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Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, 

діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека : 
матеріали науково-практичної конференції, присвяченої пам’яті 
академіка Л.В. Громашевського та 25 – річчю Національної 
академії медичних наук України» (Київ, 11 – 12 жовтня 2018 р.). 
– К., 2018. – 204 с.  

 
 
У збірці надано матеріали науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, в яких висвітлено актуальні теоретичні та практичні 
аспекти сучасної інфектології. В публікаціях розглянуто широке коло 
питань соціально значущих інфекцій, емерджентних, реемерджентних, 
рідкісних інфекційних хвороб, природно-осередкових захворювань, 
завізних інфекцій, що потребують здійснення заходів із санітарної 
охорони території; епідеміологічного нагляду та протиепідемічної роботи 
з урахуванням територіальних особливостей; сучасний стан та новітні 
підходи до діагностики інфекційних хвороб, індикації та ідентифікації 
збудників інфекційних хвороб людини і тварин та спільних для людей і 
тварин; сучасні досягнення, проблеми та перспективи терапії інфекційних 
та паразитарних хвороб; антибіотикорезисентність та шлях її подолання; 
актуальні питання вакцинопрофілактики та імунотерапії інфекційних 
хвороб; клініко-епідеміологічні аспекти інфекцій, пов’язаних з наданням 
медичної допомоги; проблеми біобезпеки та біозахисту в світі та в 
Україні. 

Матеріали подані мовою оригіналу. 
Редакційна колегія не обов’язково повністю поділяє думку авторів. За 

вірогідність викладених фактів, цифрового матеріалу, прізвищ, імен, дат 
та інших фактів несуть відповідальність автори. 
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ПЕРЕДМОВА  
 

Цього року традиційні щорічні читання пам’яті академіка  
Л.В. Громашевського присвячені знаменній для науковців даті – 25-річчю 
від дня заснування Національної академії медичних наук України. 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб                                    
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», заснований 21 жовтня 1896 р. 
як Бактеріологічний інститут «Київським товариством боротьби із 
заразними хворобами» на кошти приватних осіб, за понад 120-річну 
історію свого існування був у підпорядкуванні Народного комісаріату 
охорони здоров'я УРСР, Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
Міністерства охорони здоров’я України.  

7 серпня 2000 р. Інститут поповнив ряди установ Академії медичних 
наук України як Інститут епідеміології та інфекційних хвороб                                   
ім. Л.В. Громашевського АМН України, з 28 грудня 2006 р. – ДУ 
«Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
АМН України», а з 24 лютого 2010 р. – ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського Національної академії 
медичних наук України». 

На сьогоднішній день в Інституті працюють 278 співробітників, з 
яких 14 докторів, 27 кандидатів медичних і біологічних наук. За час 
перебування в структурі НАМН України співробітниками Інституту 
захищено 10 докторських та 26 кандидатських дисертацій; під науковим 
керівництвом та консультацією вчених Інституту виконано 7 докторських 
та 44 кандидатські дисертації.  

За цей же час 5 вчених Інституту отримали звання Заслуженого діяча 
науки і техніки України, 5 – Заслуженого лікар України, 1 – Заслуженої 
медичної сестри. 2 співробітники були нагороджені «Орденом за заслуги» 
ІІІ ступеня, 1 – Орденом «За відвагу в надзвичайній ситуації» ІІ ступеня, 1 
– Орденом Княгині Ольги, 1 – «Золотою медаллю» Пакистану і 1 – 
Медаллю «20 років незалежності України». 

Заслуги фахівців Інституту були відзначені Почесними грамотами 
Президента України, Почесними відзнаками Федерації вчених України, 
знаками пошани НАНУ і НАМНУ. П’ять молодих вчених Інституту 
отримували Стипендію Президента України, а 1 – був удостоєний Премії 
Президента України для молодих вчених (2017 р.). 

За час перебування у структурі НАМН України фахівцями Інституту 
видано 43 монографії та наукові збірки, 16 підручників та навчальних 
посібників, 6 довідників, 34 інформаційні бюлетені, 76 методичних 
рекомендацій, 61 інформаційний лист, отримано 135 правоохоронних 
документів на об’єкти інтелектуальної власності. Опубліковано 1389 
робіт у фахових виданнях та збірниках наукових праць (193 – у 
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закордонних); зроблено 2224 доповіді (338 – за кордоном). Було 
представлено 311 наукових пропозицій (нововведень) з діагностики, 
лікування та профілактики інфекційних та паразитарних хвороб.  

За неповних 18 років проведено 203 наукових форуми різного рівня 
(3 з’їзди, 1 конгрес, 110 конференцій, 5 виставок, 84 семінари). 

Загальний ліжковий фонд Клініки Інституту складає 110 ліжок, 
планова потужність поліклінічних відділень – 105 прийомів на добу.  

За час перебування в системі НАМН України в поліклінічних 
відділеннях Інституту було прийнято 90022 пацієнти, у стаціонарних 
відділеннях проліковано 32222. Було впроваджено 459 нових методів 
діагностики, лікування й профілактики в практику охорони здоров’я.  

Наукове обґрунтування за результатами експериментальних та 
прикладних досліджень стратегії та тактики ерадикації поліомієліту з 
подальшою участю Інституту в їх реалізації дозволило припинити 
циркуляцію «дикого» поліовірусу в Україні за рахунок досягнення 
достатнього рівня несприйнятливості населення, а її територію у складі 
Європейського регіону ВООЗ у 2002 р. сертифікувати як вільну від цієї 
хвороби та в подальшому підтримувати статус вільної країни. 
Незаперечним був внесок Інституту й у визначення оптимальних, в 
умовах нашої країни, схем імунізації та у впровадження інноваційних 
вакцин. 

В Інституті функціонує Науковий центр грипу та інших 
респіраторних захворювань; понад 10 років Інститут входить до 
лабораторної мережі з грипу ВООЗ; щорічно сіквенсами штамів, 
виділених в Україні, поповнюються світові бази даних.  

З початку 2000-х років розпочато вивчення молекулярно-біологічних 
властивостей ВІЛ; досліджуються частота та спектр мутацій 
резистентності ВІЛ; запроваджено методи ранньої діагностики ВІЛ-
інфекції у дітей.  

Інститут брав участь в розробці і реалізації усіх Національних і 
Загальнодержавних програм протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, був 
координатором їх наукового супроводу; Клініка забезпечує медичну 
допомогу найвищої категорії складності ВІЛ-позитивним пацієнтам. 

З 2013 р. реалізується Програма лікування хворих на парентеральні 
вірусні гепатити; на кінець 2017 р. було проліковано понад 1000 
пацієнтів, зокрема 195 бійців АТО. 

Створено концепцію еволюції епідемічного процесу гострих 
кишкових інфекцій; метод попередження формування бактеріоносійства у 
хворих на черевний тиф; визначено принципи розвитку епідемічного 
процесу холери й інших вібріозів. Проводяться експериментальні 
дослідження з хіміотерапії вірусних інфекцій на моделях вірусів грипу, 
герпесу, гепатиту С, папіломи людини, ВІЛ, змішаних інфекцій.  
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Розпочато вивчення етіології ранових інфекцій військовослужбовців 
із зони АТО, біологічних властивостей збудників, способів лікування і 
профілактики.  

Музей живих культур патогенних для людини мікроорганізмів 
Інституту визнаний науковим об’єктом, що становить національне 
надбання.  

Єдиний в Україні медичний центр «Інфекційних уражень нервової 
системи» надає високоспеціалізовану медичну допомогу із застосуванням 
інноваційних методів етіотропно-патогенетичного лікування. 
Співробітники Центру надавали медичну допомогу під час землетрусів в 
Туреччині, Індії, Ірані, Пакистані.  

Сьогодні Інститут – провідна наукова установа, яка визначає науково 
обґрунтовану політику в галузі забезпечення епідемічного благополуччя, 
стратегію і тактику боротьби з інфекційними хворобами (вірусними 
гепатитами, ВІЛ-інфекцією, вакцинокерованими інфекціями тощо), з 
удосконалення, розробки та впровадження нових методів діагностики, 
профілактики та лікування. У Клініці Інституту надають 
високоспеціалізовану медичну допомогу хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 
вірусні гепатити В і С, а також пацієнтам з гострими, затяжними, 
ускладненими запальними ураженнями нервової системи вірусного, 
бактерійного, риккетсійного, хламідійного, мікоплазменого, грибкового, 
паразитарного ґенезу. 



 16 

 

О.Є. Авсюкевич, В.О. Паничев, І.М. Савчук, Н.І. Годована, А.Г. Даутов, 
Б.Є. Козяр, С.В. Величко, О.А. Чура  

(parazitlab_m@ukr.net) 
 

ОСОБЛИВОСТІ  ЕНТОМОЛОГІЧНОЇ  СИТУАЦІЇ  ТА  
РИЗИКИ  ВИНИКНЕННЯ  ТРАНСМІСИВНИХ  ІНФЕКЦІЙ  

НА  ТЕРИТОРІЇ  М .  ТЕРНОПОЛЯ  
 

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», 
м. Тернопіль, Україна 

 
Перелік інфекційних захворювань людини в останні роки значно 

розширився за рахунок природно-вогнищевих інфекцій, які передаються 
трансмісивним шляхом при укусі кровосисних членистоногих. Вивчення 
закономірностей поширення переносників і збудників інфекційних 
хвороб актуальне, зважаючи на те, що людина, завдяки своїй діяльності 
(проведення озеленення, облаштування рекреаційних зон, реконструкція 
та знищення парків, захаращення ландшафту), може реально змінити 
умови існування як переносників, так і збудників інфекцій. 

Дослідження з цієї проблеми ставлять за мету вивчення видового 
складу, облік чисельності кровосисних членистоногих, їх інфікованості, 
захворюваності населення на трансмісивні інфекції. 

Матеріали і методи. Облікова форма № 374/о «Журнал динаміки 
чисельності основних представників ентомофауни і кліщів», Ф-2 «Звіт 
про окремі інфекційні та паразитарні захворювання», власні фенологічні 
спостереження, проведені в лісопаркових масивах м. Тернополя, 
лабораторні дослідження членистоногих. 

Результати. м. Тернопіль розташоване в межах Західно-Подільського 
плато, в західній частині Подільської височини, в межах структурної 
лісової рівнини та району річкових терас, має рівнинний рельєф. 
Територія міста знаходиться у найменш континентальній і найбільш 
зволоженій частині Лісостепу. 

Клімат міста помірно-континентальний, з теплим вологим літом і 
м’якою зимою. Середня температура повітря коливається від – 5 ºС у січні 
до +19 ºС у липні. Середньорічна кількість опадів становить 520-600 мм.  

На території м. Тернопіль знаходиться 20 водних об’єктів 
(Тернопільський став, р. Серет, декоративні ставки, меліоративна канава), 
площа фактичного водного дзеркала складає 361,59 га. Глибина водойм 
біля берегів 0,1 – 0,5 м, температура води в літній період складає 19-24 ºС, 
наявні водні організми (водорослі, бактерії, найпростіші.). 17 із 20 водних 
об’єктів є анофелогенними (придатними для розвитку малярійних 
комарів). В 3-х км зоні від анофелогенних водойм розташовані 
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гуртожитки вищих навчальних закладів міста, в яких проживають 
студенти, які прибули на навчання із ендемічних щодо малярії країн. 

Територія м. Тернополя відноситься до районів масового поширення 
гнусу та інших небезпечних комах і кліщів. Зареєстровано 15 видів комах, 
які мають медичне значення. Найбільш чисельними є кровосисні комарі 
та іксодові кліщі. З кровосисних членистоногих реєструються: комарі 
родів Anopheles (Anopheles maculipennis), Aedes (Aedes vexans), Culex 
(Culex pipiens pipiens); кліщі родів: Ixodes (Ixodes ricinus), Dermacentor 
(Dermacentor reticulatus). Чисельність комарів за останні 5 років 
коливається майже на одному рівні (12,8 – 14,1 екз. на собі за 20 хв. 
обліку). Чисельність кліщів зросла в 2,6 рази, з 4,7 екз./прапоро-км в 2014 
р. до 12,3 в 2018 р. (8 міс.). 

Перші личинки комарів в водоймищах з’являються в ІІ декаді квітня 
– І декаді травня, виліт першої генерації – ІІ – ІІІ декаді травня. 
Можливий період зараження малярійних комарів плазмодіями (P. vivax) 
складає 99 – 119 днів, можливий період зараження людей малярією – 121 
– 151 день. 

З метою виявлення мікрофілярій проводено розтин 315 самок 
комарів, потенційно небезпечних не виявлено.  

При дослідженні кліщів, зібраних з довкілля, інфікованість їх 
бореліями коливалася від 11,8% в 2014 р. до 14,5% в 2018 р. (8 міс.); 
кліщів, знятих з людей – від 14,2% до 18,1%. 

Протягом останніх 5-ти років серед населення м. Тернополя 
зареєстровано 233 випадки хвороби Лайма, інтенсивний показник зріс з 
22,3 вип. на 100 тис. нас. в 2013 р. до 29,6 в 2017 р. При цьому кількість 
укусів (нападів кліщів) зросла в 1,7 рази – з 486 до 820 випадків. 

Крім випадків хвороби Лайма серед населення міста зареєстровано 3 
випадки завізної малярії, 2 випадки дирофіляріозу. 

Висновок. Територія міста Тернополя, зважаючи на ландшафтне 
різноманіття, розміщення у найбільш зволоженій частині Лісостепу, 
оптимальну температуру, різноманітність рослинного і тваринного світу, 
високі показники чисельності переносників трансмісивних захворювань, 
інфікованість кліщів бореліями, завіз малярії, особливо в сезон передачі, 
реєстрацію випадків дирофіляріозу, відноситься до територій із 
сприятливими для циркуляції збудників умовами, знаходиться в зоні 
ризику виникнення та поширення трансмісивних інфекцій. Це вимагає 
здійснення постійного системного моніторингу за переносниками 
збудників трансмісивних хвороб, що є невід’ємною частиною біобезпеки. 
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М.А. Андрейчин, Я.І. Йосик 
(mandre@meta.ua) 

 
ОСОБЛИВОСТІ  ПЕРЕБІГУ  ПОЄДНАНИХ  ГОСТРИХ  

РЕСПІРАТОРНИХ  ІНФЕКЦІЙ  
 

ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет 
ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України» м. Тернопіль, Україна 

 
Грип та інші гострі респіраторні інфекції (ГРІ) є найбільш масовими 

захворюваннями, які, за даними багатьох фахівців, займають провідне 
місце в структурі інфекційних хвороб і охоплюють 80-90% усієї 
інфекційної захворюваності. У період епідемії хворіє від 5 до 20% 
населення. В Україні щорічно реєструється до 10-15 млн хворих на ГРІ, у 
тому числі й грип. 

Серед інших патогенів, що вражають респіраторний тракт (понад 
200), є віруси парагрипу та риновіруси, які спричиняють до 30-50% 
випадків гострих респіраторних інфекцій в усіх вікових групах, 
коронавіруси – до 15%; аденовіруси та ентеровіруси – до 5%. У 23% 
пацієнтів виявляється більше ніж два респіраторних віруси.  

Матеріали і методи. Під стаціонарним спостереженням було 318 
осіб віком від 18 до 72 років, хворих на вірусні ГРІ, у тому числі 83 
(26,1%) з ускладненням пневмонією. Лабораторно діагноз 
підтверджували за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. 

Результати. Етіологічний діагноз розшифровано у 228 (71,7%) 
хворих, усього визначено 387 вірусів респіраторної групи. Спектр 
збудників представлений так: вірус грипу А виявлено у 57 (25,0% від 
числа лабораторно підтверджених випадків і 14,7% від знайдених вірусів) 
осіб, A/H1N1sw − у 15 (відповідно 6,6 і 3,9%), грипу В − у 30 (13,2 і 
7,8%), парагрипу − у 150 (65,8 і 38,8%), RS-вірус − у 60 (26,3 і 15,5%), 
коронавірус − у 20 (8,8 і 5,2%), риновірус − у 6 (2,6 і 1,5%), аденовірус − у 
49 (21,5 і 12,6%). Моноінфекцію встановлено у 157 (50,3%) осіб, 
комбінацію вірусів – у 71 (22,3%) пацієнта по 2-8 збудників одночасно. 

У хворих з поліінфекцією перебіг недуги був тяжчим, ніж при 
моноінфекції – в 60,6 проти 25,9% (р<0,01), особливо за ускладнення 
пневмонією (87,5%, р<0,01).  

У 1-2-у добу хвороби у стаціонар госпіталізовано 37,1% пацієнтів, в 
основному з моноінфекцією (44,6%), інші − пізніше, у тому числі майже 
кожен четвертий (26,4%) – з 5-ї до 14-ї доби. Серед 118 госпіталізованих в 
1-2-у добу пацієнтів з ускладненням пневмонією було 12 (10,2%), на 3-4-у 
добу – 37 із 113 (32,7%) хворих, пізніше – 34 із 87 (39,1%). 
Інтоксикаційний синдром проявлявся підвищенням температури тіла, 
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вираженою загальною слабістю, ломотою у тілі, болями в суглобах, 
голові, м’язах. У 66,9% пацієнтів гарячка була фебрильною, частіше в 
осіб з комбінацією вірусів (р<0,001). Гіперпіректичну гарячку 
спостерігали у 18,2% пацієнтів, практично однаково часто при моно- і 
поліінфекції. Гарячка у хворих з комбінацією вірусів була дещо 
тривалішою порівняно з пацієнтами з моноінфекцією: (4,06±0,21) проти 
(2,97±0,64) доби (р>0,05). Біль голови відзначали 88,7% хворих, міалгії – 
близько половини (47,2%). Такий класичний для грипу симптом, як біль в 
очних яблуках, мали лише 4,4% осіб, нудоту – 13,4%, блювання – 4,0% 
пацієнтів. У хворих на моноінфекцію інтоксикаційний синдром тривав 
(3,30±0,19) доби проти (4,40±0,14) діб в осіб з одночасно виявленими 
декількома вірусами (р<0,001).  

Катаральний синдром проявлявся сухим кашлем у більшості хворих 
(78,9%), нежить відмічали лише 26,4%. Першіння в горлі було у 62,6% 
пацієнтів. Тривалість катарального синдрому залежала від кількості 
виявлених збудників – (4,73±0,25) діб при моноінфекції проти (5,90±0,43) 
діб при поліінфекції (р<0,001). Ускладнення основного захворювання 
пневмонією реєстрували однаково часто (22,2 та 19,3% відповідно) і було 
підтверджено рентгенологічно у 89,2% осіб.  

Висновки. Клінічна диференціація грипу та інших ГРІ здебільшого 
неможлива без специфічного лабораторного підтвердження. Грип та інші 
ГРІ різної етіології в обстежених хворих не мали притаманних цим 
хворобам у минулому чітких клінічних відмінностей. Водночас, при 
поліінфекції порівняно з моноінфекцією відзначено тяжчий перебіг 
захворювання, триваліші гарячку, інтоксикаційний та катаральний 
синдроми (р<0,05-0,001); пневмонія розвивалась однаково часто.  
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Метою дослідження було порівняння профілів резистентності 
ізолятів сальмонел, виділених від дикої та свійської птиці, з ізолятами, 
виділеними від людей, хворих на сальмонельоз.  

Матеріали та методи. Чутливість до β-лактамних антибіотиків 
(БЛА) визначали диско-дифузійним методом, встановлення продукції β-
лактамаз розширеного спектру дії (БЛРС) – за допомогою методу 
«подвійних дисків». Використовували наступні диски: CTX – цефотаксім; 
CTR (10) – цефтріаксон, CPM (30) – цефепім, CFZ (30) – цефазолін, CB 
(100) – карбеніцилін, AMP (10) – ампіцилін, AMX (10) – амоксіцилін, 
AOK (10) – ампіокс, AMC (10) – амоксіклав. Генетичні детермінанти 
резистентності до БЛА визначали в класичній ПЛР за наявністю 
відповідних генів β-лактамаз ─ blaTEM, blaSHV, blaOXA, CMY (AmpC), 
blaCTX-M, blaPSE. За результатами будували фенотипічні та генотипічні 
профілі, які порівнювали як поміж собою, так і у відповідності до 
приналежності ізолятів. Загалом було досліджено 8 ізолятів, виділених 
від людей, 5 ізолятів від дикої птиці та 8 – від свійської птиці. 

Результати. Ізоляти сальмонел, які було одержано від людей, мали 
високу чутливість до БЛА. Жоден із восьми ізолятів не показав стійкості 
до цефалоспоринів. Чотири ізоляти показали стійкість до карбеніциліну, 
що також підтверджено результатами ПЛР за наявності гену β-лактамази 
PSE підгрупи 2c молекулярного класу А. Три ізоляти мали стійкість 
одночасно до ампіциліну та амоксіциліну, один ізолят мав стійкість лише 
до ампіциліну. За генотипічними профілями два ізоляти показали 
наявність гену CTX-M, один ізолят мав ген β-лактамаз TEM підгрупи 2br 
молекулярного класу А, на що додатково вказує пригнічення β-
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лактамазної активності клавулановою кислотою (тест з «подвійними 
дисками»).  

Ізоляти, які було одержано від дикої та свійської птиці, мали навпаки 
високу резистентність до БЛА. А саме, всі 12 досліджених ізолятів мали 
стійкість до ампіциліну та амоксиціліну, 5 ізолятів виявляли стійкість до 
ампіоксу, 8 ізолятів виявилися резистентними до карбеніциліну та 
цефалоспоринів. Також серед п’яти ізолятів від дикої птиці чотири 
виявилися чутливими до дій цефалоспоринів та виявляли резистентність 
лише до ампіциліну та амоксіциліну. Продуцентами БЛРС, за 
результатами тесту з «подвійними дисками», виявилися всі 8 ізолятів від 
свійської птиці та один ізолят від дикої птиці. При цьому в 7 випадках 
спостерігалась повна відсутність зони затримки росту навколо диску з 
амоксіклавом, а за генотипічним профілем було виявлено ген β-лактамази 
AmpC, яка відноситься до 1 підгрупи молекулярного класу С, є прямою 
цефотаксимазою, має переважно хромосомну локалізацію. Паралельно у 
цих же ізолятів спостерігалась наявність гену β-лактамази OXA підгрупи 
2d молекулярного класу D, який пояснює стійкість даних ізолятів до 
оксациліну (ампіоксу).  

Гени β-лактамаз групи TEM та SHV було знайдено у більшості 
ізолятів від птиці. Пояснити їх різновиди вдалося лише в трьох випадках, 
де були відсутні генетичні детермінанти AmpC (які унеможливлюють 
одержання результатів з пригнічення БЛРС клавулановою кислотою). 
Такими виявилися два ізоляти від дикої птиці та один ізолят від свійської 
птиці, що в першому випадку показали приналежність до β-лактамаз 2b 
молекулярного класу А, тобто пригнічувались клавулановою кислотою, а 
у випадку з ізолятом від свійської птиці приналежність цих β-лактамаз 
визначена до підгрупи 2br молекулярного класу А, яка не інгібується 
клавулановою кислотою. Чотири ізоляти від дикої птиці, які виявляли 
резистентність лише до ампіциліну та амоксіциліну, показали за 
генотипічним профілем у двох випадках наявність генетичної 
детермінанти ТЕМ та ще у двох SHV з приналежністю до підгрупи 2be 
класу A.  

Висновок.  
За результатами проведених досліджень встановлено, що ізоляти 

сальмонел, які виділено від людей, мали високу чутливість до бета-
лактамних протимікробних препаратів та не проявляли резистеності до 
цефалоспоринів III-IV поколінь. Ізоляти сальмонел, отримані від птиці, 
мали низьку чутливість, або були повністю резистентними до ранішніх 
пеніцилінів, мали резистентність до цефалоспоринів III-IV поколінь та 
більшість з них продукували бета-лактамази розширеного спектру дії, на 
що вказує як результати фенотипічних досліджень, так і відповідно 
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виявлені генетичні детермінанти. Результати досліджень доводять 
ефективність використання тестів на визначення геномних маркерів 
відповідних ферментів для розуміння причин резистентності бактерій та 
необхідність посилення профілактичних заходів для попередження 
інфікування людей резистентними штамами сальмонел від птиці, яка 
може бути джерелом збудника інфекції. 
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CHANGES VAGINAL MICROBIOTA SPECTRUM IN 

WOMEN WITH DYSBIOSIS 
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Vaginal microbiota is a complex, balanced ecosystem created on the basis 
of the links between microorganisms of this habitat – aerobic and anaerobic 
bacteria, developing as a community in the microaerophilic environment, and 
its mucous membrane [Medina-Colorado A.A. et al., 2017], the composition 
and properties of which are largely influenced by numerous endo- and 
exogenous factors: local lymphatic circulation, peculiarities of 
neuroimmunoendocrine interaction at the local level, microbiomes of other 
body cavities, etc. Dysbiotic violations of vaginal microbiota that arise due to a 
decrease in the amount of anaerobic saccharolytic biota or loss of biological 
properties [Stapleton A.E. et al., 2017] underlie the development of infectious 
and inflammatory diseases of genitourinary system, often induced by 
aggressive forms of opportunistic microorganisms, as well as infections in 
mothers and newborns, preterm labor and susceptibility to other sexually 
transmitted diseases [Matsubara V.H. et al., 2016]. 

The results of many clinical and experimental studies substantiated the 
feasibility of using probiotics based on commensal microbiota of human 
mucous membranes, primarily various strains of lactic acid bacteria (LAB), for 
the prevention of infectious-inflammatory diseases of the genitourinary system 
and enhancement of the clinical efficacy of personified treatment of this 
contingent patients as an alternative therapy or in conjunction with other drugs, 
including antibiotics [Donders G.G. et al., 2017]. 

In this regard, the purpose of the work was to determine antimicrobial 
properties of the immunobiotic strain L. casei IMV B-7280 in case of 
intravaginal administration to women with vaginal dysbiosis. 
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Materials and methods. Five women with vaginal dysbiosis and five 
clinically healthy women (mean age 26.5 years) were examined. Vaginal 
dysbiosis diagnosed by microscopy of a woman's vagina smear and a 
bacteriological study of vaginal discharge. The lyophilized bacteria of the 
probiotic strain L. casei IMV B-7280 were used. The viability of the probiotic 
culture was determined by controlling its growth on a Man-Rogosa-Sharpe 
(MRS) medium at 37 °C for 24-48 hours. 

