 

лізабельність до полівалентного бактеріофагу. 

Така градація серед стафілококів вказує на те, що 

придбання стафілококами здатності до проду-

кування метициліназ, створює передумови і для 

проявлення неспецифічності рецепторів клітин 

для абсорбції фагу. Такі мікроорганізми потребу-

ють більш глибшого дослідження їх біологічних 

властивостей, з подальшим виявлення фагів, які б 

здатні були лізувати  резистентні штами бактерій.

Дослідження показали, що полівалентний бакте-

ріофаг не поступається антибіотикам та іншим хі-

міопрепаратам, які використовуються в лікуваль-

ній практиці, а в деяких випадках має переваги по 

активності до збудників інфекційних хвороб і осо-

бливо антибіотикорезистентних варіантів. 

Слід відмітити, що бактеріофаги мають ряд пе-

реваг перед іншими лікувальними препаратами 

вони не викликають побічних токсичних і алергіч-

них реакцій, не мають протипоказань в поєднан-

ні з іншими лікувальними препаратами [1]. Крім 

того, використання препаратів бактеріофагів сти-

мулює фактори специфічного і неспецифічного 

імунітету, тому фаготерапія особливо ефективна 

при лікуванні хронічних запальних захворювань на 

тлі імунодепресивних станів [4]. Також, важливим 

є швидкість їх дії і глибина проникнення, що є від-

мінною рисою фагів.

Останні часом в лікарнях в період ускладнень 

епідеміологічних ситуацій, стали  використовувати  

бактеріофаги в профілактичних цілях [2]. Прово-

диться фагування персоналу та пацієнтів, застосо-

вується розпилення фагів в палатах та коридорах 

лікарні. Такі протиепідемічні заходи показують чу-

дові результати як по зниженню внутрішньолікар-

няних інфекцій, так і по зменшенню у стаціонарі 

контамінованності об’єктів навколишнього сере-

довища. 

Тобто, бактеріофаги – унікальні мікроорганіз-

ми, на основі яких створена особлива за своїми 

властивостями і характеристикам група лікуваль-

но-профілактичних препаратів. З усіх відомих 

сучасній медицині природних лікарських препа-

ратів, мабуть, бактеріофаги володіють найвищої 

таргентною активністю. В основі їх дії лежать 

природно-фізіологічні механізми взаємодії фагів 

і бактерій, що дозволяють прогнозувати нескін-

ченну різноманітність як самих бактеріофагів, так 

і можливих способів їх застосування. Сучасний 

погляд на подальшу долю фаготерапії повинен 

бути спрямований на їх високу специфічність як 

в режимі монотерапії, так і в комплексних схемах 

лікування.

Висновок. Комерційний полівалентний полібак-

теріофаг показав свою ефективність по відношен-

ню до клінічних штамів P. àeruginosa, K. ðneumonia, 

E. coli, S. aureus та коагулазо-негативних штамів і 

може застосовуватися в лікувальній практиці при 

гнійно-септичних захворюваннях, ранових інфек-

цій, а також використовувати в профілактичних 

цілях. 

Перспективами подальших досліджень є роз-

ширення діапазону дії препаратів бактеріофагів 

до збудників інфекційних хвороб та дослідження 

штамів мікроорганізмів, які проявляють неспеци-

фічну дію до фагів.
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ИЗУЧЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ ШТАММОВ 

МИКРООРГАНИЗМОВ К БАКТЕРИОФАГАМ

Петренко Е.В., Мурашко Е.В., Покас Е.В.

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины »
Одной из самых больших проблем медицины остается антибиотикорезистентнисть возбудителей инфекцион-

ных заболеваний и пути ее преодоления. Для решения этой проблемы в качестве альтернативной терапевтической 

стратегии используют бактериофаги. Проведенные исследования по применению бактериофагов показали, что они 

не уступают антибиотикам и другим химиопрепаратам, которые используются в лечебной практике, а в некоторых 

случаях имеют преимущества по активности к возбудителям инфекционных болезней и особенно антибиотикорези-

стентных вариантов. Препараты бактериофагов могут применяться как в лечении гнойно-септических заболеваний, 

так и использоваться в профилактических целях.
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STUDY OF PERSONALITY OF CLINICAL STRAINS OF MICROORGANISMS TO BACTERIOPHAGES
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One of the biggest problems of medicine is antibiotic resistance of pathogens of infectious diseases and ways of its 

overcoming. In order to solve this problem bacteriophages are used as an alternative therapeutic strategy. The conducted 

studies with the use of bacteriophages showed that they are not inferior to antibiotics and other chemotherapeutic agents 

used in medical practice, and in some cases, have advantages in activity against pathogens of infectious diseases, and 

especially antibiotic resistant variants. Preparations of bacteriophages can be used both in the treatment of purulent-septic 

diseases, and used for preventive purposes.
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