The vaginal discharge was taken from patients using urogenital probe 
("Junona", Ukraine) before the start of the experiment and on the 3rd day after 
the end of probiotic therapy. Microbiological study was carried out using seven 
nutrient media (Meat Peptone Agar, Bifidum Agar, ENDO, Sabouraud agar, 
MRSA, BAIRD-PARKER-Agar, KF-Streptococcus agar (HiMedia, Mumbai, 
India)) by droplet seeding. After cultivation at 37 °C for 24 hours, the number 
of bacterial colonies was counted, considering that one such colony 
corresponds to one bacterium [Egorov N.S. et al., 1995]. 

Experimental data were processed by generally accepted methods of 
variation statistics with the deduction of the average arithmetic values (X), 
their mean square deviation (SX) and the mean square error (m). The t criterion 
of Student-Fisher was used to determine the validity of the differences between 
the mean values. 

Results. In order to determine antimicrobial effect of the immunobiotic 
strain L. casei IMV B-7280 on the vaginal microbiota spectrum, aqueous 
suppository for intravaginal administration were created, each of which 
contained 1 × 107 lyophilized cells of probiotic strain. Ten women aged from 
23 to 29 years, without gynecological pathologies and pregnancy in disease 
history, selected for the study. According to the results of the previous 
microbiological analysis of vaginal discharge and according to the clinical 
picture, women divided into two groups: Group 1 (control) – patients with 
normal vaginal microbiota (1-5), Group 2 – patients with vaginal dysbiosis (6-
10). The volunteers obtained seven vaginal suppositories containing L. casei 
IMV B-7280 strain. Women have been instructed about their own use of 
suppositories and the following administration schedule: intravaginal 
administration, 1 suppository per day during 7 days, before bedtime. 

According to the results of the studies, it was found that in women who, 
according to the microbiological and clinical picture, had no vaginal dysbiosis 
and were included into the control group, introduction of the L. casei strain 
IMV B-7280 did not cause changes in the spectrum of microbiota and the 
elimination of certain groups of bacteria that were included to its composition 
before the introduction of the probiotic strain. Instead, there was an increase in 
the number of LAB and bifidobacteria in the vagina after administration of the 
drug. 
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All women who were referred to a group with dysbiosis had a low level of 
LAB and bifidobacteria in the vagina before the study began, while in vaginal 
discharge was detected excess number of staphylococci (all women), coliform 
bacteria (2 women), microscopic fungi (1 woman), or both groups of these 
bacteria (2 women). After the course of treatment, there was a significant 
increase in the number of LAB and bifidobacteria in the vagina of women from 
group 2. We detected complete elimination of microscopic fungi and coliform 
bacteria in four patients with vaginal dysbiosis. In the fifth patient microscopic 
fungi did not eliminate from the vagina after treatment, but their number 
decreased by five orders from 4.99 ± 0.07 to 1.03 ± 0.02 lg(CFU/ml). The 
number of staphylococci in all patients receiving treatment was reduced.  

Conclusion.  
The antimicrobial properties of L. casei ІМV В-7280 in case of treatment 

of vaginal dysbiosis in women have been determined. It has been established 
that intravaginal administration of this immunobiotic srain to clinically healthy 
women leads to an increase in the number of LAB and bifidobacteria in the 
vagina, but does not cause a violation of the spectrum of normal microbiota. In 
the treatment of vaginal dysbiosis, the L. casei ІМV В-7280 causes an increase 
in the number of LAB and bifidobacteria, as well as the elimination or a 
significant reduction in the number of staphylococci, microscopic fungi and 
coliform bacteria in the vagina. 
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В останні роки проблема інфекційної безпеки та контролю є однією із 
найважливіших проблем охорони здоров’я, оскільки інфекції, пов’язані з 
наданням медичної допомоги, є частим ускладненням при проведенні 
медичних маніпуляцій. В умовах проведення реформування охорони 
здоров’я в Україні, у тому числі закладів, де надається стоматологічна 
допомога, пріоритетним повинно виступати питання покращення 
інфекційного контролю як ефективного інструменту забезпечення 
високого рівня надання стоматологічних послуг. 
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Метою нашого дослідження було проаналізувати рівень навченості 
різних ланок медичного персоналу закладів охорони здоров’я (ЗОЗ) 
стоматологічного профілю з питання інфекційного контролю.  

Матеріали і методи. Нами розроблено анкету відкрито-закритого 
типу, в яку були включені питання щодо своєчасного виявлення джерела 
збудника інфекції, здійснення та контролю за проведенням 
дезінфекційно-стерилізаційних заходів, навчання пацієнтів елементів 
інфекційного контролю тощо. В анкетуванні взяли участь 50 стоматологів 
ЗОЗ різних форм власності та 30 медичних сестер стоматологічних 
установ. 

Результати. Аналіз анкет респондентів показав, що в умовах 
реформування охорони здоров’я втрачено зовнішній контроль роботи 
лікаря та медичної сестри для забезпечення інфекційного контролю, що 
забезпечувала санітарно-епідеміологічна служба до її реорганізації. На 
думку респондентів, це один із основних моментів, що знизив мотивацію 
до дотримання алгоритмів дій як у блоці обов’язкових стандартних 
процедур, так і специфічних при нештатних ситуаціях. Лише 52% 
опитаних чітко володіли знаннями стосовно заходів щодо своєчасного 
виявлення джерела збудника інфекції серед пацієнтів та медичного 
персоналу. Ще нижчі показники – тільки 27% респондентів – отримані 
щодо знань і вмінь проведення контролю якості дезінфекції та 
передстерилізаційного очищення.  

Інформацією про нові дезінфекційні засоби та сучасні індикатори 
контролю якості стерилізації володіли 34% опитаних. 

Як позитивне, слід зазначити, що респонденти розуміли свій 
неналежний рівень знань і підготовки з проблем інфекційного контролю, і 
74% з них підтвердили потребу в продовженні післядипломної освіти з 
питань дотримання санітарно-протиепідемічного режиму в 
стоматологічних установах, правил знезараження та утилізації відходів, 
вибору та алгоритмів застосування сучасних дезінфектантів, навчання 
пацієнтів основам інфекційного контролю, а також контролю за станом 
здоров’я медичного персоналу. 

Висновок. Враховуючи те, що сучасна стоматологія в більшій мірі 
набуває приватної форми власності, вважаємо за доцільне керівникам 
ЗОЗ стоматологічного профілю першочергово забезпечити один із блоків 
інфекційного контролю – організаційно-адмістративний контроль для 
подальшого успішного надання стоматологічної допомоги. Саме цей 
напрямок, у разі правильного його організації, забезпечить 
запровадження інфекційного контролю, тренінги для медичного 
персоналу, наявність засобів індивідуального захисту, гігієни рук, збору 
та утилізації відходів, вакцинацію та облік хворих серед персоналу і тим 
самим підвищить безпеку та якість стоматологічної допомоги. 
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СИСТЕМА  QUORUM SENSING У  РЕГУЛЯЦІЇ  

БАКТЕРІОЦИНОГЕНІЇ  PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
 

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України,  
м. Київ, Україна 

 
Зростання антибіотикорезистентності мікроорганізмів стимулює 

пошук нових речовин, які можуть бути використані як альтернатива 
антибіотикам. Дослідження бактеріоцинів засвідчили їх високу 
ефективність, безпечність і перспективність застосування з метою 
пригнічення високорезистентних штамів. Також в літературі описано 
декілька прикладів, які свідчать про можливість додаткового впливу 
даних факторів антагонізму на такі функції, як міжбактеріальний 
сигналінг і вірулентність мікроорганізмів. В дослідженнях по регуляції 
вірулентності у Pseudomonas aeruginosa Linares et al. недавно було 
показано потенційне регуляторне значення класичних антибіотиків. 
Вважається, що бактеріоцини також можуть мати додаткові регуляторні 
функції. Для декількох класів пептидних бактеріоцинів І і ІІ типів 
грампозитивних бактерій відомо, що вони здатні виконувати функцію 
аутоіндукуючих пептидних феромонів, які стимулюють виділення 
бактеріоцинів. Міжбактеріальний сигналінг контролюється декількома 
системами Quorum sensing і однією із моделей для його вивчення 
вважається P. aeruginosa. Необхідно відмітити, що регуляція і вплив 
сигнальних молекул даних систем на транскрипцію генів бактеріоцинів P. 
aeruginosa (піоцинів) на даний момент залишаються невідомими.  

Тому, метою нашої роботи було дослідити вплив сигнальних молекул 
систем Las і Rhl Quorum sensing на інтенсивність експресії генів піоцинів 
P. aeruginosa.   

Матеріали і методи. Дослідження індукції генів піоцинів проводили 
на моделі задепонованого в Депозитарії Інститут мікробіології і 
вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України штаму P. aeruginosa УКМ 
В-333, який є продуцентом високоактивних піоцинів S-типу 
(низькомолекулярних бактеріоцинів). Наявність у складі геному генів 
піоцинів і їх належність до відповідного підтипу визначали за допомогою 
ПЛР. Праймери для 7 генів піоцинів S типу підбирали згідно даних 
літератури та GenBank. Експресію генів піоцинів оцінювали з 
використанням ПЛР із зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР). Вплив 
сигнальних молекул систем Quorum sensing – N-бутирил-L-гомосерин 
лактон на експресію генів піоцинів визначали з використанням 
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комерційних зразків фірми Cayman Chemical company. Наявність 
сигнальних молекул у складі лізатів встановлювали за допомогою газової 
хроматографії з масс-спектрометрією (GCMS). 

Результати. За допомогою ПЛР було встановлено наявність у складі 
геному P. aeruginosa УКМ В-333 генів піоцинів S1 та S5. За допомогою 
ПЛР із зворотною транскрипцією (ЗТ-ПЛР) підтверджено експресію 
даних генів піоцинів і показано наявність продуктів експресії у складі 
лізату. За допомогою ЗТ-ПЛР нами показано, що сигнальні молекули Rhl 
системи – N-бутирил-L-гомосерин лактони (C4-HSL) в концентрації 10 
мкМ стимулюють експресію генів піоцинів S1 і S5 відповідно у 10 і 7 
разів. Натомість, в концентрації 100 мкМ C4-HSL викликають 
короткочасне (протягом 1 год) пригнічення транскрипції обох генів, яке 
на 3 год контакту змінюється посиленням експресії генів піоцинів S1 і S5 
у 4,5 та 3 рази, відповідно.  

За допомогою газової хроматографії з масс-спектрометрією (GCMS) 
встановлено, що піоцини також впливають на інтенсивність виділення 
сигнальних молекул C4-HSL і N-(3-оксододеканоїл)-L-гомосеринлактон 
(3-oxo-C12-HSL) Las і Rhl систем Quorum sensing у P. aeruginosa. 
Аналогічний ефект відмічено щодо молекул C6-HSL (N-гексаноіл 
гомосерин лактон) і C8-HSL (N-октаноіл гомосерин лактон), що 
синтезуються orphans-генами – рідкісними для виділених із зовнішнього 
середовища псевдомонад. Так, за відсутності піоцинів молекули С4-HSL і 
С6-HSL виділялись у співвідношенні 0,89:1. Обробка культури піоцинами 
у мінімальній інгібуючій концентрації змінювала співвідношення С4-
HSL:С6-HSL до 0,27:1, тоді як при суббактеріостатичній концентрації 
піоцинів рівень синтезу даних сигнальних молекул становив 3,7:1.  

Висновок.  
Отримані дані свідчать, що виділення піоцинів регулюється Rhl 

системою Quorum sensing і ймовірно відбувається за механізмом 
негативного зворотного зв’язку. Піоцини також впливають на 
інтенсивність виділення сигнальних молекул Quorum sensing і даний 
вплив характеризується дозозалежним ефектом. Виявлені закономірності 
вказують, що піоцини не лише ефективно пригнічують розмноження 
Pseudomonas aeruginosa, у т.ч. і мультирезистентних штамів, але й 
можуть бути додатково використані для опосередкованого контролю 
прояву факторів вірулентності даних мікроорганізмів.  
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ОЦІНКА  ЗНАНЬ ,  ПРИХИЛЬНОСТІ  ТА  ПРАКТИК  ЩОДО  

ВИКОРИСТАННЯ  АНТИБІОТИКІВ   
СТУДЕНТАМИ  МЕДИЧНИХ  ФАКУЛЬТЕТІВ  

 
Харківський національний медичний університет, кафедра епідеміології 

м. Харків, Україна 
 

Формування та поширення антибіотикорезистентності є вкрай 
актуальною проблемою світової медичної спільноти. Важливе значення у 
подоланні цієї проблеми відіграють медичні працівники, зокрема, лікарі, 
які мають забезпечувати населення не лише кваліфікованою медичною 
допомогою, але й проводити освітню роботу зі своїми пацієнтами. На 
жаль, дуже часто самі лікарі порушують настанови, які мають 
поширювати та популяризувати серед населення. Тому мета нашої 
роботи – оцінити рівень знань, прихильності та практик, пов’язаних із 
використанням антибіотиків студентами медичних факультетів, які 
повинні знати та вміти правильно застосовувати антибіотики. 

Матеріали і методи. В ході поперечного епідеміологічного 
дослідження було проведено анкетування студентів медичних 
факультетів 5-го року навчання. Всі учасники опитування, згідно з 
навчальним планом, опанували ряд предметів («Мікробіологія, 
вірусологія та імунологія», «Фармакологія», «Фтизіатрія») і продовжують 
вивчати епідеміологію, інфекційні хвороби та інші клінічні дисципліни, в 
рамках яких отримують знання та здобувають практичні навички щодо 
застосування антибіотиків в лікувальній діяльності. Участь в опитуванні 
була добровільною, анонімною та безоплатною. Анкета включала 
питання з однією можливою відповіддю, багатоваріантні напівзакриті 
питання, а також відкриті питання. В ході обробки даних було проведено 
аналіз 133 анкет.  

Результати. Вік учасників опитування складав 21 – 26 років. Питома 
вага респондентів чоловічої статі склала 36,1%, жіночої статі – 63,9%. 

Учасникам було запропоновано ряд питань, на які вони мали змогу 
дати одну або декілька відповідей. Зокрема, для оцінки рівня знань та 
вмінь щодо застосування антибіотиків респондентам необхідно було з 
наведеного в анкеті переліку обрати стани, при яких, на їхню думку, 
доцільно застосовувати антибіотики у формі таблеток та капсул. Їхні 
відповіді розподілились наступним чином: 83,5 % респондентів вважало 
доцільним використовувати зазначені форми антибіотиків при інфекціях 
сечовивідної системи; 19,5% опитаних студентів – для профілактики 
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інфекцій, що передаються статевим шляхом; 12,8% проанкетованих осіб – 
при одиничному фурункулі; 11,3% респондентів – при підвищенні 
температури; 7,5% учасників – при ознаках застуди (кашель, нежить). 
Однакова кількість опитаних студентів (по 13,5%) вважала доцільним 
використовувати таблетовані форми антибіотиків при діареї, при болю в 
горлі та при вугровій висипці. Зауважимо, що інформація про 
бактеріальну етіологію наведених симптомів та захворювань не 
зазначалась в жодному з можливих варіантів відповідей. Крім того, 
респонденти мали змогу дати власну відповідь. Лише 9 осіб (6,8%) 
вказали, що антибіотики необхідно застосовувати при бактеріальних 
інфекціях, і тільки один з них зазначив бактеріальні інфекції як єдине 
показання до застосування антибіотиків. 

Незважаючи на те, що 81,2% учасників опитування вважали, що 
мають достатній рівень знань щодо антибіотиків, тільки 60,9% 
респондентів знало, що антибіотики марно використовувати при 
лікуванні паразитарних хвороб. 

Переважна більшість респондентів (97,7%) знала, що часте 
використання антибіотиків має негативні наслідки. 98,5% осіб чуло про 
антибіотикорезистентність. 

Значна кількість респондентів (84,2%) вважала, що застосовувати 
антибактеріальні препарати без призначення лікаря неправильно, хоча 
майже половина з них (42,0%) використовувала антибіотики, придбані в 
аптеці без призначення або рецепта лікаря. 69,9% від усіх респондентів 
вказало, що використовує антибіотики, придбані в аптеці за 
призначенням або рецептом лікаря. Із запасів, які зберігають у себе 
вдома, антибіотики використовувало 19,5% опитаних. 

Майже половина респондентів (49,6%) приймала протягом 
останнього року антибіотики. З них 59 осіб (89,4%) приймали 
антибіотики 1-2 рази за рік, 6 осіб (9,1%) – 3-5 разів, один учасник (1,5%) 
залишив питання без відповіді і не зазначив кількість курсів 
антибіотикотерапії, які пройшов за останній рік.  

Незважаючи на те, що останнім часом антибіотики широко 
використовують як за призначенням лікаря, так і в процесі самолікування, 
лише 42,1% респондентів вказало, що при призначенні лікування їм 
проводили тест на визначення чутливості до антибактеріальних 
препаратів. Питома вага осіб, яким ніколи не проводили таке 
дослідження, склала 48,1%. Один учасник (0,8%) залишив питання без 
відповіді. Інші 9,0% респондентів не знають напевно, чи проводилось 
таке дослідження.  

24,8% осіб зазначило, що медичні працівники ніколи їм не 
роз’яснювали принципи використання антибіотиків. Між тим 78,9% 
учасників опитування вважало, що в навчальних закладах, незалежно від 
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їхнього профілю, необхідно ввести додаткові курси або семінари, на яких 
медичні працівники проводили б освітню роботу щодо антибіотиків та 
вимог до їх застосування. 

Висновок.  
Виявлено недостатній рівень знань студентів медичних факультетів 

старших курсів з питань, пов’язаних із використанням антибіотиків. 
Прогалини в знаннях та низький рівень прихильності правилам сприяє 
тому, що майбутні лікарі в своїй професійній діяльності не зможуть 
проводити якісну освітню роботу з населенням, отже випадатиме важлива 
ланка в профілактиці формування та поширення антибіотикорезистент-
них штамів мікроорганізмів. 
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Формування та розповсюдження антибіотикорезистентних штамів 

мікроорганізмів є однією із нагальних проблем сучасної медицини, 
біології та стрімко набуваючи соціально-економічного значення (Wise R., 
2002). У даному аспекті особливої актуальності набуває постійний 
моніторинг циркуляції поліантибіотикорезистентних штамів 
мікроорганізмів, встановлення причин їх формування та шляхів 
поширення. Техногенний вплив на навколишнє середовище є одним з 
факторів у формуванні стійкості до антибіотиків (Garcia-Armisen T. et al., 
2011). Широке нераціональне застосування антибіотичних препаратів у 
медицині, активне впровадження антибіотичних речовин у тваринництві 
та харчовій промисловості призводить до значного їх потрапляння у 
природні екосистеми (Martinez J.L. et al., 2009). Одним з основних шляхів 
їх міграції в довкіллі є стічні води промислових та сільськогосподарських 
підприємств (Biyela P.T. et al., 2004). Доведено й вплив промислового 
забруднення на зростання антибіотикорезистентності бактерій (McArthur 
J.V. & Tuckfield R.C., 2000). Через неспроможність муніципальних систем 
до повного очищення води від антибіотиків виникає загроза потрапляння 
антибіотичних речовин у питну воду, яка постачається до споживача 
(Hao-Chang Su, 2018). Тому наразі важливим напрямком є вивчення 
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розповсюдженості антибіотиків в навколишньому середовищі та 
процесів, що впливають на розвиток антибіотикостійкості.  

Метою даного дослідження стало визначення антибіотикочутливості 
до штамів, виділених з поверхневих вод транскордонної річки Уж, та 
проведення порівняльного аналізу антибіотикограм зі штамами, 
виділеними з клінічного матеріалу (кал, сеча) пацієнтів Ужгородського 
району та міста Ужгород. 

Матеріали і методи. Матеріалом для дослідження служили проби 
води з річки Уж та зразки клінічного матеріалу (кал, сеча). 
Бактеріологічний аналіз клінічного матеріалу проводився на базі міської 
санітарно-епідеміологічної станції міста Ужгорода. Накопичення 
результатів відбувалося в міру поступлення пацієнтів в літньо-осінній 
період 2017 року. Для мікробіологічного аналізу відбирали проби води у 
стерильні флакони, закриті ватно-марлевою пробкою, покритою зверху 
паперовим ковпачком. Визначали кількісний та якісний склад мікрофлори 
фільтраційним методом шляхом висіву на диференціально-діагностичне 
середовище Ендо (виробництво Hi Media). Ізольовані штами 
мікроорганізмів ідентифіковували за морфологічними, культуральними, 
фізіологічними та біохімічними властивостями, застосовуючи класичні 
методи і схеми. Для визначення антибіотичутливості використовували 
диско-дифузійний метод Kirby-Bauer з використанням готових 
комерційних паперових дисків, імпрегнованих антибіотиками 
виробництва Фармактив та Hi Media. Оцінку результатів проводили 
відповідно до міжнародних стандартів NCCLS. Мікробіологічні 
дослідження проводили на базі мікробіологічної лабораторії кафедри 
генетики фізіології рослин та мікробіології біологічного факультету 
УжНУ.  

Результати. Встановлено, що серед виділених ізолятів з сечі людини 
найбільш поширеними є бактерії роду Escherihia, які зустрічаються у 
високих титрах – 68%; на другому місці E. faecalis – 22%, дещо нижчим є 
відсоток C. freundii – 8% та P. vulgaris – 2%. А основними збудниками 
розладів шлунково-кишкового тракту виявилися гемолітичні форми E. 
coli – 48% та S. aureus – 28%, а також C. freundii – 12%, K. pneumoniaе – 
8,5%, P. vulgaris – 3,5%. Таким чином, основним інфекційним агентом, 
виділеним із людського організму, виявилися бактерії роду Escherihia. 
Значна частина досліджуваних штамів проявляла стійкість антибіотиків 
до групи β-лактамів – ампіциліну, амоксициліну, цефтріаксону, 
цефуроксиму та цефоперазону. Серед хінолонів значна кількість штамів 
виявилися резистентними до ципрофлоксацину, а серед тетрацилінів – до 
доксициліну та в меншій мірі до тетрацикліну. 

Результати досліджень природних вод річки Уж показали, що 
найбільш зустрічаємі ізоляти належали до родів Escherichia, Кlebsiella, 
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Сitrobacter, Salmonella, Proteus, Edwardsiella та Providencia. Проте 
домінантними мікроорганізмами річки виявилися бактерії роду 
Escherihia, які зустрічалися по всій протяжності водойми, що спонукало 
до проведення порівняльного аналізу між домінантною 
ентеробактеріальною мікробіотою поверхневих вод та основним 
інфекційним агентом організму людини, якими також були 
мікроорганізми даного роду. В порівняні зі штамами E. coli, виділеними з 
організму людини, мікроорганізми природного походження проявляли 
значну резистентність стосовно досліджуваних антибіотичних препаратів. 
Штами роду E. coli, виділені з природного середовища, виявилися 
стійкими до всіх досліджуваних антибіотиків групи β-лактамів та 
тетрациклінів, а також до половини досліджуваних антибіотиків групи 
хінолонів. Слід зазначити й те, що мікроорганізми, виділені з клінічного 
матеріалу та води, були стійкими до однакового спектра антибіотиків, а 
саме, до доксициліну, ампіциліну та в меншій мірі до амоксициліну, 
ципрофлоксацину та гатифлоксацину. 

Висновки. 
Встановлено прогресуючий розвиток антибіотикорезистентності 

умовно-патогенних мікроорганізмів, виділених з поверхневих вод річки 
Уж. Набуття антибіотикостійкості бактерій може бути одним із наслідків 
як розповсюдження антибактеріальних препаратів у навколишньому 
середовищі, так і тривалої дії антропогенного чинника на стан 
гідроекосистеми в цілому. Виявлена стійкість бактерій, виділених у 
поверхневих водах річки та клінічному матеріалі пацієнтів, до однакових 
груп антибіотиків свідчить про безперервний кругообіг генів стійкості у 
системі «людина – природне середовище», а така міграція може 
підвищити ризик розвитку полірезистентних мікроорганізмів. Тому 
доцільним є подальше вивчення механізмів формування 
антибіотикорезистентних ізолятів в природних середовищах, зокрема у 
водних екосистемах, з метою її запобігання та розповсюдження. 
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ФІЛОГЕНЕТИЧНИЙ  АНАЛІЗ  УКРАЇНСЬКИХ  ШТАМІВ  

BACILLUS ANTHRACIS 
 

1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної 
медицини», м. Харків, Україна; 

2Інститут Мікробіології Бундесверу, м. Мюнхен, Німеччина 
 

Сибірка – це поширене зоонозне захворювання, яке становить 
серйозну загрозу для здоров'я людей та тварин. Щороку в Україні 
виникають спорадичні випадки сибірки як серед сільськогосподарських 
тварин, так і серед людей. Найпоширеніша форма сибірки в Україні – 
шкірна. Здатність спор Bacillus anthracis залишатися життєздатними 
протягом десятиліть у ґрунті, а також можливість використання цього 
збудника в якості агента біологічного тероризму робить ефективні 
діагностичні та дослідницькі можливості надзвичайно важливими. 
Передбачаються біоаналітичні можливості, включаючи надсучасні 
методи точного генотипування штамів B. anthracis.  

Методи. Всього в Інституті мікробіології Бундесверу (м. Мюнхен, 
Німеччина) було проведено дослідження 12 зразків ДНК B. anthracis з 
української колекції штамів Державного контрольного інституту 
біотехнологій та штамів мікроорганізмів (м. Київ, Україна) методом 
кількісної ПЛР для підтвердження наявності геному та плазмід сибірської 
виразки. Для характеристики регіональних та глобальних 
філогеографічних моделей цих штамів проведено класичний аналіз 
однонуклеотидного поліморфізму (canSNP) та мультилокусний аналіз 
тандемних повторів зі змінною кількістю послідовностей (MLVA). 

Результати. Хромосомні ДНК-маркери B.anthracis, а також ті, що 
містять плазміду pXO1, могли бути виявлені у всіх 12 зразках ДНК. 
Проте лише 5 із 12 перевірених штамів містили плазмідний маркер pXO2. 
У подальшому процесі генотипування ДНК B. anthracis із використанням 
SNP-аналізу ми встановили, що вся група pXO2-позитивних штамів 
філогенетичної гілки A.Br.008/009 SNP належить до основної «А» гілки 
B. anthracis. Ця філогенетична гілка також відома як Транс-Євразійська 
підгрупа, що поширена по всій Європі, на Близькому Сході та деяких 
частинах Азії, включаючи Китай. Аналіз MLVA-31 показав, що група 
українських генотипів B. anthracis тісно пов'язана зі штамами з Південної 
Європи (болгарськими, грецькими та італійськими ізолятами). Попередні 
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результати показують, що pXO2-негативні штами можуть бути пов'язані з 
російськими вакцинними штамами. 

Висновки.  
Нечасті випадки виникнення сибірської виразки в Україні, ймовірно, 

викликані неоднорідною сукупністю B. anthracis. Ця сукупність 
філогенетично складається, як мінімум, із двох різних SNP-груп 
домінуючої в світі A-гілки збудника. В той час як одна група може бути 
пов'язана з відновленням у навколишньому середовищі штамів живої 
вакцини, що застосовується в Україні (або колишньому Радянському 
Союзі в минулому), інша, A.Br.008/009, ймовірно, ензоотична, що 
випливає з наявності пов'язаних штамів у країнах Південно-Східної 
Європи у відносній географічній близькості до України. 
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ДИРОФІЛЯРІОЗ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   

ЗА  30 РОКІВ  
 

ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Міністерства 
охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна 

 
Дніпропетровська область займає одне з перших місць за кількістю 

зареєстрованих випадків дирофіляріозу в Україні. З 1990-х років у області 
склались умови формування місцевих вогнищ цього єдиного у державі 
трансмісивного гельмінтозу. 

Метою роботи було встановлення особливостей розповсюдження 
інвазії у часі, територіально, за клінічними проявами, віком хворих, 
видами переносників. 

Матеріалами для аналізу слугували державні та галузеві форми 
статистичної звітності, карти епідобстежень, журнали лабораторних 
досліджень. 

Результати. Епідеміологічний моніторинг захворюваності на 
дирофіляріоз у області здійснюється з 1979 року. За перше десятиліття 
випадки дирофіляріозу не реєструвались, з 1990 по 1999 роки було лише 
3 хворих, у 2000 – 2009 рр. – 65 випадків, у 2010 – 2018 рр. – 132 випадки, 
разом 200 хворих за 30 років. Захворюваність реєструвалась на 22 
адміністративних територіях, у тому числі у 8 містах, 14 сільських 
районах. 40% хворих на дирофіляріоз виявлено у м. Кривому Розі, 30% – 
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у м. Дніпрі, 10% – м. Кам’янському, 6% – м. Павлограді та Тернівці. На 
останніх територіях – від 1 до 5 випадків за весь період. 

У різні роки захворюваність реєструвалась щомісяця (1913 р.: січень 
– 3, лютий – 2, березень – 2, квітень – 3, травень – 1, червень – 3, липень – 
3, серпень – 3, вересень – 1) або переважно навесні та влітку (2018 р.: 
лютий – 1, березень – 5, травень – 4, червень – 1, липень – 2, вересень – 1). 

Діти становили 12%, у т.ч. 2 роки – 1 дитина, 3 роки – 2; чоловіки – 
42%, жінки – 46%. 

Локалізація гельмінтів: повіки, скроні, щоки, обличчя, плечовий пояс, 
спина, живіт, молочні залози, калитка, нижні кінцівки. 

В усіх хворих діагностовано по одній дирофілярії, видалені 
хірургічним шляхом, досліджені мікроскопічно. 99,5% гельмінтів – 
самиці, переважно не запліднені, довжиною 100 – 130 мм, 1 самець 
довжиною 70 мм. 

Паразитологічній лабораторії ДЗ «Центр громадського здоров’я МОЗ 
України» надані 100% дирофілярій та підтверджена їх видова належність 
– Dirofilariarepens. За даними цієї лабораторії, для перебігу дирофіляріозу 
людини, на відміну від тварин, характерна відсутність розвитку 
мікрофілярій для чого необхідна присутність у одному організмі самиць 
та самців. 

Ця теза підтверджена даними лабораторних досліджень 200 особин 
дирофілярій. Людина – біологічний тупик з обігу дирофіляріозу у 
природі. 

Завіз в Україну, область собак, інвазованих дирофіляріями, призвів до 
заносу джерел інвазії. Наявність комарів рр. Anopheles, Аedes, Сulex та 
інших сприяла їх ураженню мікрофіляріями дирофіляріозу собак, 
передачі через покуси з кров’ю іншим теплокровним – собакам, котам, 
людям. 

Дослідження живих комарів на наявність мікрофілярій у області мали 
позитивні результати, чим підтверджено повний цикл передачі інвазії, 
формування місцевих вогнищ дирофіляріозу. 

У м. Кривому Розі мав місце факт зараження двох дітей-підлітків, 
сусідів по будинку, від кота «Маркіза», власником якого був один із 
хворих, діти багато часу проводили разом, комарі виявлені у квартирах. У 
кота виявлені мікрофілярії, пролікований. У дітей виявлені 
Dirofilariarepens. Трирічний нагляд більше захворювань не виявив. 

В Україні діагностовано лише 5,6% самців із 1706 випадків 
дирофіліріозів. Вперше з 2012 р. за 5 років паразитологічна лабораторія 
ДЗ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» діагностувала 5 самиць 
з мікрофіляріями, у т.ч. одна із Дніпропетровської області. Подальший 
розвиток циркуляції збудників дирофіляріозу може внести зміни у 
сьогоднішніх – трактування участі людини у ланцюгу передачі. 
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У Дніпропетровській області за 30 років сформувались умови 
передачі дирофіляріозів від собак, котів до людей через переносників – 
комарів трьох родів. 

Вогнища – спорадичні, сімейні. Спалахи не зареєстровані. Видалені 
гельмінти, ідентифіковані, як Dirofilariarepens. 

Захворювання проявлялись через 6-8 місяців від покусів комах після 
видалення гельмінтів, усі хворі одужали. 

Захворюваність на дирофіляріоз серед тварин потребує вивчення. 
Висновки. Особливості дирофіляріозу у теперішній час: 

- переважна більшість хворих у містах – 92%,  
- випадки реєструвались щомісяця, або переважно у весняно-літній 

період; 
- на чоловіків припадає 42% випадків захворювання, на жінок – 46%, 

дітей – 12%; 
- 99% видалених гельмінтів – самиці; 
- локалізація гельмінтів різноманітна, до 40% – область голови; 
- встановлена ураженість собак, котів, знайдені мікрофілярії у крові 

дорослих особин; 
- встановлена ураженість мікрофіляріями комарів роду Аedes; 
- у всіх хворих видалено по одному дорослому гельмінту; 
- встановлено повний цикл місцевої передачі дирофіляріозу у області з 

єдиним збудником – Dirofilariarepens.  

 
 

О.І. Брич, Е.О. Синетар, 1В.Г. Каплуненко 
(Editasynetar@gmail.com) 

 
ПЕРСПЕКТИВИ  ЗАСТОСУВАННЯ  

НАНОМОДИФІКОВАНОГО  СПОСОБУ  ТРИВАЛОГО  
ЗБЕРІГАННЯ  МУЗЕЙНИХ  ШТАМІВ  МІКРООРГАНІЗМІВ  

 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л.В.Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна, 

1Український державний науково-дослідний інститут нанобіотехнологій 
та ресурсозбереження, м. Київ, Україна 

 
Довготривале зберігання різних видів мікроорганізмів із збереженням 

їх вихідних характеристик є актуальною проблемою при підтриманні 
колекційних зразків культур у депозитаріях. Найбільш ефективним 
способом зберігання чистих музейних культур у незмінному стані 
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протягом тривалого часу є ліофілізація. Проте цей метод не завжди може 
бути використаний у зв´язку з відсутністю необхідного спеціального 
обладнання для ліофілізації в багатьох лабораторіях. Тому велике 
значення надається удосконаленню критеріїв добору та розробці нових 
методів тривалого зберігання мікроорганізмів. Існування та підтримання 
подібної колекції необхідні для проведення подальших порівняльних 
досліджень на фенотиповому та генетичному рівнях з метою виділення 
факторів патогенності збудників, визначенні ролі окремих факторів на 
формування резистентності проблемних штамів, епідеміологічних 
досліджень. 

Мета. Модифікація способу укладання музейних штамів деяких видів 
мікроорганізмів із застосуванням нових нанокомпозицій для тривалого 
зберігання у низькотемпературних умовах.  

Матеріали і методи. Нами виготовлено зразки музейних еталонних 
та клінічних штамів E. coli АТСС 25922, E. coli 44, Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 27853, P. aeruginosa 294, P. aeruginosa 328, P. aeruginosa 
560, внесених у гліцеринове середовище із додаванням цитратного 
розчину наночастинок ванадію для тривалого зберігання у 
низькотемпературних умовах. На початковому етапі готували розведення 
цитратного розчину ванадію (наданий УкрНДІНанобіотехнологій у 
концентрації 2, 26 г/л) від 10-1 до 10-5 та вносили у кількості 0,1 мл у 
стерильне гліцеринове середовище, розлите по 2 мл в епендорфи, за 
винятком контролю. З добових культур E. coli та P. aeruginosa, 
вирощених на середовищі МПА при 37 °С готували завись 0,5 ОД по 
McFarland, та вносили у всі епендорфи, у тому числі і контрольні, по 0,1 
мл. Зразки закладено на зберігання у температурних умовах -20 °С 
протягом 4-6 місяців. 

Результати. Висів закладених на зберігання зазначених вище культур 
мікроорганізмів проводили через 4 місяці по 0,1 мл за допомогою 
стерильної піпетки та шпателя на поживне середовище МПА, яке 
інкубували в термостаті при 37 ºС протягом доби. Інтенсивність висіву 
всіх досліджуваних культур збільшується в 1,8 - 2,3 рази після 4-х місяців 
зберігання у гліцериновому середовищі з додаванням цитрату ванадію у 
концентраціях 10-1 та 10-3 у порівнянні з контролем (р<0,001). Також, 
цитратний розчин ванадію у концентрації 10-2 у складі гліцеринового 
середовища стимулював ріст колоній двох клінічних штамів P. aeruginosa 
328 і 560 та всіх штамів E. coli.  

Висновок.  
Додавання цитратного розчину ванадію у традиційне гліцеринове 

середовище у концентраціях 10-1 та 10-3 дозволяє отримати значно більшу 
біомасу життєздатних грамнегативних бактерій P. aeruginosa та E. coli, 
після 4-місячного зберігання у низькотемпературних умовах. 
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ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА  ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОШИРЕННЯ   

ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  СЕРЕД  ЛЮДЕЙ  СТАРШЕ  50 РОКІВ   
В  МІСТІ  КИЄВІ 

 
ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» м. Київ, Україна 

 
Епідемія ВІЛ-інфекції/СНІДу в м. Києві продовжує поширюватись як 

серед загального населення, так і серед ключових груп. Особливу увагу 
все більше набуває тенденція зростання числа людей віком старше 50 
років, які живуть з ВІЛ, як серед вперше виявлених з ВІЛ-інфекцією, так і 
серед тих, хто перебуває тривалий час під медичним наглядом в закладах 
охорони здоров'я. 

Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження на 
основі обліково-звітної медичної документації Київського міського 
центру профілактики та боротьби зі СНІДом (КМЦ СНІДу) та даних 
додаткових досліджень із застосуванням комплексу описово-оціночних та 
аналітичних прийомів епідеміологічного методу дослідження. 

Результати. Дані епідеміологічного нагляду свідчать про зростання 
рівня захворюваності серед ВІЛ-позитивних людей старше 50 років 
впродовж 2006 – 2017 рр. з 1,7 до 13,0 на 100 тис. населення відповідного 
віку. Разом з цим зростає і пізня діагностики захворювання у осіб даної 
вікової групи: в 2013 р. частка осіб старше 50 років серед загального 
числа пацієнтів в ІІІ-IV клінічних стадіях складала 6,8%, а в 2017 р. – 
10,7%. Співвідношення нових випадків інфікування ВІЛ серед чоловіків 
та жінок старше 50 років складало в багаторічній динаміці 1,7:1. Серед 
шляхів інфікування ВІЛ переважав статевий як серед чоловіків, так і 
серед жінок, на долю якого припадало понад 80,0% нових випадків (рис. 
2). Щороку відмічалося зростання абсолютного числа випадків 
інфікування чоловіків внаслідок гомосексуальних контактів. 

 

 
 

Рис. 1. Статевий розподіл ВІЛ-позитивних людей старше 50 років за 
клінічними стадіями при взятті під медичний нагляд, 2013-2017 рр. 
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Рис. 2. Динаміка шляхів передачі ВІЛ серед людей старше 50 років 
 
За останні п’ять років у 67,0% людей старше 50 років ВІЛ-

інфекцію було діагностовано на пізніх стадіях захворювання з наявними 
серйозними опортуністичними інфекціями та глибоким порушенням 
імунної системи. З такою тенденцією закономірно пов'язаний і високий 
рівень смертності серед даної групи пацієнтів (60,0%), які померли 
впродовж року після діагностики ВІЛ-інфекції та взяття під медичний 
нагляд в КМЦ СНІДу. Частка померлих старше 50 років серед загального 
числа померлих пацієнтів коливалась в межах 9,2 – 13,7% впродовж 2013 
– 2017 рр. Основною причиною смерті таких пацієнтів було 
прогресування ВІЛ-інфекції (рис. 3). Серцево-судинні захворювання у 
понад 60,0% пацієнтів старшого віку виявилися причиною смертей, не 
пов’язаних з ВІЛ-інфекцією. 

 

 
 

Рис. 3. Причини смертей серед ВІЛ-позитивних людей старше 50 років у 
динаміці 2013 – 2014 рр. 
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Висновок.  
Встановлено, що зростання рівня захворюваності на ВІЛ-інфекцію 

серед людей старше 50 років і високі показники смертності потребують 
активізації заходів серед даної вікової групи, направлених на розширення 
інформаційних кампаній щодо профілактики інфікування ВІЛ та 
безпечної сексуальної поведінки, забезпечення можливості для ранньої 
діагностики захворювання та підвищення її якості в медичних закладах 
міста.  

 
 
В.М. Буркот, Н.С. Фоміна, О.А. Назарчук, Ю.Ю. Трофіменко 

(burkotvita@gmail.com) 
 

ШВИДКІСТЬ  ФОРМУВАННЯ  
АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ  

ГРАМНЕГАТИВНИМИ  НЕФЕРМЕНТУЮЧИМИ  
БАКТЕРІЯМИ  

 
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова  

МОЗ України, м. Вінниця, Україна 
 

Антибіотикорезистентність мікроорганізмів є однією із головних 
загроз здоров’ю населення всієї планети. Останнім часом у світі 
спостерігається зростання резистентності P. aeruginosa і A. baumanii до 
антибіотиків, які використовують у клінічній практиці. Ці мікроорганізми 
найчастіше викликають важкі ранові інфекції, смертельні вентилятор-
асоційовані пневмонії, катетер-асоційовані септичні стани. 
Неферментуючі грамнегативні бактерії характеризуються стійкістю до 
цефалоспоринів третього та четвертого покоління, до карбапенемів, а 
також до бета-лактамних антибіотиків.  

Метою дослідження було виявлення продуцентів бета-лактамаз 
різних типів серед штамів грамнегативних неферментуючих бактерій та 
дослідження особливостей формування стійкості у них до антибіотиків. 

Матеріали та методи. Матеріалом для дослідження були ранові 
виділення з опікових поверхонь пацієнтів, що тривалий час знаходились 
на лікуванні в комбустіологічному відділенні Вінницької ОКЛ ім. М.І. 
Пирогова. Виділено і досліджено 9 штамів P. aeruginosa та 7 штамів A. 
baumanii. На основі загальноприйнятих мікробіологічних методик було 
вивчено морфологічні, тинкторіальні, культуральні та біохімічні 
властивості. Виявлення генів резистентності до бета-лактамних 
антибіотиків здійснювали за допомогою полімеразної ланцюгової реакції 
в реальному часі. Вплив антибактеріальних препаратів на формування 
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резистентності мікроорганізмів досліджували in vitro за методом 
пасажування мікроорганізмів на м’ясо-пептонному бульйоні (МПБ) з 
наростаючими концентраціями антибіотика. 

Результати. Результати проведених досліджень показали, що всі 
досліджені штами неферментуючих грамнегативних бактерій володіли 
множинною антибіотикорезистентністю. Чутливість до антибіотика 
карбапенемового ряду меропенему коливалась в широкому діапазоні. 
Зміни чутливості псевдомонад, які фенотипово виявляли чутливість до 
меропенему, в процесі культивування в наростаючих концентраціях 
антибіотика відбувались стрибкоподібно. Так, мінімальна бактерицидна 
концентрація (МБцК) меропенему відносно P. aeruginosa залишалась 
стабільною протягом 5 пасажів і складала 31,25 мкг/мл. Починаючи з 17 
пасажу, культивування псевдомонад в присутності меропенему призвело 
до зростання МБцК (2000 мкг/мл). Після 32 пасажу резистентність 
мікроорганізмів зросла, МБцК складала 8000 мкг/мл, а на 46-му пасажі 
культура набула здатності зберігати фізіологічну активність в 
присутності 32000 мкг/мл. За результатами ПЛР було виявлено генетичні 
маркери резистентності до бета-лактамних антибіотиків, а саме ОХА 40 
та метало-бета-лактамаз типу VIM.  

Серед досліджених штамів акінетобактерій виявились носії генів, 
відповідальних за продукцію бета-лактамаз: ОХА 23, ОХА 69, ОХА 100, 
ОХА 40. Виходячи з результатів досліджень штучного формування 
стійкості у акінетобактерій до меропенему можна зробити висновок про 
нижчу швидкість формування стійкості, у порівнянні з псевдомонадами. 
Вихідна МБцК меропенему для бактерій була на рівні 7,8 мкг/мл. Після 5 
пасажу МБцК зростала до 125 мкг/мл. Після 19 пасажу і до 30 МБцК 
становила 4000 мкг/мл.  

Висновок.  
Штами неферментуючих грамнегативних бактерій, що циркулюють в 

госпітальному середовищі, володіють множинною 
антибіотикорезистентність і є носіями генів, відповідальних за продукцію 
бета-лактамаз. Первинна фенотипова чутливість до антибіотиків 
карбапенемового ряду не є повноважною підставою для прогнозування 
лікувальної ефективності цих антибіотиків. Наявність антибіотика в 
оточуючому середовищі експресує приховані гени стійкості і веде до 
швидкої втрати чутливості неферментуючих бактерій до карбапенемів.  
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СЕЗОНИ  РИЗИКУ  ЗРОСТАННЯ  ЗАХВОРЮВАНОСТІ  НА  
ЛЕПТОСПІРОЗ  НАСЕЛЕННЯ  ЕНДЕМІЧНИХ  ТЕРИТОРІЙ  

 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького  

МОЗ України, м. Львів, Україна 
 

Лептоспіроз – один із найпоширеніших у світі зооантропонозів, що 
має планетарне поширення. Експерти ВООЗ і ФАО розглядають 
лептоспіроз як інфекційне захворювання тварин і людей, що 
повертається. Сучасні зміни клімату та інші процеси глобалізації 
сприяють стійкому зростанню захворюваності й поширеності 
лептоспірозу серед розмаїтих видів тварин, а також людей. За даними 
ВООЗ, щорічно у світі госпіталізують 0,1 млн осіб, хворих на 
лептоспіроз. Особливо високі рівні захворюваності у тропічних країнах 
(100 на 100 тисяч населення і більше), в районах із густою річковою 
мережею, високою щільністю поголів’я сільськогосподарських тварин. У 
Європі відзначається спорадичний рівень захворюваності майже в усіх 
країнах (1,5-3,0 випадки на 100 тисяч населення). У США щорічно 
реєструється 40-100 випадків зараження лептоспірами, як правило в 
пізньо-літній і ранньо-осінній періоди року.  

В Україні лептоспіроз реєструють на всіх адміністративних 
територіях із найбільшою інтенсивністю епідемічного процесу впродовж 
останніх двадцяти років у Закарпатській, Івано-Франківській, Київській, 
Кіровоградській, Миколаївській, Чернігівській областях та на Буковині. 
Для лептоспірозу характерний ендемічний тип захворюваності. Сезонні 
прояви залежать від серотипу циркулюючих лептоспір і клімато-
географічних особливостей території.  

Метою роботи було визначити річну динаміку захворюваності на 
лептоспіроз на теренах заходу України.  

Матеріали і методи. Проведено проспективне епідеміологічне 
дослідження впродовж двох років у розрізі госпітального 
епідеміологічного нагляду на територіях ендемічних щодо природно 
осередкових інфекцій. Із використанням серологічного методу – 
імуноферментний аналіз («PanBio», Австралія) досліджено парні 
сироватки крові осіб із сезонними гарячковими станами та верифіковано 
262 випадки лептоспірозу за результатами виявлення антитіл класу IgM.  

Для вирішення поставлених завдань використано описово-
оцінювальний, статистичний та аналітичний прийоми комплексного 
епідеміологічного методу.  
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Результати. При проведенні досліджень встановлено активну 
циркуляцію збудників природно осередкових зооантропонозних 
захворювань на теренах заходу України, в тому числі лептоспірозу. 
Специфічні антитіла IgM були виявлені у (26,9±2,5)% пацієнтів, які 
поступали до інфекційних стаціонарів із гарячкою неясної етіології, що 
дозволило нам віднести лептоспіроз у групу пріоритетних захворювань з 
огляду крайової патології. Про це свідчив і розрахунковий показник 
поширеності лептоспірозу серед населення – інтенсивний показник 
становив 6,6 на 100 тис. населення. 

При вивченні річної динаміки захворюваності на лептоспіроз 
встановлено, що для даної нозології притаманна літньо-осіння сезонність. 
У середньому тривалість сезонного періоду підйому захворюваності 
людей становила п'ять місяців – від червня до жовтня. Пік 
захворюваності припадав на жовтень із часткою випадків 17%. У інші 
місяці цього періоду частка випадків лептоспірозу була вищою за 
показник рівномірного розподілу захворюваності в році (8,3%) у 1,1 рази 
в червні (9,3%) та липні (9,5%), у 1,2 рази у жовтні (10,0%), у 1,8 рази у 
вересні (15,1%) та у 2 рази у жовтні (17%). Рівень захворюваності у 
сезонний період перевищував такий у міжсезонний у 2,3 рази, про що 
свідчить розрахунок індексу сезонності. Коефіцієнт сезонності за 
досліджувані роки становив 64,5%. Таким чином, на сезонний період 
припадало більше половини зареєстрованих в році випадків. 

При аналізі річної динаміки захворюваності на лептоспіроз у окремі 
досліджувані роки встановлено відмінності. Так, у перший рік 
дослідження чіткої сезонності лептоспірозу не встановлено, оскільки 
реєструвалися два періоди підйому захворюваності впродовж року. 
Перший підйом тривав чотири місяці (від липня до жовтня), найбільша 
частка випадків реєструвалася у серпні (17,9%) та у вересні (16,0%); у 
липні і жовтні по 9,6%. Повторний підйом рівня захворюваності на 
лептоспіроз спостерігався у грудні (10,3% з усіх зареєстрованих випадків 
у році).  

У другий рік дослідження відзначено також два періоди підвищення 
рівнів захворюваності на лептоспіроз в році. Перший період тривав від 
січня до березня (9,4% щомісяця), а другий від червня до жовтня. 
Найбільша частка випадків лептоспірозу реєструвалася у серпні (16,0%), 
в інші місяці — від 9,4 до 14,0%%. Не було зареєстровано жодного 
випадку лептоспірозу у листопаді та грудні. 

Встановлено, що випадки лептоспірозу найчастіше реєструвалися на 
рівнинній території, в районах із протіканням великих річок та їх 
притоків. 
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Висновок.  
Отже, на ендемічних територіях із лептоспірозу спостерігається 

літньо-осіння сезонність захворюваності, але випадки реєструвалися і в 
інші місяці року. Такі епідеміологічні особливості мають бути враховані 
при організації профілактичних заходів у передсезонний період, а 
вивчення сезонного розподілу захворюваності на лептоспіроз в році є 
одним із пріоритетних завдань епідеміологічного нагляду. Відмінності у 
річній динаміці захворюваності на лептоспіроз, які реєструвалися на 
досліджуваних територіях у різні роки дослідження, могли бути 
обумовлені впливом певними вторинних рушійних сил епідемічного 
процесу, зокрема кліматичними (кількість опадів, температурні режими 
тощо) умовами. 
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Вивчення структури та моніторинг реального стану функціонування 
паразитарних систем, як прояву міжпопуляційної взаємодії 
мікроорганізмів і макроорганізмів в конкретних умовах довкілля, 
дозволяє спрогнозувати розвиток епідемічного процесу конкретних 
нозоформ, а також здійснювати оптимізацію проведення профілактичних 
і протиепідемічних заходів для зменшення негативного впливу 
патогенних біологічних агентів на людську популяцію. 

Метою роботи було оцінювання стану вивчення проблем природно 
осередкових зооантропонозів у західноукраїнському регіоні в сучасних 
умовах. 

Матеріали і методи. Використано комплексний епідеміологічний 
метод: описово-оцінювальний та аналітичний прийоми, статистичний, 
картографічний методи, а також імуноферментний аналіз (ІФА) для 
виявлення антитіл до низки збудників природно-осередкових інфекцій у 
сироватках крові населення цих територій. Вивчено клімато-географічні 
та флоро-фауністичні характеристики регіону; проаналізовано результати 
серологічних досліджень сироваток крові сезонних гарячкових хворих, 
статистичні дані захворюваності на природно-осередкові інфекції.  
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Результати. Аналіз природних, кліматичних та екологічних умов 
досліджуваних територій свідчить, що території західних областей мають 
адекватні умови для підтриманню існуючих і формування нових 
природних осередків багатьох зооантропонозних інфекцій. Помірно-
континентальний клімат, висока вологість, вологі ґрунти, листяно-соснові 
ліси, луки, характер рельєфу сприяють формуванню флоро-фауністичних 
комплексів, що є об’єктивним базисом функціонування паразитарних 
систем. В останні десятиріччя сталися суттєві антропогенні та природні 
зміни флоро-фауністичних комплексів, які динамічно не фіксуються і не 
враховуються, оскільки проблеми ендемічних зооантропонозів після 
реорганізації санітарно-епідеміологічної служби не моніторять в 
належних обсягах і регламентах. 

У всіх чотирьох ландшафтно-географічних зонах регіону 
продовжується винищення лісів, відбувається інтенсивне будівництво 
рекреаційних комплексів без обов’язкових природозахисних заходів. 
Ерозивним процесам зі змінами ландшафтів також сприяють інтенсивні 
природні стихійні лиха (повені), будівництво штучних водойм; зростає 
інтенсивність антропогенного забруднення річок, озер тощо. 

Характерний для регіону рослинний і тваринний світ зазнає суттєвих 
впливів, оцінювання яких не здійснюється. Існуючі з минулих часів 
картографічні дані щодо біоценотичних характеристик природних 
осередків зооантропонозів не оновлюються.  

Ареали поширення епідеміологічно значимих диких тварин, які 
визначаються характером трофічних зв’язків, невідомі як за видовим 
складом, так і за чисельністю тварин, оскільки суттєво змінена їх кормова 
база. 

Напівсинантропні види тварин домінують в селитебельній зоні, 
слугують біологічними містками поміж природними і антропургічними 
осередками, особливо при сезонній міграції. Відзначається суттєве 
зростання чисельності гризунів – малої та звичайної бурозубки, рудої та 
червоної полівки, полівки-економки, жовтогорлої, польової, лісової 
мишей, білки, бурундука, звичайного їжака, звичайного крота, й інших 
дрібних ссавців, які є годувальниками ектопаразитів – переносників та 
резервуарами збудників інфекційних хвороб. Зміна заводненості території 
та відсутність заходів з боротьби з переносниками змінюють спектр і 
кількісних склад епідеміологічно значимих видів. Циркуляція збудників 
природно осередкових захворювань високо ймовірна як у сільській, так і 
міській території за рахунок високої кількості домашніх і свійських 
тварин повсюдно. Не досліджені актуальні чинники ризику зараження 
збудниками зооантропонозів жителів регіону і відпочиваючих. 

За результатами госпітального епідеміологічного нагляду за 
гарячковими хворими із діагнозами, що не виключали природно 
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осередкові зооантропонози, встановлено та об’єктивно підтверджено 
високі показники їх поширеності та захворюваності. Високий 
епідемічний потенціал на теренах заходу України показано для 
геморагічної гарячки з нирковим синдромом (ГГНС), вірусного 
кліщового енцефаліту, лептоспірозу, іксодового кліщового бореліозу, Ку-
гарячки, гарячок Західного Нілу та Синдбіс. 

Багаторічні наші дослідження показали, що частка зооантропонозних 
захворювань у структурі сезонних гарячкових станів коливалася в межах 
50-85%% на різних територіях. Виявлено відмінності в річній циклічності 
розвитку епідемічного процесу при різних нозологіях, що переважно було 
пов'язано із активацією механізмів передачі (зростання активності і 
кількості переносників і резервуарів). Так для «кліщових» інфекцій була 
характерна весняно-літня сезонність із максимальною кількістю випадків 
захворювань у травні-червні (70%), тоді як для лептоспірозу часом ризику 
були літньо-осінні місяці року (64,5%). Захворюваність на ГГНС 
реєструвалася на протязі усього року з більшою часткою восени та 
взимку. 

Встановлено, що територіями ризику щодо вище вказаних інфекцій 
була сільська місцевість, за рахунок більш частого перебування 
сільського населення у природних осередках або дотичних до них 
територіях з метою проведення сільськогосподарських робіт, збору ягід 
та грибів, випасанні домашньої худоби. Зараження міського населення 
відбувалося найчастіше при відвідуванні рекреаційних зон з метою 
відпочинку або при роботі на присадибних та дачних ділянках.  

Висновок.  
Отже, сучасний етап характеризується відсутністю державної 

програми контролю природно осередкових інфекцій, суттєвими 
негативними природними і антропогенними впливами на природні 
осередки зооантропонозів, що не дозволяє провести об’єктивно 
оцінювання розвитку епідемічного процесу ендемічних природно 
осередкових інфекцій. 



 47 

Г.В. Вишнякова, І.В. Фільчаков, А.М. Зарицький 
(vishnyakova_@ukr.net) 

 
ВИВЧЕННЯ  ВІРУЛЕНТНОСТІ  ШТАМІВ  SALMONELLA 
ENTERITIDIS З  РІЗНОЮ  (ЗДАТНІСТЮ) АДАПТАЦІЄЮ   

ДО  ВИЖИВАННЯ  У  ВОДІ  
 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 

 
Активність механізму передачі інфекції тісно пов'язана зі здатністюз 

будників зберігатися (переживати) у зовнішньому середовищі. 
Встановлення термінів збереження збудників у зовнішньому середовищі, 
умов, при яких вони здатні переживати та розмножуватись, а також 
ступеню їх стійкості до дії різноманітних факторів, має велике практичне 
значення, перш за все для наукового обґрунтування заходів, направлених 
на переривання шляхів передачі збудника інфекції. 

Мета. Визначити вірулентність штамів Salmonella enteritidis з різною 
адаптацією до життєздатності у прісній та морській воді при трьох 
варіантах температурних режимів: +24 °С; +4 °С; -4 °С.  

Матеріали та методи. Досліджували 25 штамів S. enteritidis, які 
знаходяться на зберіганні у музеї патогенних для людини мікроорганізмів 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 
Громашевського НАМН України». Вивчення здатності до виживання 
штамів S. enteritidis проводили у прісній та морській воді при трьох 
варіантах температурних режимів: +24 °С; +4 °С; -4 °С. 

Для оцінки вірулентності визначали летальну дозу LD50, 
використовуючи нелінійних мишей, вагою 18-20 г. Для цього сформували 
групи по 6 мишей в кожній групі (7 груп) для кожного розведення. 
Культуру, вирощену на МПА, змивали 0,9% NaCl, готували послідовні 
розведення: 109 КУО, 108 КУО, 107 КУО, 106 КУО, 105 КУО, 104 КУО, 103 
КУО, відповідно. Тварин заражали перорально в обсязі 0,5 мл. 
Спостереження вели протягом 10 діб з часу зараження. Летальну дозу 
LD50 визначали за формулою Кербера в модифікації І.П. Ашмарина.  

Результати. Як показали проведені дослідження у прісній та 
морській воді при різних температурних режимах, найбільша загибель 
мікробних клітин спостерігалася у перші дві доби культивування. На 
термін виживання впливає доза мікробних клітин. Так, при концентрації 
100 тисяч та менше в 1мл вивчені нами культури виділялись до 2 діб, при 
концентрації 300-500 млн. на 1мл – до 5-7 тижнів та більше.  

Деякі штами S. Enteritidis зберігали життєздатність при температурі  
-4 °С до 7 – 8тижнів як у прісній, так і в морській воді; при температурі 
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+4 °С – протягом 21-22 тижнів в обох варіантах досліджень; при 
температурі +24 °С – протягом 20 – 21 тижнів у морській воді та до 17 – 
18 тижнів у прісній. 

За даними проведених досліджень вивчені нами штами сальмонел по 
різному зберігаються у прісній та морській воді. Тому, на нашу думку, 
доцільно було проведення вивчення вірулентності штамів з різною 
здатністю до виживання. Дослідження вірулентності ми проводили на 
двох штамах: S. еnteritidis 1179, який висівався з прісної та морської води 
протягом 22 тижнів при температурі +4 °С, а також штам S. еnteritidis 
1185, який виділявся у тому ж режимі збереження протягом 12 тижнів 
(табл.). 

Таблиця 
Результати визначення LD50 штамів S. enteritidis 

 
Salmonella enteritidis 1179 

Вихідна 
концентрація 108 107 106 105  

Li 0,33 0,33 0 0 ∑0,66
LD50 7,8 ×107 

Salmonella enteritidis 1185 
Вихідна 
концентрація 108 107 106 105  

Li 0,83 0,66 0,16 0 ∑1,65
LD50 7 ×106 

 
Як показали результати дослідження та розрахунки LD50, наведені у 

таблиці, LD50 штаму S. enteritidis 1179 становило 7,8 ×107 КУО, що 
дозволило віднести цей штам до групи помірно вірулентних. LD50 штаму 
S. enteritidis 1185 становило 7 ×106 КУО, він відноситься до групи 
вірулентних. 

Висновки.  
Життєздатність сальмонел у воді має штамозалежний характер, чим 

краще мікроорганізм адаптований до виживання у навколишньому 
середовищі тим нижча його вірулентність. 
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ПІДВИЩЕННЯ  РІВНЯ  ОБІЗНАНОСТІ  ТА  ОСВІТА   

З  БІОБЕЗПЕКИ  ТА  БІОЗАХИСТУ  В  УКРАЇНІ  
 
Інститут біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України, м. Київ, Україна 

 
Швидкий розвиток медико-біологічних наук та біотехнології має 

великі соціальні переваги в глобальному масштабі, як то, покрашення 
охорони громадського здоров'я, поліпшення сільського господарства, 
розвиток альтернативної енергетики. Водночас з вказаними перевагами, 
ті ж дослідження, також можуть створювати ризики у сфері біобезпеки і 
біозахисту, які, хоча і є менш очевидними, але тим не менш, є дуже 
вагомими. Окрім ризиків, пов'язаних з біологічною безпекою, результати 
наукових розробок можуть також призвести до виникнення проблеми 
подвійного використання, і, як наслідок, розроблені для мирних цілей 
проекти, можуть бути використані для завдавання шкоди, наприклад для 
створення біологічної зброї чи вчинення актів біотероризму. 

Попередніми дослідженнями було продемонстровано недостатній 
рівень обізнаності вчених по всьому світу з питань біологічної безпеки, 
проблеми «подвійного використання», питань біологічної і токсинної 
зброї. Таким чином, одним з основних викликів для сучасної міжнародної 
наукової спільноти є пошук ефективних способів підвищення обізнаності 
вчених про їх соціальну відповідальність щодо потенціалу можливого 
неналежного використання досягнень медико-біологічних досліджень. У 
зв'язку зі зростанням інтенсивності наукових досліджень вченим було 
запропоновано визнати і взяти на себе відповідальність за імовірні 
наслідки подвійного використання результатів їхньої роботи. Науковці 
зобов'язані не завдавати шкоди та мають враховувати досить 
передбачувані наслідки їхньої діяльності. Вчені повинні знати та 
поширювати інформацію про національні і міжнародні закони і 
нормативні акти, спрямовані на запобігання неправомірному 
використанню результатів біологічних досліджень. 

Спільний проект Міністерства оборони Великої Британії, 
Українського науково-технологічного центру та Інституту біохімії ім. 
О.В. Палладіна НАН України було спрямовано на поширення знань з 
питань біобезпеки, біозахисту та біоетики серед фахівців у галузі наук 
про життя, працівників біотехнологічної і фармацевтичної промисловості. 

При виконанні проекту була створена загальноукраїнська мережа 
зацікавлених осіб. Загалом до Проекту було залучено 820 представників з 
17 областей України: Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька, 
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Хмельницька, Вінницька, Тернопільська, Київська, Дніпропетровська, 
Черкаська, Сумська, Полтавська, Запорізька, Харківська, Одеська, 
Херсонська, Луганська, Закарпатська. За попереднім планом до 
виконання проекту мали бути залучені вищі навчальні заклади України, 
які готують спеціалістів медико-біологічного профілю, а саме – навчальні 
заклади біологічного, медичного та ветеринарного профілю. Проведений 
в рамках проекту аналіз навчальних програм показав необхідність 
залучення до проекту також закладів технічного напряму підготовки. 
Загалом до проекту було залучено 43 навчальні заклади України. Крім 
вищих навчальних закладів до Проекту були залучені представники 
профільних державних установ та наукових організацій. На міжнародні та 
регіональні семінари були запрошені міжнародні експерти з біобезпеки та 
біозахисту та представники зацікавлених міжнародних організацій.  

За попереднім аналізом вищім навчальним закладам України не 
вистачало підручників та методичних матеріалів з біобезпеки, біозахисту 
та біоетики. Виконання проекту дозволило зробити переклади – видання, 
українською мовою кращих навчальних та довідкових матеріалів. Всі 
перекладені матеріали розміщено у вільному доступі на офіційній 
Інтернет-сторінці проекту (http://www.biochemistry.org.ua). В рамках 
проекту розроблено навчальний модуль «Біозахист, біобезпека та 
біоетика», який рекомендований МОН та МОЗ, як базовий при створенні 
відповідних навчальних програм. 

Матеріали, розроблені в рамках проекту отримали підтримку в 
університетах. Двадцять п’ять навчальних закладів, залучених до 
виконання проекту, надали офіційні листи про впровадження навчального 
модуля ‘Біобезпека, біозахист та біоетика’, який частково або повністю 
включений до програм відповідних навчальних дисциплін.  

До участі в проекті у кількох навчальних закладах взагалі не 
викладали питання біозахисту. За матеріалами проекту в них було 
розроблено відповідні навчальні дисципліни та введено їх у навчальні 
плани підготовки спеціалістів. 

Окремі навчальні заклади та наукові установи використовують 
матеріали проекту при підготовці аспірантів. 

Одним з можливих кроків на шляху продовження роботи з 
підвищення рівня освіти та обізнаності з питань біобезпеки та біозахисту 
є створення інтерактивного простору/класу. Це надасть можливість 
інтерактивного навчання, спілкування, проведення відео 
конференцій/лекцій як для фахівців, які вже залучені до мережі в рамках 
проекту, так і сприятиме розширенню мережі та залученню нових 
зацікавлених осіб. 
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ЧАСТОТА  ВИЯВЛЕННЯ  ГРИБКОВОЇ  ІНФЕКЦІЇ  У  
ПАЦІЄНТІВ  ПРИ  ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ  У  ВІДДІЛЕННЯ  

ІНТЕНСИВНОЇ  ТЕРАПІЇ  
 

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
 ім. Л.В. Громашевского НАМН України», м. Київ, Україна 

 
За останні роки проблема мікотичних захворювань людини набула 

важливого соціального значення у зв’язку із суттєвим зростанням їх 
частоти. Так, за даними ВООЗ, 20% населення всього світу, тобто кожний 
п’ятий житель планети, уражено грибковою інфекцією (ГІ). Особливо 
насторожує мікологів, інфекціоністів та лікарів інших спеціальностей 
підвищення рівня захворюваності «глибокими» мікозами. 

Мета: вивчити частоту виявлення грибкової інфекції у пацієнтів при 
госпіталізації у відділення інтенсивної терапії. 

Матеріали та методи. За останні 3 роки у відділенні інтенсивної 
терапії та детоксикації на наявність грибкових інфекцій було комплексно 
обстежено 170 пацієнтів (68 чоловіків, 102 жінки) у віці від 17 до 88 років 
(середній вік 41,37±7,2 рік). Хворі були направлені з діагнозами: 
менінгоенцефаліт – 50 (29,41%) випадків, енцефаліт – 15 (8,82%), 
енцефаломієліт – 3 (1,76%), арахноенцефаліт – 18 випадків (10,59%), 
розсіяний енцефаломієліт – 23 (13,53%), енцефаломієлополіради-
кулоневрит – 12 (7,06%) випадків, багатовогнищеве ураження головного 
мозку невизначеної етіології – 29 (17,06%). Дещо рідше поступали 
пацієнти з цирозом печінки – 10 хворих (5,88%), поліорганною 
недостатністю невизначеної етіології, тяжким ускладненим перебігом 
вірусних гепатитів В і С (5,88%), лихоманкою невизначеної етіології. 
Всім пацієнтам при госпіталізації проводили дослідження біологічних 
середовищ (кров, мокрота, сеча, кал) і мазок зі слизової носа, ротоглотки 
на виявлення патогенних бактерій і грибів (мікроскопічно, культурально) 
з їх видовою ідентифікацією та чутливістю до етіотропних препаратів. 

Результати. За результатами первинного обстеження ГІ була 
виявлена у 103 (60,58%) пацієнтів. Після видової ідентифікації грибів у 76 
(44,70%) хворих був діагностований кандидоз. У 15 (8,82%) випадках був 
виявлений криптококоз, в 12 (7,06%) криптококоз у поєднанні з 
кандидозом. 

За даними первинного мікологічного дослідження у переважної 
більшості (87,50%) пацієнтів з кандидозом ідентифікована C. albicans, в 
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поодиноких випадках C. glabrata (3,41%), C. tropicalis (3,41%), C. krusei 
(3,41%), C. guilliermondii (2,27%). 

У 85,23% випадків Candida spp. була виділена паралельно з іншими 
патогенними збудниками, видовий спектр яких також змінювався 
залежно від анатомічної області і біологічного середовища. Найчастіше в 
мазках з ротоглотки – Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Enterococcus 
spp., мокроті – Staphylococcus spp. (S. aureus, S. epidermidis), S. 
рneumoniаe, K. рneumoniаe, Acinetobacter spp, P. aeruginosa, в сечі – Е. 
сoli, Enterococcus spp., P. aeruginosa, P. mirabillis, Enterococcus spp., у калі 
– Enterococcus spp., E. Coli., у крові - Enterococcus spp., у лікворі – K. 
рneumoniаe, S. aureus, S. epidermidis.  

Необхідно відмітити, що у 45 (26,47%) пацієнтів спостерігалися різні 
мікоценози, поєднання інвазивних мікозів і дерматофітії шкіри і нігтів. В 
якості збудників за даними дообстеження визначалися T. rubrum, T. 
mentagrophytes. Найчастіше дерматофітами (29 випадків; 17,1%) 
вражалася шкіра стоп і нігтів. Дещо рідше (13; 7,65%) – реєструвалося 
поєднане ураження стоп і кистей і лише в 3 (1,76%) випадках ізольоване 
ураження кистей. 

Інвазивний кандидоз як мікст-грибкова інфекція був виявлений у 12 
хворих з криптококовим менінгоенцефалітом. Найчастіше при цьому 
була виділена C. albicans (9; 75,0%), рідше C. glabrata (1; 8,33%), C. 
tropicalis (2; 16,67%). У 41,67% випадків поєднання криптококового 
менінгоенцефаліту і кандидозу спостерігалося на тлі ВІЛ-інфекції. Серед 
пацієнтів без ВІЛ-інфекції ця асоціація була виявлена в 7 (58,33%) 
випадках. 

При детальному аналізі даних анамнезу було встановлено, що до 
госпіталізації у ВІТД з 170 пацієнтів лише сім (4,12%) були раніше 
обстежені на наявність грибкової інфекції, хоча 93 (54,71%) людини 
проходили раніше різноманітне лікування. З них антибактеріальні 
препарати приймали 55 (32,35%) пацієнтів, 14 (8,24%) – 
глюкокортикостероїди, 37 (21,76%) – протитуберкульозні препарати. 
Середня тривалість антибактеріальної терапії при цьому становила Me = 
17,6 днів, (LQ = 14, UQ = 21 днів), а кількість таких курсів коливалась від 
1 до 5, в середньому Me = 2. Антибактеріальні препарати, які найчастіше 
використовувались в монотерапії, були цефтріаксон (32,73%), меронем 
(18,18%), левофлоксацин (10,91%). У 18,18% випадків призначалися 
різноманітні поєднання препаратів, серед яких найбільш поширеною була 
комбінація левофлоксацину і цетріаксону (9,08%). 

Висновок.  
Грибкова інфекція була виявлена у 103 (60,58%) пацієнтів на момент 

госпіталізації у відділення інтенсивної терапії, у вигляді інвазивного 
кандидозу у 76 (44,70%) хворих, у 15 (8,82%) – криптококоз, в 12 (7,06%) 
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– криптококоз у поєднанні з кандидозом. Грибкова інфекція виступала, як 
мікст-інфекція, що негативно впливало на прогноз хвороби, 
ускладнювало терапію, створювало ризик дисемінації збудників особливо 
при умовах проведення інтенсивної терапії, катетеризації центральних 
судин, проведення парентерального живлення. 

 
 

О.В. Гончаров, Д.А. Бондаренко, С.О. Дементєв, Ю.А. Максименко, 
А.В. Сойнікова, Л.П. Потієнко, С.А. Кушнір 

(odesmonitoring@gmail.com) 
 

ЕПІДЕМІЧНА  СИТУАЦІЯ  ЩОДО  ЗАХВОРЮВАНОСТІ  
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ  В  ОДЕСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  

 
ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», м. Одеса, 

Україна 
Одеський національний медичний університет, м. Одеса, Україна 

 
За даними ВООЗ, Україна посідає п’яте місце у світі й друге місце в 

Європі по захворюваності та смертності від туберкульозу (надалі – ТБ). 
Останні роки Одеська область лідирує по рівню захворюваності даною 
інфекційною хворобою серед інших областей країни. 

Мета роботи – вивчити епідемічну ситуацію, що склалася по 
захворюваності ТБ в Одеській області за останні 10 років (2007 – 
2017 рр.).  

Матеріали і методи. В дослідженні використовувались дані 
статистичної звітності ДУ «Одеський обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» (форма №40), КУ «Одеський 
обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики» 
Одеської обласної ради. Обробку та аналіз матеріалів проводили за 
допомогою епідеміологічних, санітарно-статистичних методів. 

Результати. Дослідження показало, що за останні 10 років в області 
майже вдвічі зросла кількість виявлених вогнищ ТБ (2007 р. – 943 
вогнища; 2017 р. – 1987 вогнищ). Слід зазначити, що з 2007 р. по 2010 р. 
відмічалося поступове зниження їх кількості (на 15,48%). В той час як з 
2011 р., навпаки, відмічене поступове зростання кількості вогнищ ТБ 
(2017 р. – на 149,31% у порівнянні з 2010 р.). За означений період 
зниження рівня показника були зафіксовані лише в 2014 р. (на 7,25%) та 
2017 р. (на 8,22%). Загальна кількість з виявлених вогнищ (98-99%) – це 
вогнища з 1 випадком захворювання ТБ, інші – з 2-3 випадками.  

Рівень захворюваності всіма формами активного ТБ по області зріс на 
23,77% (2007 р. – 87,1 на 100 тис. населення; 2017 р. – 107,8). Зростання 
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рівня захворюваності даною інфекційною хворобою було зафіксовано в 
2008 р. (на 0,34%), 2011 – 2012 рр. (на 21,45%) та 2014 – 2016 рр. (на 
20,31%). Перші місця по рівню захворюваності ТБ в області в 2017 р. 
займали Біляївський (155,0 на 100 тис. населення), Миколаївський (156,8) 
та Березівський (148,6 на 100 тис. населення) райони. Найнижчій рівень 
захворюваності ТБ – в місті Подільськ (56,5 на 100 тис. населення). Місто 
Одеса стояло по рівню захворюваності на дванадцятому місці (112,1 на 
100 тис. населення).  

Окрім того, по області на 53,33% зросла кількість вперше 
встановлених бактеріовиділювачів серед всіх виявлених хворих на ТБ 
легень (2007 р. – 36,4 на 100 тис. населення, 2017 р. – 52,3). По Україні за 
минулий період зазначений показник, навпаки, знизився на 7,30% (2007 р. 
– 30,3 на 100 тис. населення, 2017 р. – 29,2). Найбільше всього 
бактеріовиділювачів в 2017 р. було виявлено в Миколаївському (75,3 на 
100 тис. населення), В. Михайлівському (74,6) та Б. Дністровському (74,3) 
районах області. Найменше – в місті Теплодар (9,6 на 100 тис. населення). 
Місто Одеса займало двадцять перше місце (50,0 на 100 тис. населення). 

Рівень поширеності ТБ (2007 р. – 201,7 на 100 тис. населення, 2017 р. 
– 156,1) по області за останні 10 років, навпаки, знизився на 22,61%. 
Зростання рівня поширеності за минулий період було зафіксовано в 2008 
р. (на 13,83%), 2012 р. (на 0,87%) та протягом 2014 – 2016 рр. (на 39,13%). 
В 2017 р. було зафіксовано незначне зниження даного показника (на 
0,89%). Найбільший рівень поширеності ТБ в 2017 р. був у Подільському 
(204,4 на 100 тис. нас.), Ширяївському (203,5 на 100 тис. нас.), 
Лиманському (200,8 на 100 тис. нас.), Біляївському та Роздільнянському 
(по 200,4 на 100 тис. нас.) районах області. Найменший – в містах Южне 
(80,2 на 100тис. нас.) та Подільськ (81,1 на 100 тис. нас.). Місто Одеса по 
рівню поширеності ТБ стояло на дев’ятому місці. 

Рівень смертності від даної інфекції (2007 р. – 22,9 на 100 тис. нас.; 
2017 р. – 13,7 на 100 тис. нас.) за минулі роки знизився на 40,07%. По 
області найбільший рівень смертності від ТБ в 2017 р. був в 
Ізмаїльському (25,2 на 100 тис. нас.), Березівському (20,8 на 100 тис. 
нас.), Саратському (20,0 на 100 тис. нас.) та Окнянському (19,9 на 100 тис. 
нас.) районах. В 2017 р. не було зафіксовано випадків смертності у 
зв’язку з даною патологією в містах Подільськ, Южне, Захарівському, 
Ренійському, Савранському та Тарутинському районах області. 

Висновок.  
Проведене нами дослідження виявило, що за останні 10 років по 

області: 
- вдвічі зросла кількість виявлених вогнищ ТБ; 
- 98-99% з виявлених вогнищ ТБ – вогнища з 1 випадком захворювання, 

інші – з 2-3 випадками; 
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- на 23,77% зріс рівень захворюваності всіма формами активного ТБ; 
- на 53,33% зросла кількість вперше встановлених бактеріовиділювачів 

серед всіх виявлених хворих на ТБ легень. 
- рівень поширеності ТБ та рівень смертності від даної патології, 

навпаки, знизились. 
З одного боку, отримані дані свідчать про якісну роботу медичної 

мережі по своєчасному виявленню вогнищ ТБ. З іншого, як відомо, ТБ – 
соціальна хвороба, яка відображає соціально-економічне благополуччя 
населення. Таким чином, наведена статистика вказує як на потребу в 
посиленні контролю за організацією та проведенням профілактичних 
заходів серед населення області (охоплення населення профілактичними 
щепленнями, вогнищ ТБ заключними дезінфекційними заходами, 
проведення санітарно-освітньої роботи серед населення і таке інше), так і 
на необхідність стабілізації соціально-економічної ситуації, зокрема 
поліпшення умов життя соціально незахищених верств населення. 
Зазначене питання потребує подальшого вивчення. 

 
 

Д.М. Грінченко, І.І. Білоконов 
(grinchencodimamycol@gmail.com) 

 
ІМУНОСТИМУЛЯЦІЯ  ПРИ  АКТИНОМІКОЗІ   

ВЕЛИКОЇ  РОГАТОЇ  ХУДОБИ  
 

Харківська державна зооветеринарна академія, м. Харків, Україна 
 

Актиномікоз є хронічним, опортуністичним, інфекційним 
захворюванням, яке характеризується утворенням актиноміком в різних 
тканинах та органах. Розроблені методи лікування актиномікозу із 
застосуванням антибіотиків широкого спектру дії, йодвміщуючих 
препаратів що є мало ефективними, потребує тривалих строків їх 
застосування та не завжди забезпечує результат, що очікується. Тому є 
необхідність до якісно нового підходу лікування цього захворювання. 

Одним з перспективних напрямків рішення цієї задачі є застосування 
імуностимулюючих препаратів для підвищення імунного захисту тварин. 

При виборі імуностимулюючих препаратів, нашу увагу привернув 
продукт бджільництва – прополіс. Прополіс широко застосовується у 
різних лікарських формах як для зовнішнього, так і для внутрішнього 
застосування. Підтвердженими дослідженнями, відомо, що прополіс має 
високі бактерицидні, бактеріостатичні та місцево анестезуючі 
властивості.  
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Мета. Провести вивчення імуностимулюючих властивостей 
прополісу при лікуванні актиномікозу великої рогатої худоби. 

Матеріали і методи. В проведених дослідженнях вивчались 
імуностимулюючі властивості водно-спиртового розчину прополіса при 
лікуванні актиномікозу великої рогатої худоби. 

Було сформовано дві групи тварин по 5 голів по принципу аналогів. 
Першій групі тварин вводили циркулярно екстракт прополісу біля 
актиномікоми, з відстанню між ін’єкціями в 5 – 7 см, по 1 – 1,5 мл. При 
наявності свища за допомогою довгої голки чи катетера в нього вводили 
екстракт прополісу до результативного промивання. Ін’єкції та 
промивання робили триразово, з інтервалом 5 днів. 

Друга група лишалась інтактною та була контрольною. 
Результати. При огляді інфікованих тварин виявлені масивні 

гранульоми, які локалізувались переважно в області голови та верхньої 
частини шиї, розповсюджуючись від нижньої частини голови на третину, 
а іноді і на половину шиї. При цьому гранульоми мали монолітний вид та 
досягали значної товщини.  

Діагноз на актиномікоз був підтверджений лабораторними методами 
досліджень по виявленню друз в гнійних витіканнях із актиномікоми та 
по росту збудника на середовищі Сабуро. 

При культивуванні на агарі Сабуро були виявлені мучнисті, пухкі 
колонії. Збудник розвивався у вигляді добре розвинутого несептованого 
одноклітинного міцелію у вигляді тонких розгалужених ниток. 

Аналіз епізоотичної ситуації в господарстві та результати досліджень 
дозволили зробити висновок, що причиною такого прояву актиномікозу 
могло бути зниження природньої резистентності організму, наявність 
недостатності імунного захисту та зниження захисних реакцій організму. 
По цій причині гранульоми безперешкодно виникали по мірі поширення 
збудника в тканинах організму. 

Про рівень вмісту імуноглобулінів в сироватці крові при актиномікозі 
судили за результатами кільцевої реакції преципітації з ПЕГ 6000.  

Кращі показники рівня вмісту імуноглобулінів мали тварини першої 
групи, де екстракт прополісу застосовувався місцево шляхом 
циркулярного обколювання актиноміком по колу, у всіх тварин було 
відмічено підвищення рівня вмісту імуноглобулінів. 

У контрольних тварин 2-ї групи показники залишились без змін, за 
винятком однієї тварини, у якої показник підвищився. 

Отримані результати свідчать про зниження імунного статусу у 
тварин контрольної групи. У тварин 1-ї групи при обколюванні 
актиноміком відмічено покращення імунного статусу при відсутності 
імунодефіцитних тварин. 
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В результаті клінічного спостереження за тваринами 1-ї піддослідної 
групи було відмічено зменшення в розмірах та ущільнення оброблених 
актиноміком з припиненням гнійних виділень та закриттям зовнішніх 
отворів у трьох тварин. 

У інтактних тварин контрольної групи зберігся стан актиноміком, 
який у них був до початку експерименту. 

За результатами проведених досліджень слід відмітити відсутність 
токсичної дії прополіса. 

Імуностимулюючі властивості екстракту прополіса при актиномікозі 
помітно проявлялось при місцевому застосуванні, безпосередньо 
множинними ін’єкціями прополіса біля самої актиномікоми та при 
введенні в гнійний фокус актиномікозного ураження. 

Висновки.  
1. Прополіс як продукт бджільництва має широкий спектр дії та 

імуностимулюючий ефект, що в достатній мірі проявлялось при лікуванні 
актиномікозу великої рогатої худоби. 

2. Водно-спиртовий екстракт прополіса має виражений 
імуностимулюючий ефект при актиномікозі великої рогатої худоби при 
парентеральному введені. 

3. Ефективніше було місцеве застосування прополісу шляхом 
циркулярного обколювання актиномікоми та промивання гнійних фокусів 
через відкриті свищі актиномікозної гранульоми. 

 
 

Х.І. Гринькевич, Г.А. Мохорт, І.П. Колеснікова, О.В. Зубленко,  
Т.В. Петрусевич 

(epidnmu@gmail.com) 
 

ДИНАМІКА  ЗАХВОРЮВАНОСТІ  НА  КАШЛЮК  ТА  
ОХОПЛЕННЯ  ЩЕПЛЕНЯМИ  АКДП-ВАКЦИНОЮ  В  

УКРАЇНІ  У  1988 – 2016 РОКАХ  
 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Україна 
 

Рутинна імунізація АКДП-вакциною була запроваджена в Україні в 
1962 році й проводиться до цього часу. В порівнянні з довакцинальним 
періодом в Україні смертність від кашлюка зменшилась в 216 разів (на 
99,53%), а захворюваність – в 47 разів (на 97,87%). Протягом 1988 – 2016 
років спостерігалися значні коливання показників охоплення вакцинацією 
серед дитячого населення України, які суттєво відрізнялись від 
показників динаміки захворюваності.  
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Метою роботи було визначення статистичного зв’язку між 
показниками захворюваності на кашлюк та охоплення дитячого 
населення третьою дозою АКДП-вакцини в Україні в 1988 – 2016 роках. 

Методи. Нами використано метод екологічного, або популяційного 
дослідження. Дизайн дослідження – обрахування коефіцієнтів кореляції 
Пірсона для річних показників захворюваності на кашлюк та річних 
показників відсотка охоплення дитячого населення третьою дозою 
АКДП-вакцини, сумарної кількості дітей, які щеплені трьома дозами 
АКДП протягом останніх 5 років, та щорічної кількості дітей віком до 1 
року. Аналіз було проведено за даними державної та галузевої 
статистичної звітності(захворюваність та щепленість) за період 1988 – 
2016 років. 

Результати. Коефіцієнт кореляції між річними показниками 
захворюваності та питомою вагою щеплених АКДП-вакциною становив 
від -0,0724 до -0,0626, що вказує на відсутність статистичної кореляції. 
Коефіцієнт кореляції між річними показниками захворюваності та 
кількістю щеплених за останні 5 років коливався в межах від 0,3774 до 
0,5677, що вказує на прямий (позитивний) статистичний зв’язок середньої 
сили між кількістю щеплених та кількістю захворілих дітей. Коефіцієнт 
кореляції між річними показниками захворюваності та кількістю дитячого 
населення (рис.) демонструє сильний прямий статистичний зв’язок 
(кореляція від 0,6654 до 0,7849), що, на перший погляд, видається 
абсурдним, але правдоподібно може свідчити про досягнення межі 
ефективності щеплень проти кашлюка та стабілізації частки 
сприйнятливого до нього населення. 

 

 
 

Рисунок. Кореляція кількості дітей віком 0-1 рік та кількості випадків 
кашлюка в Україні в 1988 – 2016 роках. 
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Висновки.  
Для статистичної оцінки впливу вакцинації на захворюваність ми 

пропонуємо використовувати не тільки питому вагу щеплених дітей, але 
й кількість дітей, щеплених протягом попередніх років або кількість дітей 
в окремих вікових групах. Наші результати кореляційного аналізу 
захворюваності на кашлюк та охоплення дитячого населення щепленнями 
можливо свідчать про досягнення мінімального рівня захворюваності або 
біологічної межі ефективності щеплень проти цієї інфекції. Для 
підтвердження або спростування отриманих результатів нами в 
майбутньому передбачено здійснити пошук та аналіз даних динаміки 
захворюваності на кашлюк та охоплення АКДП-вакциною в інших 
країнах Європейського регіону ВООЗ. 

 
 

Л.Я. Дементьєва, У.В. Ільницька, В.О. Паничев, І.Ю. Радковська,  
М.М. Павельєва, Ю.Г. Дементьєв, С.В. Маціпура, Т.Ю. Заставна,  

І.В. Кулачковська, Н.І. Годована, І.М. Савчук, О.А. Костюк 
(epidvid@oblses.te.ua) 

 
ВИКОРИСТАННЯ  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО  

МЕТОДУ   
В  ДІАГНОСТИЦІ  ТА  МОНІТОРИНГУ  РЕСПІРАТОРНИХ  

ВІРУСНИХ  ІНФЕКЦІЙ  НА  ТЕРИТОРІЇ  ОБЛАСТІ  
 

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров’я України», м. Тернопіль, Україна 

 
Сьогодні відомо близько 200 респіраторних вірусів, здатних 

зумовлювати хвороби органів дихання у людини. Лише за останнє 
десятиріччя ідентифіковано 6 нових респіраторних вірусів: 
метапневмовірус, коронавірус – збудник SARS (тяжкого гострого 
респіраторного синдрому), коронавіруси NL63 і HKU1, вірус парагрипу 4 
типу і бокавірус. За даними літератури, частота змішаних інфекцій, що 
діагностується одномоментно в людини, сягає 10%. Причому відмічалось, 
що часто разом з бокавірусами циркулюють риновіруси та аденовіруси, а 
з метапневмовірусами – риновіруси.  

Мета: використання сучасного діагностичного набору для 
дослідження методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) 
«АмплиСенс ОРВИ Скрин-FL» з метою етіологічного розшифрування 
діагнозів «ГРВІ», вивчення циркуляції респіраторних вірусів на території 
області. 
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Матеріали та методи. Дослідження здійснювались молекулярно-
генетичним методом з використанням набору для ПЛР «АмплиСенс 
ОРВИ Скрин-FL», що є новим в роботі.  

Для виявлення респіраторних вірусів проводився забір мазка з 
носової та ротової порожнин. Матеріал відбирали у повній відповідності 
до вимог методичних рекомендацій «Порядок відбору, транспортування і 
зберігання матеріалу для дослідження методом полімеразної ланцюгової 
реакції» (Наказ МОЗ України № 662 від 30.07.2013). 

Виявлення та ідентифікацію респіраторних вірусів здійснювали за 
допомогою молекулярно-генетичного методу  з використанням 
мультиплексної ПЛР в реальному часі  для виділення РНК/ДНК 
респіраторних вірусів людини: РНК РСВ (human Respiratory Syncytial 
virus; hRSv), метапневмовірусу (human Metapneumovirus; hMpv), вірусів 
парагрипу 1-, 2-, 3-, 4-го типів (human Parainfluenza virus; hPiv-1–4), 
коронавірусів (human Сoronavirus; hCov), риновірусів (human Rhinovirus; 
hRv), ДНК аденовірусів групи В, С і Е (human Adenovirus B, C, E; hAv), 
бокавірусу (human Bocavirus; hBov) у клінічному матеріалі. 

Ампліфікацію здійснювали на приладі іQ5 (BIO-RAD). 
Результати. За період з грудня 2016 р. по березень 2017 р. обстежено 

45 людей, з них дітей 29, що склало 64,4% від всіх обстежених. Дітей 
віком від 3 міс до 6 років – 16 осіб (55,2%), дітей першого року життя – 5 
(19,5%), 8 осіб – старших вікових категорій. З діагнозом «ГРВІ» із 
загальної кількості було остежено 37 осіб (82,2%), з діагнозом 
«пневмонія» – 8 осіб (17,8%). Серед усіх діагнозів поєднання ГРВІ з 
пневмонією спостерігалось у 4 випадках, з ринофарингітом – у 2, 
трахеобронхітом – у 3, гіпертермічним синдромом – у 2, 1 – «ГРВІ з 
дисфункцією шлунково-кишкового тракту», 1 – «ГРВІ з алергічною 
реакцією по типу кропив’янки». Один діагноз був «грип».  

За даними молекулярно-генетичного дослідження респіраторні віруси 
у клінічному матеріалі були ідентифіковані у 5 осіб (11,1%), з них у 4 
дітей (80,0%). У 5 захворівших виявлені фрагменти РНК/ДНК: 1 
риновірус (дитина віку 1 р. з діагнозом «ГРВІ, пневмонія»), 1 парагрип 2 
та 4 типів (дитина віку 1 р. з діагнозом «ГРВІ, ларинготрахеобронхіт»), 1 
коронавірус (дитина віку 3 р. з діагнозом «ГРВІ»), 1 аденовірус (дитина 
віку 4 р. з діагнозом «ГРВІ»), 1 метапневмовірус (доросла 54 р. з 
діагнозом «Двобічна пневмонія»)  

Висновки: 
1. Вперше в області на базі вірусологічної лабораторії проведено 

ідентифікацію респіраторних вірусів (метапневмовірусу, парагрипу 2, 
4 типів, коронавірусів, риновірусів, аденовірусів) молекулярно-
генетичним методом, що є цінним не тільки для етіологічного 
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розшифрування виставленого діагнозу, а в першу чергу, для 
визначення циркуляції респіраторних вірусів. 

2. Використання молекулярно-генетичного методу виявилось 
інформативним, надійним і таким, що вимагає ширшого 
впровадження в практику роботи вірусологічних лабораторій. 

3. Висока ціна набору для ПЛР «АмплиСенс ОРВИ Скрин-FL» вносить 
обмеження в практичне його використання. 

 
 

Л.М. Деха, О.П. Штепа, В.Г. Резвих, В.С. Борисенко, А.С. Бойко,  
А.Ю. Лашина, Л.Р. Колесник, Т.І. Серікова, О.В. Лаврова, Ф.І. Старостенко 

(info@phc.ua) 
 

МОНІТОРІНГ  РОЗПОВСЮДЖЕННЯ  АЛЕРГЕННИХ  
КЛІЩІВ  У  ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   

ЗА  ОСТАННІ  10 РОКІВ  
 

ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров’я України», м. Дніпро, Україна 

 
За літературними даними, в останні десятиріччя в усьому світі 

реєструється значне поширення алергічних захворювань, спричинених 
різними алергенами: пил рослинного та тваринного походження, харчові 
домішки, консерванти, алергенні кліщі. 

Важливу роль у розвитку алергії відіграють мікроскопічні 
дерматофагоїдні кліщі та продукти їх життєдіяльності. Алерген 
побутового пилу відкритий у 1922 р., а детально описаний 
А.П. Богдановим у 1965 р. Кліщі побутового пилу – мікроскопічні – 0,15-
0,4 мм. Гамазові кліщі сягають 1-4 мм.  

Протягом десяти років у області проведено понад 140 тисяч 
досліджень, виявлено 4,6 тисяч (3,24%) позитивних.   

Із лабораторних ентомологічних методів досліджень 
використовується метод флотації, інкубації проби, експрес-метод з 
липкою стрічкою. Найбільш результативним є метод відбору проб пилу 
щітками з подальшою мікроскопією, кліщі залишаються живими. 

Щорічні обстеження об’єктів підвищеного епідризику: лікувально-
профілактичні, дитячі навчальні заклади, дитячі будинки, школи-
інтернати, будинки для людей похилого віку дозволяють вивчити 
розповсюдження та видовий склад кліщів на різних об’єктах. 

В області, як і в Україні, визначено 9 видів кліщів домового пилу: 
Dermatophagoides pteronyssinus, D. Farinaе, D. еvans, Glycyphagus domesticus, 
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G. destructur, G. cadaverum, Oribatei, Acaridiae, Tetranychidae, що 
підтверджено фахівцями ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України». 

Домінуючими є 3 види: D. pteronyssinus – 28%, D. farinae, – 15%, 
G. domesticus – 13%. 

Заселеність алергенними кліщами у лікувально-профілактичних 
закладах зросла у 13 разів, дитячих навчальних – у 6,5 разів, закладах 
закритого типу для дорослих – у 13,6 разів, будинках для людей похилого 
віку – у 12,8 разів. У дитячих будинках та школах-інтернатах відзначено 
зростання на 25%. 

Питома вага кліщів побутового пороху визначена у пробах, відібраних із 
постільних речей: матраців – 20%, подушок – 17%, ковдр – 14%, килимів –
13%, підвіконня – 11%, радіаторів опалення – 9%, полиць – 7%, м’яких 
меблів – 6% та іграшок – 1-3%. Превалюють ураження речей для сну. 

Однією з причин ураження алергенними кліщами є відсутність 
використання наматрацників, сучасної хімічної чистки, миючих 
пилососів, якісного вологого прибирання, провітрювання приміщень, 
дешевих аерозольних препаратів.  

Визначення 9 видів алергенних кліщів у області дозволяє встановити 
збудників алергічних хвороб, рекомендувати відповідні заходи. 

 
 

П.А. Дьяченко, Л.В. Березіна, М.Г. Люльчук, В.Р. Шагінян 
(neuro10@ukr.net) 

 
МАСКА  ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ  У  ВИГЛЯДІ  

ДЕМІЄЛІНІЗУЮЧОГО  ЗАХВОРЮВАННЯ  (КЛІНІЧНИЙ  
ВИПАДОК) 

 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна. 
 

Проблема ВІЛ-інфекції понад 25 років залишається актуальною для 
світової спільноти, масштаби поширення вірусу імунодефіциту людини 
набули глобального характеру і постають реальною загрозою соціально-
економічному розвитку більшості країн світу. У теперішній час в Україні 
епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції залишається напруженою – 
продовжується поширення ВІЛ серед населення, зростає кумулятивна 
кількість ВІЛ-позитивних осіб і хворих на СНІД. За офіційними даними 
ДУ «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я 
України», станом на 01.11.2017 р., у закладах охорони здоров’я під 
медичним наглядом знаходилось 139394 ВІЛ-позитивиних громадян 
України, з них 42666 хворих з діагнозом СНІД. У великій частині 
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випадків ВІЛ-інфекції ІІІ-IV клінічних стадій спостерігається несвоєчасна 
діагностика ВІЛ-статусу, та, як наслідок, неналежна якість надання 
медичної допомоги. Ураження нервової системи розвиваються у 
більшості пацієнтів з ВІЛ та призводять до летального наслідку. Але є 
випадки, коли ВІЛ-інфекція може маскуватися під інші захворювання, 
наприклад розсіяний склероз. 

Хвора, 1977 року народження, надійшла до відділення нейроінфекцій 
ДУ ІЕІХ НАМНУ 28.08.2018 р. зі скаргами на оніміння у лівій половині 
тіла, лівобічний геміпарез, порушення функції органів малого тазу за 
типом неутримання, порушення координації. Захворіла гостро, 
захворювання почалось з оніміння лівої долоні, яке швидко прогресувало. 
Через тиждень з’явився спочатку парез лівої руки, потім у процес 
долучилась й ліва нога. Хвора звернулась до невролога за місце 
проживання, була направлена на МРТ головного мозку. При обстеженні у 
проекції зорового бугора праворуч, з ураженням задньої ніжки внутрішньої 
капсули, задніх відділів шкарлупи було виявлене неправильної форми 
вогнище розміром 1,6×2,2×2,5 см, з невираженими межами. Після введення 
внутрішньовенного контрасту, було його накопичення по периферії у 
вигляді кільця (рис.). Хвора звернулась до міського центру розсіяного 
склерозу, звідки з метою диференційної діагностики між дебютом 
розсіяного склерозу та токсоплазмозом центральної нервової системи 
(ЦНС), була направлена до відділу нейроінфекцій ДУ ІЕІХ НАМНУ. 
Одночасно хворій було рекомендовано обстеження на антитіла до ВІЛ, які 
при обстеженні від 30.08.18 не були виявлені.  

З анамнезу: зі слів хворої, протягом 4 років має одного статевого 
партнера, 4 роки тому обстежувалась на ВІЛ (негативний результат). У 
2017 році перенесла масивне стоматологічне втручання. Також у 2017 
році знаходилась на лікуванні у дерматологічному відділенні з діагнозом 
аутоімунна пузирчатка. 

 

 
 
Рис. Вогнище запального процесу на МРТ головного мозку. 
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При обстеженні крові у хворої були виявлені антитіла класу IgM 
до Varicella-Zoster virus (VZV), Cytomegalovirus (CMV), а також ДНК 
Epstein Barr Virus (EBV) – 2.4 lg, РНК Hepatitis C Virus (HCV) – 2,6×104 
IU/ml, низькоавідні антитіла класу IgG до Toxoplasma gondii. В 
загальному аналізі крові відмічалась лейкопенія (2,4×109/л), з відносним 
лімфоцитозом (77%) та дуже низьким рівнем СD4+ (11%). У лікворі при 
ПЛР дослідженні не було виявлено геномів вірусів родини герпесу, 
збудників туберкульозу та токсоплазмозу, але були виявлені антитіла 
класу IgG до Herpes simplex virus першого і другого типу (HSV1/2), CMV, 
Tox. gondii, помірне порушення функції гематоенцефалічного бар’єру, 
лімфоцитарний нормоцитоз. Враховуючи зазначене, була призначена 
комбінована етіопатогенетична терапія, яка включала 
протитоксоплазменну, противірусну, нейропротективну та 
гепатопротективну терапію. Одночасно з дозволу хворої був проведений 
експрес-тест на ВІЛ (результат – негативний). При повторному 
дослідженні рівня CD4+ через 10 днів після надходження до стаціонару, 
їх рівень склав 36 клітин у 1 мкл. Було проведено дослідження на ВІЛ-1  
методом ЗТ-ПЛР у плазмі крові (850104 РНК коп/мл). Слід зазначити, що 
на фоні проведення призначеної терапії, стан хворої покращувався, 
наростав об’єм рухів у кінцівках, з’явились ділянки чутливості на 
долонях, зменшувались прояви вестибуло-атактичного, церебрастеніч-
ного синдромів, нормалізувалось сечовиділення. Однак, враховуючи 
вище зазначені фактори, після повторної бесіди з хворою, була досягнута 
її згода на повторне дослідження на антитіла до ВІЛ. Через 3 тижні після 
надходження до стаціонару, були виявлені АТ до ВІЛ. Хвора з діагнозом 
«Енцефаліт з лікворно-гіпертензійним, вестибуло-атактичним, 
церебрастенічним синдромами, лівобічними геміпарезом, геміанестезією 
на фоні мікст-інфекції (VZV, EBV, CMV, Tox. gondii в стадії активації), 
тяжкий перебіг. ВІЛ-інфекція, клінічна стадія IV, ХГС» була переведена у 
спеціалізоване відділення для подальшого лікування. 

Висновки.  
Наведений клінічний приклад свідчить про можливість маскування 

клінічних проявів ВІЛ-інфекції/СНІДу під ознаки демієлінізуючих 
захворювань ЦНС. Одноразовий негативний результат тестування на 
антитіла до ВІЛ не виключає наявність ВІЛ-інфекції, особливо при 
лейкопенії та низьких рівнях CD4+ лімфоцитів. 
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В.В. Євтушенко, С.О. Крамарьов, О.О. Воронов, І.Ю. Ковалюх, О.В. Головач 
(evv1972@gmail.com) 

 
ОСОБЛИВОСТІ  СУЧАСНОГО  ПЕРЕБІГУ  КОРУ  У  ДІТЕЙ: 

ДОСВІД  ІНФЕКЦІЙНОЇ  КЛІНІКИ  М .  КИЄВА  
 
Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця, м. Київ, Україна, 

Міська дитяча клінічна інфекційна лікарня, м. Київ, Україна 
 

Незважаючи на наявність безпечної та ефективної вакцини, кір 
залишається однією з головних причин смерті серед дітей у всьому світі. 
За даними ВООЗ, у 2016 році в результаті кору загинуло близько 89780 
людей, переважно дітей віком до 5 років. В 2017 – 2018 роках, за даними 
Центру громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України, в 
Європейському регіоні спостерігається зростання кількості хворих на кір. 
В Україні на 36-й тиждень від початку року на кір захворіли 30744 
людини, серед яких 12608 дорослих та 18136 дитини. 

Метою дослідження було визначення сучасних клініко-
епідеміологічних особливостей кору у дітей. 

Матеріали і методи. Було проведено ретроспективне дослідження 
140 історій хвороби дітей, які були госпіталізовані до міської дитячої 
клінічної лікарні міста Києва (КМДКІЛ) з діагнозом «кір» впродовж 2018 
року. Отримані результати були порівняні з аналогічним дослідженням в 
даній клініці в під час епідемічного підйому в 2006 році. 

Результати. Вік пацієнтів коливався від 1 місяця до 18 років. 
Порівняно з 2006 р., у 2018 р. суттєво збільшився середній вік пацієнтів 
(табл. 1). Достовірно зменшилась частка дітей першого року життя та 
зросла частка дітей віком від 6 до 11 років. 

Таблиця 1 
Вікова та гендерна характеристика пацієнтів 

 
Характеристика 2006 рік (n=90) 2018 рік (n=140) Достовірність 

(P)* 
Вік, роки 6,12±6,61 7,70±5,33 0,047 
0-1 рік (n / %) 24 / 26,7% 12 / 8,6% 0,0002 
1-2 роки (n / %) 15 / 16,7% 11 / 7,9% НД 
2-5 років (n / %) 16 / 17,8% 29 / 20,7% НД 
6-11 років (n / %) 8 / 8,9% 54 / 38,6% < 0,0001 
>12 років (n / %) 27 / 30,0% 34 / 24,3% НД 
Хлопчики (n / %) 42 / 46,7% 77 / 55,0% НД 
Дівчата (n / %) 48 / 53,3% 63 / 45,0% НД 

 

*НД – різниця недостовірна (p > 0,05). 
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Серед хворих у 2018 та 2006 рр. суттєво переважають діти, які не 
отримали жодного щеплення від кору (табл. 2). У 2018 р. спостерігається 
скорочення середнього терміну від початку хвороби до моменту 
госпіталізації хворого. Також ми відмічаємо зменшення тривалості 
лихоманки та скорочення продромального періоду. Тривалість 
стаціонарного лікування, відсоток ускладнень та характерні для кору 
зміни в гемограмі (лейкопенія) суттєво не змінились.  

Серед ускладнень домінують ураження респіраторного тракту. 
Бактеріальні ураження нижніх дихальних шляхів (бронхіт, пневмонія) 
спостерігались у 5,0% хворих. У 2,1% хворих спостерігались прояви 
дихальної недостатності. Гострий середній отит ускладнював перебіг у 
2,9% хворих, синусит – у 3,6% пацієнтів. Летальних випадків серед 
досліджуваних хворих не було. 

Таблиця 2 
Клініко-епідеміологічна характеристика пацієнтів 

 
Характеристика 2006 рік 

(n=90) 
2018 рік 
(n=140) 

Достовірність 
(P)**** 

Вакцинація КПК (n / %)* 32 / 35,6% 38 / 27,1% НД 
Ліжко-дні (дні) 5,98±2,34 5,96±2,85 НД 
День госпіталізації (дні) 5,14±2,36 4,37±1,48 0,003 
Тривалість лихоманки (дні) 7,26±1,88 6,60±2,33 0,020 
Тривалість продромального 
періоду (дні) 4,68±1,50 3,89±1,58 0,0002 

Лейкопенія (n / %) 20 / 22,22% 32 / 22,86% НД 
Ускладнення (n / %)** 20 / 22,2% 18 / 12,9% НД 
Супутня патологія (n / %)*** 13 / 14,4% 19 / 13,6% НД 

 

*Вакцинація КПК – задокументоване введення бодай однієї дози вакцини. 
**Ускладнення – кількість хворих з ускладненим перебігом. 
***Супутня патологія – кількість хворих із супутньою патологією. 
****НД – різниця недостовірна (p>0,05). 
 

Висновки.  
У 2018 році серед хворих на кір збільшилась питома вага дітей віком 

6-11 років, що, ймовірно, пов’язано з недостатнім охопленням другим 
введенням вакцини КПК. В клінічній картині, порівняно з 2006 роком, 
спостерігається скорочення тривалості продромального періоду, що 
асоціюється з більш раннім встановленням діагнозу та зменшенням часу 
від початку захворювання та госпіталізацією. 
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ЕПІДИНАМІКА  АЕРОЗОЛЬНИХ  ІНФЕКЦІЙ  

 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. 

Громашевського НАМН України, м. Київ, Україна 
 

Епідинаміка є новітньою науковою галуззю, що зародилися в 
середовищі прихильників і послідовників ще за життя 
Л.В. Громашевського як продовження його вчення про механізм передачі 
збудника інфекції. Епідинаміка – інтегративна наука, що враховує 
динаміку розвитку популяції збудника як в інфекційному, так і в 
епідемічному процесі. Остаточний синтез епідинаміки відбувся 2015 року 
в стінах Інституту епідеміології та інфекційних хвороб НАМНУ у 
форматі електронної монографії, розміщеної на сайті цього закладу. 

Термін «аерозольні інфекції» замість класичного «крапельні 
інфекції» пропонується через невідповідність класичного терміну його 
справжній фізичній природі. Адже на противагу класичному і деяких 
споріднених з ним термінів, практично всі різновиди викиду слизу при 
мовленні, кашлі і чиханні (так звані «експіраторні акти») утворюють 
полідисперсний аерозоль.  

Період виживаності аерозолізованих в повітрі бактерій набагато 
довший за час майже миттєвої їх передачі. Для такого швидкоплинного 
процесу потрібно було визначити такі динамічні показники як швидкість 
утворення аерозольної хмарини, її габарити, форму, характер руху та 
вплив довколишніх повітряних течій. Загалом, це втілює в собі поняття 
«аеродинаміки аерозольного механізму передачі інфекції».  

Аеродинамічні дослідження потребують створення належної 
конструкції аеродинамічночної труби, візуалізації повітряних течій 
шляхом контрастування їх димами та кіно-фото-фільмування. Додатково 
виникла необхідність у створенні спеціальної системи координат, таких 
як «вісь зараження», «кут відхилення» від осі зараження (позитивний 
вище, негативний – нижче осі), «кут розсіювання», «поперечник 
аерозольної хмарини» та «відстань вільного пробігу», яка складається з 
дистанції експіраторного та дистанції інерційного пробігу хмарини. 
Досліджувати аеродинаміку аерозольного механізму передачі у ліжка 
хворого неможливо. Тому для відворення експіраторних актів 
використовувалась їх імітація добровольцями.  

Аерозолі, що виникають при мовленні, залежать від приголосних і 
мають кут відхилення від +5 до -60 градусів. Кут розсіювання – від 24 до 
108 градусів, поперечник – від 14 см до 40 см, відстань вільного пробігу – 



 68 

до 40 см. Кашльові хмарини мають кут відхилення від -14 до -45 градусів, 
кут розсіювання – 60 градусів, поперечник – 21 см та відстань вільного 
пробігу – 38 см. Чихання має кут відхилення від 0 до -35 градусів, кут 
розсіювання – 38 градусів, поперечник – 22 см, відстань вільного пробігу 
– до 90 см. Крім цього, при чиханні утворюється потужний факел 
розбризкування великими краплями (т. зв. «балістичні частки»), який 
розташовується під аерозольною хмариною і мають кут відхилення 20 
градусів та кут розсіювання 20 градусів. Ці частки летять по балістичних 
кривих, аерозолю не утворюють і менш ніж за секунду осідають на 
підлогу. Тому прямої участі в передачі збудників інфекції брати не 
можуть. 

Експіраторні акти генерують аерозолі з ротової порожнини людини, а 
поглинаються вони через ніс. Носова порожнина, з аеродинамічної точки 
зору, становить перший т. зв. «грубий фільтр», в якому осідає фракція 
найбільш великих часток з  діаметром близько 50 мкм. Для цього 
аерозоль має бути аспірований, що може відбутися лише за умови його 
потрапляння в «захватну зону». Вона уявляє собою сферичний сектор 
радіусом 7 см, розташований в підніссі людського обличчя. Якщо 
аерозоль не потрапляє в захватну зону, зараження не може відбутися. Це 
так звана «прицільна властивість аерозольного механізму передачі». З неї 
випливає, що профілактика зараження полягає у відхиленні руху 
експірованого аерозолю від потрапляння у захватну зону. Розрахунки, 
проведені на основі вищенаведених аеродинамічних показників, 
показали, що цього можна досягти, скерувавши рух довколишнього 
повітря перпендикулярно осі зараження з любого напряму, але при 
швидкості не менше 30 см/сек. 

Саме цей чинник визначає сезонність аерозольних інфекцій. 
Притаманний людству спосіб життя в закритих приміщеннях в холодну 
пору року встановлює в них режим нерухомої атмосфери, який гарантує 
найефективніше передавання інфекції через повітря. В теплу пору року 
відкриваються вікна, фіранки, а також подекуди запускаються 
вентилятори і кондиціонери. Через це нерухомість повітря руйнується. 
Збуджувані ними повітряні течії та протяги майже нанівець знижують 
імовірність потрапляння аерозолів у захватну зону. Епідемічне 
поширення припиняється. Залишається лише спорадична захворюваність, 
якої, нажаль, вистачає для збереження патогенних збудників серед 
населення. 

Закриті приміщення, залежно від свого призначення, часу та 
чисельності людей, що в них перебувають, мають різний рівень внеску в 
епідемічне розповсюдження аерозольних інфекцій. Цей внесок піддається 
оцінці шляхом обчислення т. зв. «часу епідемічної співдії», який можна 
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обчислити в будь-яку пору року і в повній незалежності від наявності або 
відсутності епідемії. 

Епідемічне поширення аерозольних інфекцій підкоряється базовим 
законам ланцюгових реакцій, сформульованих нобелівськими лауреатами 
М. Семеновим та С. Хіншельвудом. До цих базових законів відносяться 
уявлення про розгалужені і нерозгалужені епідемічні ланцюги, існування 
критичної маси випадків інфекції для виникнення спалаху 
захворюваності та інше. В свій час на цих засадах в Інституті існував 
осередок математичного прогнозування чисельного розвитку епідемій 
грипу, який не мав аналогів в світі. 

Наведені матеріали засвідчують, що епідинаміка містить відповіді на 
сьогоденні проблеми боротьби з аерозольними інфекціями. 

 
 

1І.А. Зайцев, 2В.В. Потій, 1В.Т. Кірієнко 
(quicky@ukr.net) 

 
ЕФЕКТИВНИЙ СКРИНІНГ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОГРАМИ ВООЗ  З ЕЛІМІНАЦІЇ ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С  

В УКРАЇНІ 
 

1Київський національний медичний університет ім. О.О. Богомольця,  
м. Київ, Україна 

2Донецький національний медичний університет,  
м. Лиман, Україна 

 
В Україні кількість хворих з відомим захворюванням печінки 

становить лише близько 7% від передбачуваної чисельності інфікованої 
популяції (104879 офіційно зареєстрованих пацієнтів на початок 2017 
року). Необхідною умовою реалізації програми ВООЗ з елімінації 
вірусного гепатиту С (ВГС) є не тільки наявність необхідного мінімуму 
коштів для придбання противірусних препаратів, але й достатнього числа 
пацієнтів, яким би дане лікування могло бути призначене. 

Мета. Визначити мінімальне число пацієнтів, яких потрібно виявляти 
щорічно, для того щоб пролікувати 41 тис. хворих згідно зі Стратегією 
№1 (І.А. Зайцев та співав., 2017 р). Оцінити вплив проведеного скринінгу 
на число нових випадків ВГС до 2030 року. 

Матеріали і методи. Мінімальне число хворих, яке необхідно 
виявити, щоб мати можливість пролікувати 41 тис. пацієнтів з важким 
фіброзом/цирозом згідно зі Стратегією №1, визначали по формулі: 
Х=41000×100/А – В, де Х – число пацієнтів, яких необхідно виявляти 
щорічно; А – частка хворих з F3/F4 у популяції хворих на ВГС у 



 70 

поточному році; В – число виявлених у минулі роки пацієнтів з F0-F2, у 
яких захворювання трансформувалося в F3 у попередньому році. 

Результати. Відповідно створеній нами моделі, чисельність 
інфікованої популяції за умов природного перебігу, на початок року з 
2015 по 2029 рік складе: 1471433, 1453867,  1437310, 1419893, 1401866, 
1383372, 1350380, 1331602, 1312319, 1292547, 1272308, 1226832, 1206496, 
1185463, 1163752 відповідно. Частка хворих зі стадіями фіброзу F3/F4 
складе: 18,0/17,2; 19,3/17,0; 20,7/17,1; 21,9/17,2; 22,9/17,5; 23,9/17,8; 
24,9/17,6; 25,9/18,1; 26,9/18,7; 27,8/19,3; 28,6/19,9; 29,5/19,7; 30,1/20,7; 
30,7/21,7; 31,3/22,5 відповідно. Таким чином, збільшення частки хворих з 
F3/F4, за час виконання Програми ВООЗ приведе до того, що 
необхідність у виявленні нових хворих на ВГС з фіброзом F0-F4 для 
реалізації Стратегії №1, буде неухильно знижуватися. Так, кількість 
хворих на хронічний ВГС з фіброзом F0-F4, що знову виявляються, з 2015 
по 2029 складе: 112691, 101487, 89916, 81991, 75592, 70340, 65858, 54831, 
51275, 48721, 46650, 45124, 38201, 36418, 35859 відповідно. Пов'язане це 
як зі збільшенням частки хворих з важким фіброзом/цирозом у 
генеральній популяції (35,2% і 53,8%, відповідно в 2015 і 2029 році), так і 
ростом числа пацієнтів із прогресією захворювання в F3 серед раніше 
виявлених хворих з F0-F2. Згідно з результатами побудованої нами 
моделі, за час виконання Програми, прогресія захворювання відбудеться 
у 219415 виявлених пацієнтів. Усього ж, для лікування 615 тис. хворих зі 
стадією фіброзу F3/F4 (по 41 тис. щорічно) з 2015 по 2029 рік необхідно 
виявити 954954 пацієнтів зі стадіями фіброзу F0-F4 (65% від чисельності 
інфікованої популяції на початок 2015 року). У тому випадку, якщо за 
2015 – 2029 рік вдасться виявити 954954 хворих, чисельність невиявленої 
популяції складе 516479 тис. чоловік. За 15 років 30% з них (154368) 
помре від цирозу печінки (ЦП) або гепатоцеллюлярної карциноми (ГЦК), 
ще 3,5% – від інших причин, не пов'язаних із захворюванням печінки. 
Таким чином, до 2030 року чисельність невиявленої популяції складе 
343517 хворих або 29,5% від 1141416 хворих за умов природного 
перебігу на початок 2030 року, згідно з результатами побудованої нами 
моделі. Даний показник на 19,5% більше цільового показника ВООЗ, що 
дає можливість зробити висновок, що реалізація Стратегії №1, хоча й 
дозволить знизити летальність до необхідного рівня, проте, не гарантує 
реалізації програми ВООЗ в Україні в повному обсязі. 

Висновки.  
Чисельність інфікованої популяції за умов природного перебігу 

захворювання, за час виконання Програми, буде неухильно знижуватися, 
винятково за рахунок превалювання летальності від ЦП й ГЦК над 
захворюваністю на гострий ВГС. Частка хворих зі стадіями фіброзу F3/F4 
до 2030 року зросте в 1,5 рази в порівнянні з роком прийняття Програми 
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ВООЗ. Для лікування 41 тис. хворих згідно зі Стратегією №1, з 2015 по 
2029 рік, необхідно виявити близько 65% від чисельності інфікованої 
популяції на початок 2015 року.  

 
 

Н.О. Іванченко, Л.С. Старинчук, Н.П. Лозинська 
(timknat@ukr.net) 

 
КІР  НА  ЛЬВІВЩИНІ  

 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького,  

м. Львів, Україна 
ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»,  

м. Львів, Україна 
 

Незважаючи на наявність засобів специфічної імунопрофілактики, кір 
залишається серйозною проблемою сучасної інфектології. Згідно даних 
офіційної статистики підвищення рівня захворюваності на кір в Україні 
спостерігається кожні 5-6 років. Домінуюча причина спалахів серед 
населення – низьке охоплення профілактичними щепленнями.  

Мета дослідження: проаналізувати спалах кору у Львівській області 
за період 2017 – 2018 роки, рівень захисних антитіл до вірусу кору серед 
вакцинованих мешканців області та рівень охоплення профілактичними 
щепленнями.  

Матеріали і методи. Проаналізовано звітність щодо інфекційних 
захворювань та імунопрофілактики за період 2017 – 2018 роки у 
Львівській області. Рівень антитіл класу імуноглобулінів G визначався 
методом імуноферментного аналізу. 

Результати. Якщо впродовж 2017 року на Львівщині було 
зареєстровано лише 92 випадки кору (з них 50 впродовж грудня), то за 
перші 6 місяців 2018 року – 3888 випадків, з них серед дітей до 17 років – 
2724 (70,06%). Помісячний розподіл у 2018 році наступний: у січні було 
173 випадки, в лютому – 316, березні – 389, квітні – 559, травні – 1017, 
червні – 1433. Захворюваність реєструвалася на всіх адміністративних 
територіях області. Найбільше випадків у м. Львові (1789), 
Городоцькому, Самбірському, Яворівському районах (понад 300 
випадків), Жовківському, Пустомитівському, Мостиському районах 
(понад 200 випадків). За 6 місяців 2018 року мав місце 71 спалах кору в 
організованих колективах. Найбільш чисельні – на промислових 
підприємствах (56 випадків у Яворівському районі та 60 у 
Городоцькому). Від початку року лабораторно підтверджено шляхом 
виявлення імуноглобуліну М до вірусу кору 112 випадків захворювання. 
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Частка госпіталізованих становить 38,9%. Всього за перше півріччя 
госпіталізовано 617 дорослих (40,8%) та 895 дітей (59,2%). Енцефаліт, як 
ускладнення кору, діагностований у 9 випадках. Впродовж 2017 року у 
Львівській області вакциновано проти кору 79% дітей віком 1 рік та 
ревакциновано 74,7% дітей віком 6 років. За перше півріччя 2018 року 
вакциновано 45,8% дітей віком 1 рік та ревакциновано 44,4% дітей віком 
6 років. Серед тих, хто не отримав вакцинацію своєчасно, вакциновано 
62% дітей старше 1 року та ревакциновано 65,5% дітей старше 7 років. 
Обстежено 292 зразка сироваток вакцинованих проти кору мешканців 
області на предмет наявності захисного титру антитіл. Захисний рівень 
виявлено у 265 осіб – 90,8%, меншим від захисного рівня – у 21 особи – 
7,19%. В 6 осіб (2,01%) антитіла відсутні. Серед обстежених 74 дітей 
захисний рівень антитіл виявлено у 82,4%. Менший від захисного рівня – 
у 14,9%. Відсутні антитіла у 2,7% обстежених дітей. Серед обстежених 
170 дорослих, частка людей з захисним титром становила 95,9%. У 2,4% 
рівень антитіл був меншим від захисного, у 1,85% обстежених антитіла 
до вірусу кору були відсутні. Попередній спалах кору на Львівщині 
спостерігався в період 2011 – 2013 роки з загальною чисельністю 
захворілих 4093 особи (123,31 на 100 тисяч населення). 

Висновки.  
Недостатнє охоплення профілактичними щепленнями сприяє 

зростанню числа захворілих на кір. Результати дослідження рівня 
захисних антитіл до вірусу кору серед щеплених підтверджують 
ефективність вакцинації. 

 
Х.И. Исхакова, Н.А. Шадманова, Н.Б. Асатова 

(shadmanova06@yahoo.com) 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  КИШЕЧНОГО  
НОСИТЕЛЬСТВА  РЕЗИСТЕНТНЫХ  ШТАММОВ  

ЭШЕРИХИЙ  
 

Ташкентский институт усовершенствования врачей,  
г. Ташкент, Республика Узбекистан 

 
На сегодняшний день вопросы формирования и распространения 

антибиотикорезистентности охватывают широкий круг проблем и в 
очередной раз доказывают, что решение задач по сдерживанию 
резистентности возможно лишь на основе междисциплинарного подхода. 
Учитывая ведущую роль беталактамов в лечении большинства 
инфекционных патологий и гнойно-воспалительных процессов, 
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формирование и распространение устойчивости к антибиотикам этой 
группы следует считать одной из наиболее серьезных угроз системе 
здравоохранения. Особое внимание уделяется грамотрицательным 
бактериям, продуцирующим ферменты, гидролизующие беталактамные 
антибиотики: беталактамазы расширенного спектра (БЛРС), 
ответственные за резистентность к цефалоспоринам (ЦП); различные 
варианты карбапенемаз, инактивирующие и ЦП и карбапенемы (КРС, 
МБЛ и варианты NDM, VIM, IMI и др.). Надо отметить, что широкие 
исследования во многих регионах мира показали, что резервуаром 
бактерий с продукцией различных беталактамаз (чаще всего БЛРС) может 
служить кишечник здоровых лиц (Nicolas-Chanoine et al., 2013; Schaufler 
K. et al., 2016; Woerthera Р., 2013.; R Viau et al., 2016). Следовательно, 
кишечное носительство устойчивых к антибиотикам бактерий и, в 
частности, устойчивых к беталактамам, является источником 
диссеминации этих штаммов, и стратегически важным является слежение 
за этими процессами и принятие мер по предотвращению их широкого 
распространения.  

Цель изучить у здоровых лиц фекальное носительство эшерихий с 
вероятной продукцией беталактамаз. 

Материалы и методы. Носительство определяли в биоматериале 42 
здоровых добровольцев, из них 30 женщин и 12 мужчин в возрасте от 19 
до 57 лет. Использовали методику разведения фекалий (до 107 м.т./мл), 
аналогично анализу на дисбактериоз, материал забирали из наиболее 
высокого разведения со среды Эндо (105 - 107). Исследованию подлежали 
культуры, которые, согласно ключевым признакам, относились к E. coli. 
У всех изолятов в диско-диффузионном методе (ДДМ) определяли 
резистентность к 6-ти беталактамным антибиотикам – к 3-м базовым ЦП 
и 3-м карбапенемам, анализ проводили в соответствии с рекомендациями 
EUCAST, 2015 (European Committee on Antimicrobial Susceptibility 
Testing). Интерпретацию зон задержки роста вели по новым требованиям 
(EUCAST, 01.01. 2018). 

Результаты. Согласно полученных результатов, только у двух 
здоровых лиц, выделенные из фекалий E. coli, не обладали 
беталактамазной активностью – т.е. 40 штаммов из 42-х изученных 
(95,2%) надо отнести к продуцирующим БЛРС, поскольку все 40 
штаммов были резистентны или к одному из ЦП, или к двум, реже 
одновременно к 3-м ЦП. Наиболее высокая устойчивость была 
установлена у E. coli к цефтазидиму – 51,7% резистентных и 23,8% 
умеренно резистентных штаммов. 

Штаммов, чувствительных ко всем 3-м карбапенемам было 8; из 
остальных 34 (80,9%) резистентных преобладали устойчивые к 
эртапенему. Так, более чем у половины исследованных лиц (22 – 52,4%) 
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эшерихии проявили устойчивость к эртапенему Наибольшую активность 
проявил имипенем – всего 1 (2,4%) штамм был умеренно устойчив, 
остальные 97,6% были чувствительны. Резистентными к меропенему 
были 10 штаммов (23,8%), 3 изолята (7,1%) обладали умеренной 
резистентностью. Низкая эффективность in vitro эртапенема в отношении 
уропатогенных эшерихий была описана нами ранее (Iskhakova KhI. и др., 
2016), и в дальнейших исследованиях необходимо выяснить, 
представляют ли эти «исключительные» (по терминологии EUCAST) 
фенотипы регионарную особенность нашего края. 

Выводы. 
1. E. coli, выделенные из фекалий здоровых лиц были высоко 

резистентны к ЦП 3-го поколения и 95,2 % изолятов подозрительны на 
продукцию БЛРС. 

2. Резистентность E. coli к карбапенемам была существенно ниже, 
чем к цефалоспоринам; к вероятным продуцентам карбапенемаз 
принадлежат штаммы, устойчивые к эртапенему (52,4%), реже – к 
меропенему (30,9%). 

 
 

К.В. Калашник, Ю.Ю. Рябоконь, О.М. Камишний 
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PEG-IFNα+SOF+RBV ЗАЛЕЖНО  ВІД  ПОЛІМОРФІЗМУ  
ГЕНУ  ІНТЕРЛЕЙКІНА-6 

 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна 

 
Останнім часом підходи до противірусної терапії (ПВТ) хронічного 

гепатиту С (ХГС) зазнали суттєвих змін у зв’язку із появою 
противірусних препаратів з прямим механізмом дії. В Україні з 2015 року 
з’явилася можливість ПВТ хворих на ХГС за сучасною схемою лікування 
peg-IFN+SOF+RBV, яка включає софосбувір (SOF), що є потужним 
інгібітором HCV NS5B полімерази з високим генетичним бар’єром 
резистентності та сприятливим профілем безпеки. Застосування цієї 
комбінації противірусних засобів дозволила скоротити тривалість ПВТ до 
12 тижнів незалежно від генотипу вірусу HCV. 

В сучасних дослідженнях імунопатогенезу ХГС особливу увагу 
дослідники приділяють визначенню не лише вмісту окремих цитокінів, 
але й поліморфізму генів, що кодують інтерлейкіни (ІЛ). При цьому 
звернуто увагу, що поліморфізм генів окремих цитокінів впливає не лише 
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на природній перебіг захворювання, а й на ефективність ПВТ. Найбільш 
з’ясованим є клінічне значення поліморфізму гену ІЛ-28B в 
прогнозуванні ефективності подвійної ПВТ за схемою peg-IFN+RBV у 
пацієнтів, інфікованих 1 генотипом HCV. Проте літературні дані свідчать, 
що поліморфізм IL-28B не має впливу на ефективність ПВТ, до складу 
якої входить SOF. Поява препаратів з прямим механізмом дії та 
застосування нових комбінованих схем лікування потребує пошуку нових 
прогностичних предикторів успішності терапії. 

Мета –проаналізувати ефективність ПВТ хворих на ХГС за схемою 
peg-IFNα+SOF+RBV залежно від поліморфізму гену ІЛ-6.  

Матеріал та методи. В дослідження було включено 83 хворих на 
хронічний гепатит С віком від 24 до 73 років, які отримали ПВТ за 
схемою peg-IFN+SOF+RBV тривалістю 12 тижнів (Наказ МОЗ України 
від 18.07.2016 № 729). Генотипування поліморфізму гену IL-6(rs1800795) 
було виконано на базі відділу молекулярно-генетичних досліджень 
Навчально-лабораторного центру ЗДМУ (завідувач – проф. Камишний 
О.М.) за допомогою системи детекції продуктів полімеразної ланцюгової 
реакції у реальному часі CFX-96 Touch (BIO-RAD, США), 
використовуючи набори NP-512-100 (РФ). Групу контролю склали 45 
здорових людей. Для аналізу розподілу генотипів між хворими та 
здоровими особами розраховували відношення шансів (odds ratio, OR) у 
онлайн калькуляторі «Випадок-контроль» (http://gen-
exp.ru/calculator_or.php). Статистична обробка даних виконана у програмі 
«STATISTICA for Windows 6.0» (StatSoft Inc., 
№AXXR712D833214FAN5). 

Результати. Встановлено, що частота виявлення генотипу СС у 
здорових осіб була вища (χ2 = 26,92, р < 0,0001), ніж у хворих на ХГС, у 
яких превалювали генотипи CG та GG, частота виявлення яких склала 
відповідно 49,4% (41 із 83) та 33,7% (28 із 83), що було вище, ніж у 
здорових осіб (χ2 = 7,79 та χ2 = 4,4, р < 0,05 відповідно). При розрахунку 
«випадок-контроль» була обрана домінантна модель успадкування, яка 
дозволила виявити, що генотипи CG/GG генуIL-6 мають високі шанси 
впливу на хронізацію HCV-інфекції (0,831 проти 0,250, χ2 = 26,92, OR = 
14,79, 95% CI: 4,62-47,35). Тому для дослідження впливу поліморфізму 
гену IL-6 на ефективність ПВТ пацієнти були розділені на групи: 14 
хворих з генотипом СС; 69 хворих з генотипами CG/GG.  

Встановлено, що всі хворі на ХГС з генотипом CC (14 – 100%) 
відповіли на противірусну терапію за схемою peg-IFNα+RBV+SOF, проте 
серед пацієнтів з генотипами CG/GG відповіли на лікування лише 85,5% 
(59 із 69). У хворих на ХГС з генотипами CG/GG, які відповіли на ПВТ 
формуванням стійкої вірусологічної відповіді на 24 тижні (СВВ 24), 
негативація HCV-RNA в крові відбувалася повільніше, на відміну від 
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пацієнтів з генотипами СС, у яких вже починаючи з 4-го тижня лікування 
відзначено стійке зникнення вірусу. За умов досягнення СВВ 24 у всіх 
хворих з генотипом СС поліморфізму гену ІЛ-6 в цей термін 
спостереження відбулася нормалізація активності АлАТ. У переважної 
більшості хворих на ХГС із СВВ 24 та CG/GG генотипом після 
припинення ПВТ активність АлАТ також продовжувала знижуватися та 
нормалізувалася через 24 тижні спостереження у 94,9% (56 із 59). Проте у 
пацієнтів, які не відповіли формуванням СВВ 24 та мали генотипи 
CG/GG, на момент оцінки СВВ 24 у 20,0% активність АлАТ в сироватці 
крові залишилася підвищеною.  

За результатами проведеної рангової кореляції Кендела поліморфізм 
гену ІЛ-6 мав вплив на негативацію HCV-RNA в крові на момент 
завершення лікування (р = 0,04) та на досягнення СВВ 24 (р = 0,03). 
Відсутність формування СВВ 24 асоціювалися з наявністю генотипів 
CG/GG та вищим рівнем активності АлАТ до початку проведення ПВТ (τ 
= -0,18, р < 0,01).  

Висновки. 
У хворих на ХГС генотип СС поліморфізму гену ІЛ-6 (rs1800795) є 

прогностично сприятливим щодо формування СВВ 24 при проведенні 
ПВТ за схемою peg-IFNα+SOF+RBV. Пацієнти, які не відповіли на 
лікування СВВ 24, мали лише генотипи CG/GG поліморфізму ІЛ-6. 
Відсутність формування СВВ 24 асоціювалися з наявністю генотипів 
CG/GG та вищим рівнем активності АлАТ до початку проведення ПВТ  
(τ = -0,18 , р < 0,01).  
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МІКРОБІОЛОГІЧНИЙ  МОНІТОРИНГ  ТА  ЗНАЧЕННЯ  

АНТИБІОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТІ  МІКРООРГАНІЗМІВ  З  
БІОМАТЕРІАЛУ  ПАЦІЄНТІВ  СТАЦІОНАРУ  

 
Кіровоградська обласна лікарня, м. Кропивницький, Україна 

 
Проведення постійного мікробіологічного моніторингу дозволяє 

узагальнювати рутинну роботу бактеріологічної лабораторії з розділу 
визначення чутливості до антимікробних препаратів виділеної 
мікрофлори з біоматеріалу пацієнтів, які знаходяться, іноді досить 
тривалий час, на лікуванні в стаціонарних відділеннях обласної лікарні. 
Отримана інформація є основою для розробки стратегії застосування 
антибіотиків в призначенні адекватної антимікробної терапії, сприяє 
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динамічному стеженню за видовим спектром мікроорганізмів у різних 
відділеннях лікувального закладу та використовується для розробки 
профілактичних і, при необхідності, протиепідемічних заходів.  

Бактеріологічною лабораторією обласної лікарні за 2017 рік з 
біоматеріалу пацієнтів виділено 3860 культур мікроорганізмів у 3077 
пацієнтів, серед яких домінували стрептококи – 1246 (32,3%). Решта 
розподілилась наступним чином: ентеробактерії – 1042 (27,0%), 
неферментуючі бактерії (НФБ) – 745 (19,3%), стафілококи – 377 (9,7%), 
гриби – 315 (8,2%), ентерококи – 134 (3,5%), бактерії корінеформні (C. 
xerosis) – 1 (0,02%). 

В порінянні з 2016 роком, за 2017 рік розподіл виділених 
мікроорганізмів залишився приблизно на однаковому рівні, з різницею в 
зростанні НФБ на 25,2% (745 проти 595). 

У видовому спектрі мікроорганізмів найбільша чисельність належить: 
S. acidominimus – 405 (33%), більше із зіву (75,8%); E. coli – 456 (44%), > 
52,2% із сечі; P. aeruginosa – 728 (98%), виділялась із різних біотопів 
пацієнтів; S. aureus – 361 (96%), > із зіву, носу і рани; C. albicans – 278 
(88%), переважно із сечі (22,3%); E. faecalis – 120 (89,6%), > 75,8% із зіву. 

За 2017 рік по числу виділених культур мікроорганізмів у стаціонарі 
1-ше місце займає акушерсько/гінекологічний профіль (1144), потім 
терапевтичний (874), який займав провідне місце у 2016 році (998). 
Змінились позиціями анестезіологія/інтенсивна терапія (562 проти 492 у 
2016 році) з неонатологічним блоком (508 і 561 відповідно, що приблизно 
на однаковому рівні протягом останніх 2 років). 

З усіх культур по стаціонарних у відділеннях 
акушерсько/гінекологічного та терапевтичного профілю у пацієнтів 
найбільше виділялись стрептококи (51,2% і 51,9% відповідно), найменше 
– НФБ (1,0% і 1,3% відповідно); в хірургічних – найбільше ентеробактерії 
(38,3%), більше в урологічному (в 2,7 рази), найменше – бактерії 
корінеформні (0,1%); в анестезіології/інтенсивній терапії – найбільше 
НФБ (32,0%) і ентеробактерій (31,7%), найменше – ентерококів (1,2%); в 
неонатологічному блоці найбільше виділено НФБ (78,9%) і в інфекційно-
боксованому відділенні – стрептококів (41,1%), а найменше – ентерококів 
(0,2%) і НФБ (1,8%). 

За 2017 – 2016 роки з множинною стійкістю до антибіотиків (5 і >) 
виявлено 340/124 штамів мікроорганізмів (у 2017 р. > в 2,7 рази), серед 
яких домінувала P. aeruginosa (234/57) із збільшенням у 4,1 рази. 
Патологічний матеріал досліджувався від 191/82 хворих (> в 2,3 рази).  

Для визначення чутливості мікробної флори до антибіотиків 
використовується диско-дифузійний метод. В 2016 році в лікарні 
впроваджено в роботу міжнародну комп'ютерну програму для 
моніторингу антибіотикорезистентності (WHONET). За підсумками 
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роботи за місяць, результати узагальнюються та зведені аналізи 
доводяться до відома голови Комісії з інфекційного контролю та 
завідувачів стаціонарних відділень лікарні для відповідного реагування. 

За досліджуваний період баклабораторією лікарні всього використано 
54 антимікробні препарати (АМП) 4 основних груп: специфічних 
інгібіторів синтезу клітинної стінки мікроорганізмів; порушуючих 
молекулярну організацію і функції клітинних мембран; інгібіторів 
синтезу білка і функції рибосом та інгібіторів синтезу нуклеїнових 
кислот. Через випадкові перебої в оснащенні лабораторії дисками з 
антибіотиками, використовуються наявні диски, які не завжди 
відповідають Критеріям інтерпретації результатів та ведуть до похибки в 
їх оцінці. 

Кількість АМП по лікарні, до яких резистентні 25,0% і > штамів 
мікроорганізмів, щорічно зростає (12 – у 2016 та 12 – у 2017 роках), 
представлена найчисельнішою групою цефалоспоринів (25%): цефіксим, 
цефоперазон, цефотаксим, цефтазідім, цефтріаксон/ротацеф, цефуроксим. 
В розрізі відділень найбільше їх виявлено в анестезіології та інтенсивній 
терапії (29-53,7%), з яких переважна більшість – з групи фторхінолонів 
(20,7%), а саме: левофлоксацин/тайгерон, ломефлоксацин, 
моксифлоксацин, норфлоксацин, оксацилін, ципрофлоксацин; найменше 
– в терапевтичних відділеннях (7-13,0%) з більшої групи протигрибкових 
препаратів (42,9%): кетоконазол, ністатін, флуконазол/фуцис. 

Висновки: 
1. В сучасних умовах раціональне планування антибактеріальної терапії 

в стаціонарі можливе тільки на підставі даних мікробіологічного 
моніторингу з урахуванням основних механізмів резистентності 
збудників. 

2. Моніторинг за антибіотикорезистентністю мікроорганізмів є 
невід'ємною частиною системи інфекційного контролю в стаціонарі. 

3. Підхід до інтерпретації результатів мікробіологічного моніторингу за 
антибіотикорезистентністю повинен бути стандартизованим. 
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П.Г. Коваленко 
(polina/kovalenko27@gmail.com) 

 
МОНІТОРИНГ  СТАНУ  ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ   

У  КІРОВОГРАДСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  
 

Донецький національний медичний університет МОЗ України, 
м. Кропивницький, Україна 

 
За останні 20 років ВІЛ-інфекція повільно, але неухильно проникала з 

початкових вогнищ США та Центральної Африки на всі континенти і в 
усі країни світу. Вважається, що кожен сотий дорослий житель нашої 
планети вже інфікований ВІЛ. Основний мотив для стурбованості – не 
тільки, і не стільки швидкі темпи поширення вірусу, як той факт, що 
«чума двадцятого століття» атакує в основному молодих людей. 

Протягом досить тривалого часу СНІД був бичем Африканських 
держав, але зараз ООН оцінює Україну як державу, в якій темпи 
поширення ВІЛ-інфікції досягли рекордного в Європі показника. 

Матеріали та методи. Проаналізовано статистичні дані закладів 
охорони здоров’я у Кіровоградській області за 2017 рік та проведено 
порівняльну характеристику з аналогічними даними за останні 10 років.  

Чисельність постійного населення Кіровоградської області станом на 
01.01.2018 року становила 959,3 тис. осіб, в тому числі міського 
населення – 601,1 тис. осіб, або 62,7%, і сільського – 358,2 тис. осіб, або 
37,3% (2015 рік відповідно 62,6% і 37,4%). 

В Україні ВІЛ-інфекцію, як самостійну нозологічну форму, 
реєструють з 1987 року. Відповідно до діючої нормативної бази та 
існуючої системи епідеміологічного нагляду, встановлення діагнозу та 
реєстрація випадку ВІЛ-інфекції відбувається на підставі результату 
підтверджувального дослідження на наявність антитіл до ВІЛ, отриманих 
даних епідеміологічного анамнезу та об’єктивного обстеження особи, яка 
звернулася до закладу охорони здоров’я для встановлення діагнозу.  

Результати і обговорення. З моменту реєстрації ВІЛ-інфекції в 
Кіровоградській області станом на 01.01.2018 р. зареєстровано 9640 
випадків, показник ураженості на 100 тис. населення склав 990,2. За 
даними сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ в області за 
2017 рік обстежено на ВІЛ-інфекцію 53419 громадян проти 41864 за 2016 
рік. Кількість ВІЛ-позитивних результатів за 2017 рік знаходиться на 
рівні 2016 року. Оскільки статистика вперше зареєстрованих випадків 
інфікування ВІЛ містить дані про ВІЛ-позитивних осіб, взятих під 
медичний нагляд протягом поточного року, незалежно від терміну 
встановлення ВІЛ-позитивного статусу за даними лабораторних 
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досліджень, слід зауважити, що показники охоплення медичним наглядом 
є умовним та має статистичну похибку, оскільки не враховується 
кількість осіб, взятих на облік, з числа виявлених ВІЛ-позитивних осіб 
протягом одного звітного періоду.  

Аналіз вікової структури первинних випадків ВІЛ-інфекції, 
виявлених протягом 2017 року, свідчить про те, що переважно 
інфікуються особи у віці 25-49 років, які в загальній структурі складають 
72% (407), 18-24 років – 4% (26 осіб), 50 років і старше – 9,3% (53 особа), 
15-17 років – не зареєстровано, 0-14 років (діти, народжені ВІЛ-
інфікованими матерями) – 13,9% (79 дітей). 

За статистичними даними проаналізовано статево – вікова структура 
осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція в області. 
Частка ВІЛ-позитивних чоловіків складала 57,6% (326), жінок – 42,3% 
(239) проти 56,8 % (245) 43,1% (186), відповідно, за 2016 рік. Протягом 
останніх 2005 – 2017 років спостерігалася стала тенденція до збільшення 
кількості ВІЛ-позитивних осіб старше 30 років: з 45,7% до 52,0% серед 
чоловіків та з 37,0% до 47,9% серед жінок. 

Незважаючи на досягнутий прогрес в охопленні безоплатним 
тестуванням на ВІЛ-інфекцію ключових груп населення, ще значна 
кількість ВІЛ-позитивних мешканців області не знає про свій ВІЛ-статус. 

Основні задачі, які вирішує консультування у зв’язку з тестуванням 
на ВІЛ – це віднайти кожному, не залежно від ВІЛ-статусу, прості та 
доступні моделі поведінки, що сприяють зменшенню ризику передачі ВІЛ 
і відповідно зменшити темп поширення ВІЛ-інфекції. 

Висновки.  
Станом на 1 січня 2018 року в Кіровоградській області на 

диспансерному обліку перебуває 2974 ВІЛ-позитивних осіб, проти 2590 
за аналогічний період 2016 року. Обласна програма протидії ВІЛ-
інфекції/СНІДу в Кіровоградській області дала змогу збільшити відсоток 
виявлення, взяття на облік ВІЛ-позитивних пацієнтів та вчасного 
призначення АРТ терапії для уникнення ускладнень СНІДу. 
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І.П. Колеснікова, Г.А. Мохорт, Н.М. Семенко, Т.В. Петрусевич,  
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(epidnmu@gmail.com) 
 

ЗАХВОРЮВАНІСТЬ  НА  БОТУЛІЗМ  В  УКРАЇНІ   
У  2017 РОЦІ  

 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Україна 
 

Харчовий ботулізм – важка, потенційно смертельна, але відносно 
рідкісна хвороба. Для Європейських країн характерні поодинокі випадки 
захворювання. Так, в Німеччині у 2010 р. зареєстровано 3 випадки, у 2016 
р. – 2 випадки ботулізму, в Іспанії у 2016 р. – 2 випадки ботулізму (дані 
RASFF). В Україні випадки захворювань на ботулізм реєструють щороку. 
З 2007 р. щорічна захворюваність в Україні становила 0,3 – 0,4 на 100 тис. 
нас. (133 – 187 випадків). Важкий перебіг і висока летальність визначають 
ботулізм як значну медичну проблему. Летальність при ботулізмі в 
Україні у 2007 – 2015 рр. була в межах 1,5 – 5,0%, у 2016 р. вона зросла 
до 10,1% через дефіцит протиботулінічної сироватки.  

Метою роботи було вивчення динаміки змін, що відбулися у 2017 р. в 
структурі захворюваності на ботулізм. 

Матеріали та методи. Епідеміологічний аналіз захворюваності за 
даними позачергових повідомлень до МОЗ України про випадки 
ботулізму у 2017 р. На основі отриманих матеріалів вдалося 
проаналізувати 122 випадки харчового ботулізму. Отримана нами 
інформація суперечить даним з інших джерел (за різними звітами, в країні 
було зареєстровано 132 або ж 137 випадків захворювання). 

Результати. Захворюваність на ботулізм в Україні у 2017 р. 
становила 0,32 на 100 тис. населення. Зареєстровано 107 спалахів, в яких 
постраждало 122 особи. Більшість осередків (92) мали по одному випадку 
ботулізму. Найбільше осередків і захворілих зареєстровано у Київській 
(19 осередків і 21 хворий), Вінницькій (12 і 14 відповідно), Львівській (9 і 
11 відповідно) областях. Показник осередковості склав 1,14%. 

У 2017 р. зареєстровано 9 летальних випадків ботулізму: по одному у 
Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Одеській 
областях та 3 – у Черкаській області. Показник летальності становив 
7,14% у Вінницькій області, 4,76% – у Київській області, 20,0% – у 
Кіровоградській та Одеській областях, 37,5% – в Черкаській області, та 
50,0% – у Полтавській та Сумській областях. Летальність ботулізму в 
Україні у 2017 р. досягла 7,4%.  
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У 85,2% випадків ботулізму серотип збудника не встановлено. Серед 
виявлених типів ботулотоксину переважав тип Е (61,1%), решта випадків 
була спричинена ботулотоксином типу В (38,9%). 

У 2017 р. як фактор передачі домінували рибні продукти (49,6%), 
значною була також частка м’ясних продуктів (42,1%). Зрідка фактором 
передачі слугували продукти рослинного походження (4,1%). Питома 
вага осередків ботулізму з невстановленим фактором передачі становила 
4%.  

Питома вага спалахів ботулізму, пов’язаних з продукцією 
промислового виробництва склала 27,9% серед всіх випадків зараження. 
У 54,9% випадків фактор зараження мав домашнє походження, у 17,2% – 
походження невідоме. 

Річній динаміці захворюваності на ботулізм була притаманна 
сезонність. Пік захворюваності припадав на травень (23,1%), червень 
(21,5%), липень (18,2%), серпень (13,2%). Показники летальності 
найвищими були у період з травня по липень (22,2 – 44,4%). 

За місцем проживання у структурі захворілих переважали міські 
жителі (55,4%), у структурі смертності – сільські (66,7%). У віковій 
структурі захворілих переважали дорослі, найбільшою була питома вага 
осіб віком 30-40 і 50-60 років (19,0 та 20,7% відповідно). Летальність 
найвища була серед пацієнтів старше 50 років, вона становила 44,4%. 

В перший день захворювання по медичну допомогу звернулися 38,5% 
захворілих, на другий день – 18,9%, на третій день – 9,8%, в решті 
випадків мало місце пізнє звернення по медичну допомогу. Разом з тим, 
44,4% померлих від ботулізму звернулися по медичну допомогу 
впродовж першої доби захворювання. У 55,6% летальних випадків 
інкубаційний період становив до 24 годин, у 22,2% – 2 доби, у 11,2% 
померлих від ботулізму інкубаційний період становив 3 доби. Клінічний 
діагноз ботулізму в перший день з моменту звернення по медичну 
допомогу було встановлено 91,0% захворілих, питома вага хворих, яким 
клінічний діагноз було встановлено через 2 дні після звернення по 
медичну допомогу складала 5,7%, у решти пацієнтів термін діагностики 
становив 3 дні і більше. Легкий перебіг захворювання мав місце лише у 
18,9% випадків ботулізму, питома вага захворілих з перебігом середньої 
тяжкості складала 24,6%, а тяжкий перебіг ботулізму реєструвався у 
56,6% хворих. У переважної більшості померлих (77,8%) хвороба мала 
тяжкий перебіг. 

Висновки.  
Захворюваність на ботулізм у 2017 р. зросла на 6,7% в порівнянні з 

2016 р. Збільшилася частка промислового ботулізму в загальному обсязі 
спалахів, досягнувши 27,9%. Висока питома вага випадків з 
невстановленим серотипом збудника свідчить про незадовільну якість 
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лабораторної діагностики. Ймовірно, з цим пов’язана висока летальність. 
Напрямком нашого майбутнього дослідження стане пошук та вивчення 
повних даних захворюваності на ботулізм в Україні. 
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У останні десятиліття ряд досліджень свідчить про важливу роль 

вірусу Епштейна-Барр (ВЕБ)у патогенезі розсіяного склерозу (РС). Згідно 
з літературними даними, у сироватці крові пацієнтів з РС спостерігаються 
підвищені рівні антитіл IgG до EBNA1, ядерного нуклеарного антигену 
ВЕБ, у порівнянні зі здоровим контролем [Mameli G. et al., 2013]. Крім 
епідеміологічних даних, про асоціацію ВЕБ з РС свідчить достовірне 
збільшення титрів IgG до антигенів ВЕБ, головним чином, до EBNA1, 
маркеру латентної фази ВЕБ, у сироватці крові пацієнтів за кілька років 
до початку клінічних проявів захворювання [Lünemann J.D. et al., 2010]. 
Було встановлено, що рівні антитіл IgG до EBNA1 корелюють з 
радіологічною активністю РС на магнітно-резонасній томографії [Kvistad 
S. et al., 2014; Farrell R.A. et al., 2009]. В осередках демієлінізації на зрізах 
мозку пацієнтів з РС, отриманих postmortem, виявляються інфіковані ВЕБ 
В-клітини [Serafini B. et al, 2007]. Крім того, було встановлено, що окрім 
загального зниження кількості CD8+ T-клітин, у пацієнтів з РС 
спостерігається виснаження ефекторних CD8+ T-клітин, специфічних до 
ВЕБ [Pender M. et al., 2017; Cencioni M.T. et al., 2017]. 

Метою даного дослідження було перевірити, чи існує кореляція між 
рівнями IgG до EBNA1 у сироватці крові пацієнтів з РС з імунологічними 
та клінічними показниками цих пацієнтів. 

Матеріали і методи. Було обстежено 98 пацієнтів з РС, мешканців м. 
Харкова та Харківській області, котрі проходили лікування в ДУ ІНПН 
НАМНУ, які не отримували терапію, модифікуючу перебіг РС, протягом 
принаймні 6 місяців. Група складалася з 76 жінок та 22 чоловіків 
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середнім віком (40,6±11,0) років, з них 66 пацієнтів – з рецидивуючо-
ремітуючим (РРРС) типом перебігу та 32 – з прогресуючими типами (з 
них 8 – з первинно-прогресуючим типом (ППРС), та 24– з вторинно-
прогресуючим типом РС (ВПРС)). Клінічна характеристика пацієнтів з 
розсіяним склерозом включала встановлення актуального типу перебігу 
захворювання, його тривалості, оцінку ступеню інвалідізації за шкалою 
EDSS. Оцінка імунного стану пацієнтів включала визначення кількості та 
фенотипу лімфоцитів периферичної крові з використанням 
імунофлюоресцентних моноклональних антитіл до CD3, CD4, CD8, CD16 
та CD22 («Гранум», Україна), а також антитіл класу IgG до ядерного 
антигену ВЕБ (EBNA1), (індекс позитивності, ІП) у сироватці крові 
методом твердофазного ІФА («Vitrotest EBNA-IgG», Україна). 
Статистичну обробку отриманих даних проводили з використанням 
програми STATISTICA 11.0 (Stat Soft, Inc). Для визначення достовірності 
відмінностей між показниками в досліджуваних вибірках 
використовували непараметричний критерій Манна-Уітні, при 
нормальному розподілі використовували Т-критерій Стьюдента. Для 
встановлення зв’язку між досліджуваними параметрами використовували 
кореляційний аналіз Спірмена.  

Результати. За результатами наших досліджень всі пацієнти за 
винятком 4 осіб були серопозитивними щодо вмісту антитіл класу IgG до 
ядерного антигену ВЕБ. У загальній виборці не спостерігалося кореляції 
ІП за рівнями IgG до EBNA1 з будь-якими імунологічними показниками; 
за клінічними показниками спостерігалася лише тенденція між індексом 
позитивності IgG до EBNA1 та EDSS (r = 0,27). При розподілі на групи у 
відповідності до типу перебігу РС не спостерігалося достовірних 
відмінностей щодо ІП за IgG до EBNA1. У обох групах не спостерігалося 
виражених кореляцій ІП IgG до EBNA1 з будь-якими імунологічними та 
клінічними показниками. У результаті подальшого розподілу групи 
пацієнтів з РС з метою встановлення значень індексу позитивності за IgG 
до EBNA1, корелюючих з імунологічними показниками, нами було 
виділено 2 групи: від 1,1 до 6,0 – група 1, вище 6,0 –група 2. Обидві групи 
включали хворих з різними типами перебігу РС. В обох групах 
спостерігалося зниження відносної кількості субпопуляцій CD4+, CD8+ 
та CD16+ лімфоцитів відносно норми, проте між досліджуваними 
групами не було виявлено відмінностей у відносній кількості 
субпопуляцій лімфоцитів. У першій групі, до якої увійшли пацієнти з ІП 
нижче 6 (59 осіб), не було виявлено кореляції ІП з відносною кількістю 
субпопуляцій лімфоцитів, проте було встановлено пряму кореляцію ІП з 
рівнем EDSS (r = 0,41). У другій групі, до якої увійшли пацієнти з ІП 
вище 6 (39 осіб), було встановлено виражену зворотну кореляцію ІП з 
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відносною кількістю CD3+ (r = -0,45). На рівні субпопуляцій лімфоцитів 
визначили зворотну кореляцію з CD8+ (r = -0,48) та CD16+ (r = -0,35). 

Висновки.  
У підгрупі пацієнтів з індексом позитивності за IgG до EBNA1 вище 

6,0, незалежно від типу перебігу РС, спостерігалася зворотна кореляція 
між індексом позитивності та відносною кількістю CD3+, а також CD8+ 
та CD16+, що можна розглядати як доказ зв’язку між реактивацією вірусу 
у контексті зниженої кількості цих субпопуляцій лімфоцитів.  
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Факт колонізації бойових поранень стійкими до антибіотиків 

мікроорганізмами, що відносяться до госпітальної флори, бактеріологічно 
доведено під час Другої світової війни. Особливістю надання допомоги в 
збройних конфліктах є швидке переміщення поранених, що створює 
умови для неконтрольованого виносу таких штамів мікроорганізмів за 
межі стаціонарів, їх розповсюдження у закладах системи медичної 
допомоги. Інформація про розповсюдження генів 
антибіотикорезистентності в мікробних популяціях дозволить визначити 
тенденцію зміни епідемічної ситуації в системі медичної евакуації та 
допомоги пораненим, розробити профілактичні та протиепідемічні 
заходи. В сучасній медицині визначення спорідненості та належності 
мікроорганізмів до єдиних або споріднених клональних популяцій 
проводиться за молекулярно-генетичними характеристиками. 
Встановлення спорідненості між штамами, що виділені у географічно 
різних госпіталях, дасть змогу стверджувати факт міжгоспітального 
поширення та змінити принципи спрямованості рекомендацій щодо 
антибактеріальної терапії, застосовувати їх не локально для окремих 
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лікувальних закладів, а в масштабі всього лікувально-евакуаційного 
ланцюга. 

Метою роботи стало визначити епідемічні особливості 
розповсюдження резистентних штамів, що є збудниками інфекційних 
ускладнень ран, шляхом порівняння штамів, що ізольовані в різних 
військових шпиталях, та підтвердити або спростувати гіпотезу про 
розповсюдження резистентних мікроорганізмів між військовими 
госпіталями в умовах лікувально-евакуаційного ланцюга у сучасному 
конфлікті. 

Матеріали і методи. Для проведення порівняння генетичного 
матеріалу тридцять сім культур, що виділені від поранених у військових 
шпиталях Харкова, Дніпра та Вінниці, було направлено до репозиторію 
полірезистентих мікроорганізмів Військового інституту досліджень ім. 
Волтера Ріда, США, де проводилось мультилокусне сіквенування та 
порівняння поліморфізму одиничних нуклеотидних змін серед виділених 
культур та з культурами музею репозиторію. Серед культур було 
представлено A. baumannii, E. cloacae, K. pneumoniae, P. aeruginosa, S. 
aureus.  

Результати. Для A. baumannii, E. cloacae, K. pneumoniae, P. 
aeruginosa підтверджені випадки виділення штамів, що мають загального 
попередника, відрізняються на 10 – 20 мутацій у нуклеотидних 
послідовностях та виділені від різних хворих або хворих, які лікувались в 
географічно віддалених шпиталях. 

Для прикладу наводимо аналіз штамів акінетобактерій та 
псевдомонад. Серед досліджених культур А. baumannii найбільш 
генетично пов’язаними між собою були штами 008 та 085. Вони 
відрізнялись лише 14 мутаціями, що вказує приблизно на різницю в 1 рік 
між їх виникненням. Штам 008 був виділений у Вінниці, але за 
географічним походженням цей штам відноситься до м. Харкова. 
Поранений який протягом кількох днів проходив лікування у Харкові, був 
евакуйований літаком у Вінницю, де під час першої перев’язки рани в 
день прибуття пораненого і виділено штам 008. Штам А. baumannii 085 
отримано у Вінниці на 6 місяців пізніше у березні 2015 року. Штам А. 
baumannii 085 виділено під час етапної хірургічної обробки рани від 
хворого, який вже протягом місяця перебував у Вінницькому шпиталі, 
хоча розпочинав лікування у Харкові і також був евакуйований літаком. 
Цей факт прямо підтверджує існування госпітальної клональної популяції 
акінетобактерій, які потрапили до Вінниці з Харкова, та продовжили своє 
розповсюдження серед хворих. Або на наявність клональної популяції 
акінетобактерій, що персистує у Харківському госпіталі, та разом з 
пораненими потрапляє до інших лікувальних закладів, зокрема до 
Вінниці.  
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Наступне спостереження стосується двох з досліджених штамів P. 
aeruginosa 143 та 144, які виділені від різних поранених у одному 
госпіталі з інтервалом в один місяць. За своїм геномом вони 
відрізняються на 35 нуклеотидних послідовностей, що достатньо щоб 
стверджувати, що це не просто передача штаму від пацієнта до пацієнта. 
Це вказує, що поранені були інфіковані з одного джерела. А отже є ще 
одним доказом внутрішньогоспітальної циркуляції псевдомонад. 
Аналогічні факти виділення штамів що належать до споріднених 
клональних популяцій, встановлені і для ентеробактерій. 

Висновок.  
Методами генетичного аналізу встановлено, що при організації 

медичної допомоги у сучасному збройному конфлікті створюються умови 
для швидкого поширення госпітальних полірезистентних штамів 
мікроорганізмів. Таке поширення відбувається не тільки в межах одного 
закладу, як це проілюстровано на прикладі псевдомонад та 
акінетобактерій. Разом з пораненими мікроорганізми переміщуються до 
інших лікувальних закладів та займають нові ареали. Здатність 
персистувати в рані та набувати генетичних змін, що забезпечують 
стійкість до антибіотиків, є передумовою для глобального 
розповсюдження. 

 
 

В.С. Копча 
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Тернопільський державний медичний університет 
 ім. І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна 

 
Сказ (гідрофобія) – гостра інфекційна хвороба з групи зоонозів, 

спричинена нейротропним рабдовірусом, яка характеризується 
смертельним (за відсутності своєчасної специфічної профілактики) 
ураженням центральної нервової системи.  

Луї Пастеру належить честь створення вакцини проти сказу 
(антирабічної вакцини – усталений, проте не зовсім коректний термін, 
логічно вакцина мала б називатися рабічною), успішно застосованої 
вперше 6 липня 1885 р. Тоді завдяки вакцинації був врятований хлопчик, 
укушений скаженим собакою. Проте і в наш час неприпустимо 
зневажливо ставитися до небезпеки: від сказу щорічно гине більше 100 
людей, а число вимушено щеплених досягає мільйонів.  
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Мета роботи – виявити недоліки теперішньої схеми екстреної 
профілактики сказу та запропонувати заходи для їх усунення. 

Результати. У зв’язку з теперішньою критичною ситуацією з 
імунобіологічними препаратами, в Україні є лише обмежена кількість 
індійських вакцин «Рабіпур®» та «ІНДІРАБ», які вважаються аналогами 
КоКАВ і ВЕРОРАБ. 

Курс антирабічних щеплень призначають у разі ймовірного або 
наявного інфікування людини відповідно до діючих інструкцій. Відтак 
доцільно розрізняти щеплення за безумовними та умовними показаннями.  

На жаль, в останніх офіційних нормативних документах не згадується 
про умовний та безумовний курси антирабічних щеплень. Натомість 
схема лікувально-профілактичної імунізації передбачає початок 
вакцинації не негайно, а тільки після появи ознак сказу у тварини, її 
загибелі чи зникнення упродовж 10-денного періоду спостереження.  

Спостерігали хворого М.Б., 58 р., який був ушпиталений в інфекційне 
відділення районної лікарні зі скаргами на загальне нездужання, 
серцебиття, пітливість, відчуття неспокою, тривоги і безвихідної туги, 
кошмарні сновидіння, виникнення думок про смерть, неможливість пити 
через панічну боязнь води.  

З анамнезу з’ясували, що 2 тижні тому чоловік був укушений за ліву 
кисть і гомілку «циганським» собакою, який прибився до двору 
господаря. У цей же день постраждалий звернувся за медичною 
допомогою, оскільки рана лівої кисті виявилася циркулярною й доволі 
глибокою. Після огляду хворого та з’ясування обставин поранення 
травматолог здійснив туалет рани (промив струменем води з милом), 
наклав навідні шви і стерильну пов’язку. З метою екстреної активної 
профілактики правця було введено 0,5 мл правцевого анатоксину.  

Собака, який завдав поранення, був встановлений і переданий під 
нагляд місцевого ветеринара. Цей спеціаліст спостерігав за твариною 
протягом 10 діб, після чого видав довідку, скріплену печаткою, згідно з 
якою протягом часу спостереження собака залишався клінічно 
здоровим. Відтак, до екстреної профілактики сказу лікар не вдавався, 
чітко дотримуючись відповідного пункту інструкції: «Категорія 
ушкодження 3а – ослинення пошкоджених слизових оболонок, будь-
який укус голови або обличчя, шиї, пальців, кисті рук, промежини, 
геніталій, широкий або глибокий укус будь-якої локалізації, множинні 
(2 і більше) укуси, нанесені домашніми тваринами – тварина в момент 
укусу і протягом 10 діб спостереження здорова – вакцинація не 
призначається». Щоправда, з’ясувати достеменно, чи перебував у цей 
час пес на прив’язі та в який спосіб здійснювалося спостереження, не 
вдалося. Однак стало відомо, що відразу після припинення нагляду 
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собака був вбитий господарем (мотиви знищення тварини незрозумілі) 
і закопаний у невідомому місці.  

При огляді пацієнта привертали увагу втомлене і дещо збуджене 
обличчя, посилене потіння, сухість язика і слизових оболонок ротової 
порожнини, мідріаз, наявність почервонілого й набряклого циркулярного 
рубця навколо лівої кисті. Дихання часто переривалося глибокими 
зітханнями, серцева діяльність прискорена, пульс пришвидшений до 120 
ударів за 1 хв, артеріальний тиск 130 і 90 мм рт. ст.  

Попри усталену думку про водоострах (гідрофобію) у хворих на сказ, 
у пацієнта виникав панічний страх води тільки у склянці чи ложці, які 
пропонувалося притулити до уст, або при зануренні рук у воду. При 
цьому хворий міг вільно опустити ноги у тазик з водою, що не 
супроводжувалося жодним дискомфортом.  

Зважаючи на анамнестичні та клінічні дані, було встановлено діагноз: 
сказ, типова форма, стадія збудження. 

Пацієнт отримував тільки патогенетичну (регідратаційну, 
дезінтоксикаційну) і симптоматичну терапію, спрямовану передусім на 
зменшення страждань.  

На 4-у добу температура тіла підвищилась до 39 °С й водночас 
розвинулися порушення функції тазових органів (нетримання сечі й 
калу), а згодом – висхідні паралічі типу Ландрі. Упродовж наступних 3 
діб пацієнт перебував у сопорозному стані, що супроводжувався 
галюцинаціями, маренням, олігурією, і згодом помер від паралічу серця.  

При патологоанатомічному дослідженні мозку діагноз сказу 
підтверджений знаходженням тілець Бабеша-Негрі у гіппокампі. 

Як видно з цих даних, формальне дотримання теперішньої інструкції 
може супроводжуватися фатальними наслідками для пацієнта, оскільки 
не зобов’язує лікаря до негайного введення вакцини з моменту звернення 
(як це передбачав умовний курс). Остаточні сумніви розвіює й примітка: 
«День початку вакцинації не завжди буває першим днем укусу або 
першим днем звернення…». 

У наведеному випадку саме за таких обставин і також з огляду на 
епізоотологічні дані про сказ тварин на території області пацієнт 
потребував негайного початку умовного курсу вакцинації, а, враховуючи 
небезпечну локалізацію (кисть) та тяжкість (поширеність і глибина) 
укусу, – ще й пасивної імунізації шляхом введення антирабічного 
імуноглобуліну. До того ж, попри наявність згаданого документа від 
ветеринара, незрозумілі мотиви вбивства собаки господарем відразу після 
10-денного спостереження за твариною. У зв’язку з цим, мабуть, варто 
розглянути доцільність подовження рекомендованого періоду нагляду за 
твариною, яка завдала укусу людині. Так, М.Б. Тітов та співав. (1995) 
недвозначно вказують на потребу карантинування тварини упродовж 14 
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діб. Щоправда у сусідній Польщі цей термін становить всього 5 діб. 
Зазначені рекомендації доцільні передусім на епізоотично 
неблагополучних стосовно сказу територіях. 

Висновки 
1. Доцільно доповнити схему лікувально-профілактичної імунізації 

відомостями про умовний та безумовний курси антирабічної 
вакцинації, які були у попередньому, вже не чинному, документі 
(наказ МОЗ УРСР від 12.08.75 № 415 «Про заходи профілактики сказу 
серед людей в Україні»). При цьому слід наголосити на негайному 
початку умовного курсу вакцинації, а не після появи клінічних ознак 
сказу у тварини. 

2. Варто додатково вивчити період заразності домашніх тварин, який 
може перевищувати 10 діб до появи клінічних ознак сказу з огляду на 
термінову потребу встановлення в такому разі тривалішого періоду 
спостереження за твариною, яка завдала укусу людині. 

 
 
О.В. Корбут, О.А. Дмитриєва, О.Р. Буц, Г.Г. Юхименко, О.М. Євтушенко, 

Н.О. Заремблюк, Д.О. Петрік 
(vitaliy.korbut@axa-ukraine.com) 

 
ЕТІОЛОГІЯ ДІАРЕЙ В УМОВАХ СТАЦІОНАРУ КМДКЛ № 2  

ЗА  ОСТАННІ  РОКИ  
 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Україна 
Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2, м. Київ, Україна 

 
Проблема гострих кишкових інфекцій залишається актуальною у 

зв’язку з високим рівнем захворюваності, розвитком ускладнень та 
смертності, особливо у дітей раннього віку. В етологічній структурі 
гострих кишкових інфекцій велику частку займають віруси. 
Найпоширенішою причиною виникнення важкої діареї у дітей у всьому 
світі є ротавіруси. За даними ВООЗ за 2000 – 2013 рр. кількість смертей 
внаслідок ротавірусної інфекції у дітей до 5 років варіювала від 528000 у 
2000 р. до 215000 у 2013 р. 

Мета. Провести ретроспективний аналіз етіологічної структури 
гострих кишкових інфекцій у дітей, що перебували на лікуванні в 
інфекційному відділенні КМДКЛ №2 протягом 2014-2017 рр. Виявити 
частоту ротавірусних гастроентеритів.  
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Матеріали і методи. Було проведено детальне дослідження 4912 
історій хвороб дітей віком від 1 місяця до 18 років, які перебували на 
лікуванні в інфекційному відділенні КМДКЛ №2 в період 2014 – 2017 рр. 

Результати. Серед 4912 хворих на гострі кишкові інфекції у 
більшості пацієнтів етіологію захворювання встановити не вдалося. В 
2014 році гострі кишкові інфекції невстановленої етіології відмічалися у 
53,2% хворих, у 2015 р. – 62,6%, у 2016р. – 60,5%. У 2017 р. цей показник 
значно знизився і становив 43,9%. Серед кишкових інфекцій встановленої 
етіології зустрічалися бактеріальні патогенні збудники – сальмонели, 
шигели, умовно-патогенні – протей, ентеробактер, клєбсієлла. 
Сальмонельоз у 2014 р. був зареєстрований у 3,5% хворих, у 2015 р. – у 
3,2%, у 2016 р. – у 3,8%, у 2017 р. – у 3,2%. У 2015 році було 
зареєстровано 2 випадки шигелльозу (0,1%), у 2017 р. – 5 випадків 
(0,27%). Серед кишкових інфекцій встановленої етіології переважну 
більшість становили ротавірусні гастроентерити. У 2014 році вони склали 
27,3% всіх кишкових інфекцій, у 2015 р. – 18,5%, у 2016 р. – 24%, у 2017 
р. – 42,1%. Найбільша кількість підтвердженої ротавірусної інфекції 
зустрічалась у віковій групі від 1 до 3 років. У 2014 році на дану вікову 
групу припало 45% від загальної кількості випадків ротавірусної інфекції, 
у 2015 році – 50%, у 2016 році – 44%, у 2017 році – 47,2%.  

Висновок.  
В етіологічній структурі гострих кишкових інфекцій в інфекційному 

відділенні КМДКЛ у 2014 – 2017 рр. серед кишкових інфекцій уточненої 
етіології більшість займали інфекції, спричинені ротавірусом. Відсоток 
ротавірусних гастроентеритів серед інших інфекційних захворювань 
кишкового тракту поступово зростав. Найчастіше ротавірусна інфекція 
зустрічалась у дітей від 1 до 3 років. 
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ВИКОРИСТАННЯ  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНОГО  
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ВІРУСНОЇ   
ТА  БАКТЕРІАЛЬНОЇ  ЕТІОЛОГІЇ  

 
ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», 

м. Тернопіль, Україна 
 

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) – це велика група гострих інфекційних 
захворювань людини, що характеризуються ураженням шлунково-
кишкового тракту з порушенням водно-мінерального обміну. В структурі 
інфекційних захворювань гострі кишкові інфекції поступаються лише 
гострим респіраторним вірусним інфекціям. 

Збудниками кишкових інфекцій можуть бути сальмонели, шигели, 
стафілококи та інші патогенні й умовно-патогенні мікроорганізми, а 
також віруси: ротавіруси, ентеровіруси, аденовіруси, норовіруси та інші 
збудники. Перелік вірусних агентів, які викликають кишкові розлади, 
постійно зростає. На сьогодні з гострим гастроентеритом асоціюють 
представників як мінімум 8 різних родин вірусів: Reoviridae (рід 
Rotavirus), Caliciviridae (рід Norovirus, Sapovirus), Adenoviridae (рід 
Mastadenovirus), Astroviridae (рід Astrovirus), Picornaviridae (рід 
Enterovirus, Parechovirus, Kobuvirus), Сoronaviridae (рід Coronavirus, 
Torovirus), Parvoviridae (рід Bocavirus), Picobirnaviridae (рід 
Picobirnavirus). Широкий спектр чинників, висока сприйнятливість 
людей, короткий інкубаційний період, тривале виділення вірусу після 
перенесеної інфекції, здорове вірусоносійство спричинюють виникнення 
спорадичних форм і масових захворювань. Це визначає необхідність 
удосконалення системи епідеміологічного нагляду за ГКІ вірусної 
етіології, включаючи удосконалення методів лабораторної діагностики. 

Нашою метою була ідентифікація збудників ГКІ методом 
полімеразно-ланцюгової реакції (ПЛР) з використанням набору реагентів 
«АмплиСенс ОКИ скрин-FL», що одномоментно визначає етіологічний 
чинник бактеріального та вірусного генезу.  

Матеріали і методи. Дослідження здійснювались молегулярно–
генетичним методом з використанням набору для ПЛР «АмплиСенс ОКИ 
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скрин-FL», що є новим спрямуванням в роботі Набір реагентів 
«АмплиСенс ОКИ скрин-FL» призначений для виявлення та 
диференціації ДНК (дезоксирибонуклеїнової кислоти) мікроорганізмів 
роду Шигелла (Shigella spp.) і ентероінвазивних E. Coli (EIEC), 
Сальмонелла (Salmonella spp.) і термофільних Кампілобактерій 
(Campilobacter spp.), аденовірусів групи F (Adenovirus F) і РНК 
(рибонуклеїнової кислоти) ротавірусів групи А (Rotavirus A), норовірусів 
2 генотипу (Norovirus 2 генотип), астровірусів (Astrivirus) в об'єктах 
навколишнього середовища та клінічному матеріалі від людей методом 
ПЛР. 

Облік результатів здійснювали з допомогою програмного 
забезпечення приладу IQ5 (BioRad) для проведення ПЛР в режимі 
«реального часу», аналізуючи криві накопичення флуоресцентного 
сигналу по двох каналах. Результати інтерпретували на основі наявності 
(чи відсутності) перетину кривої флюоресценції, що визначає наявність 
(чи відсутність) для певної проби ДНК значення порогового циклу «Ct» у 
відповідній графі в таблиці результатів. 

Матеріалом для досліджень були фекалії від хворих, проби стічної та 
питної води, змиви з поверхонь. 

Результати. За період з серпня 2017 по травень 2018 року нами 
протестовано 45 взірців від людей та з навколишнього середовища, 
проведено 315 досліджень.  

Моніторинг навколишнього середовища включав в себе дослідження 
13 проб питної води та 3 проб стічної води. В одній пробі стічної води 
виявлено фрагменти ДНК аденовірусів, в іншій – РНК ротавірусів та ще в 
одній пробі –мікст ДНК кампілобактерій, ДНК аденовірусів, РНК 
норовірусів.  

Протестовано 24 взірці фекалій від хворих, у 13 досліджуваних 
зразках було виявлено фрагменти РНК норовірусів (54,2%), в одному 
випадку фрагменти ДНК аденовірусів. Відсоток позитивних знахідок 
складав 58,3%. 

В процесі епідрозслідування вогнищ виникала необхідність довести 
імовірність зараження людей збудниками ГКІ через предмети побуту 
(посуд, іграшки, меблі тощо) контактно-побутовим шляхом. Для цього 
були взяті 5 змивів з предметів побуту та іграшок в одному із дитячих 
закладів та проведені дослідження по виділенню НК (нуклеїнових кислот) 
та детектування матеріалу. Як матеріал для досліджень змиви не 
передбачені інструкцією до використання набору реагентів «АмплиСенс 
ОКИ скрин-FL», тому було прийнято колегіальне рішення провести 
дослідження змивів методом ПЛР в якості експерименту.  
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Висновки 
1. Виявлення у 54,2% хворих РНК норовірусів, у 4,1% хворих ДНК 
аденовірусів дало можливість стверджувати, що ведучим етіологічним 
чинником ГКІ були віруси. Виявлення фрагментів РНК рота- та 
норовірусів у змивах з поверхонь посуду та іграшок дало можливість 
уточнити шляхи та механізми передачі збудників інфекції. 
2. Циркуляція вірусів у зовнішньому середовищі (ротавірусів, 
аденовірусів, норовірусів) лише підтримує епідпроцес. 
3. У практичній діяльності лабораторій доцільно використовувати 
багатокомпонентні набори реагентів для ПЛР діагностики з метою 
виявлення та диференціації збудників мікробної і вірусної етіології у 
вогнищах. 
4. Використаний набір реагентів «АмплиСенс ОКИ скрин-FL» дозволяє 
виявляти РНК/ДНК збудників не тільки із заявленого виробником 
матеріалу (зразки води та фекалії), а й іншого. 
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Однією з основних причин ускладнень та рецидивів запальних 
захворювань пародонту є значне розповсюдження 
антибіотикорезистентних мікроорганізмів, які входять до складу 
мікробних асоціацій ротової порожнини. Дана проблема обумовлює 
актуальність постійного моніторингу циркуляції 
поліантибіотикорезистентних ізолятів, розробки нових підходів та засобів 
корекції мікробіоценозу ротової порожнини в умовах запального процесу.  

Метою даної роботи було дослідити спектр асоційованих з 
пародонтитом представників умовно-патогенної мікробіоти та 
антимікробну активність комерційних фітопрепаратів та дезінфектантів 
на відібрані поліантибіотикорезистентні клінічні ізоляти. 
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Матеріали і методи. Клінічною базою для виділення ізолятів, що 
спричиняли запальні процеси пародонту є «Університетська 
стоматологічна поліклініка» ДВНЗ «УжНУ»; вивчення антимікробної 
активності фітопрепаратів, ефірних олій та дезінфектантів проводили у 
мікробіологічній лабораторії кафедри генетики, фізіології рослин і 
мікробіології ДВНЗ «УжНУ».  

Антибіотикочутливість бактерій та мікроскопічних грибів визначали 
диско-дифузійним методом згідно (Наказ МОЗ України № 167 05.04.2007; 
EUCAST (Eurepean Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing). 
Чутливість мікроорганізмів до рослинних препаратів та дезінфектантів 
визначали стандартним диско-дифузійним методом та методом дифузії в 
агар (діаметр диску або лунки 6 мм) (Ríos J.L., Recio M.C., 2005; Balouiri 
M. et al., 2016)  

У якості тест культур використовували бактерії та мікроскопічні 
гриби American Type Culture Collection, USA: C. albicans ATCC 885-653; 
S. aureus ATCC 25923; E. coli ATCC 25922; E. faecalis ATCC 29212; 
S. pyogenes ATCC 19615; P. aeruginosa ATCC ATCC 27853; клінічні 
ізоляти бактерій S. aureus, K. rhinoscleromatis, H. alvei, E. coli, S. pyogenes, 
S. pneumoniae та мікроскопічних грибів C. albicans, С. tropicalis, 
C. glabrata, ізольовані із ротової порожнини людей з генералізованим 
парадонтитом. Для досліджень використані ізоляти, що 
характеризувались множинною стійкість до антибіотиків.  

У дослідженні використані комерційні вітчизняні фітопрепарати та 
дезінфектанти: Сангвірітрин (ТОВ «ДКП «Фармацевтична фабрика», 
Житомир), настоянка Шавлія («Vishpha», Львів), настоянка Евкаліпт 
(«ПАТ «Фітофарм», Артемівськ), Хлорофіліпт («Артеріум», Львів), 
настоянка М’ята (Фармацевтичний завод “Віола”, Запоріжжя) та 
Ополіскувач для ротової порожнини «М’ята» (Herbaria, Hungeria); 
дезінфектани: Декасан (Юрія-Фарм, Київ, Україна), Діоксидин (ПАО 
«Фармак», Київ, Україна), Хлоргексидин (ПАТ «Монфарм», Монастирще, 
Україна), Метронідазол (Юрія-Фарм, Київ, Україна); Мірамістін 
(Дарниця, Київ, Україна). 

Результати. Встановлено, що в осередках запального процесу 
пацієнтів з генералізованим пародонтитом домінували бактерії роду 
Staphylococcus spp.,  Streptococcus spp., рідше Enterococcus spp. та 
мікроскопічні гриби роду Candida. У значного відсотка хворих висівали 
бактерії родини Enterobacteriaceae, зокрема родів Klebsiella spp., Hafnia 
spp., Escherichia spp., Enterobacter spp., Citrobacter spp., Pseudomonas spp.  

Аналіз антибіотикограм вказує, що 80% штамів були чутливими лише 
до 2-3 антибіотиків. Основними антибіотиками, до яких бактерії 
зберігають високу чутливість, були амоксицилін / клавулонат, 
цефуроксим, цефоперазон / сульбактам, левофлоксацин, норфлоксацин, 
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гатіфлоксацин. Всі ізольовані бактерії були стійкими до азитроміцину, 
цефалексину, еритроміцину, тетрацикліну, оксациліну. Встановлено, що 
80% ізолятів мікроскопічних грибів роду Candida були стійким до 
флуконазолу, варіконазолу, клотримазолу. Отже, грампозитивні збудники 
мають найвищу чутливість до фторхінолонів ІІІ покоління, амоксацилін / 
клавулонату, цефуроксиму, цефоперазон / сульбактаму, грамнегативні – 
до карбапенемів, цефоперазон / сульбактаму, цефуроксиму. Найвищу 
активність до грибів роду Candida виявив ністатин. 

Із комерційних фітопрепаратів найвиразніша антимікробна 
активність виявлена у препарату Сангвірітрин, при цьому високу 
антибактеріальну дію реєстрували на клінічні ізоляти S. aureus, 
S. pyogenes, помірну – на представників родини Enterobacteriaceae. Слід 
зазначити, що Сагвірітрин проявляв антимікробний ефект стосовно 
екстра антибіотикостійкого ізоляту K. rhinoscleromatis, який був 
резистентним до всіх фітопрепаратів та дезінфектантів взятих в 
експеримент. Не виявлено антимікробної дії настоянки Шавлії на 
досліджувані ізоляти. Слабкий антибактеріальний ефект щодо клінічних 
та типових ізолятів бактерії роду Staphylococcus spp. проявляла 
концентрована настоянка М’яти, Евкаліпту та препарат Хлорофіліпт. 

Встановлена висока антимікробна дія Декасану на множинно 
антибіотикостійкі штами, у більшій мірі на грампозитивні бактерії. Не 
виявлено антибактеріальної та антимікозної дії Діоксидину та 
Метронідазолу на ізоляти, використанні у дослідженні. 

Висновок.  
Таким чином, дослідження показали виразну протимікробну 

активність фітопрепарату Сангвірітрин та дезінфектанту Декасан щодо 
типових та клінічних ізолятів ротової порожнини людей з ознаками 
запального процесу, що обумовлює перспективність подальших 
досліджень з метою розробки способів корекції мікробних асоціацій 
ротової порожнини з використанням рослинних препаратів та 
дезінфектантів. 
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ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. 
Л.В.Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 

 
Соціально значущі хвороби (інфекційні та неінфекційні) – це 

хвороби, які мають не тільки медичне, але й соціальне значення, є 
загрозою для значної кількості осіб і потребують соціального захисту.  

На сьогодні соціально значущі хвороби розглядають як одну із 
основних загроз здоров’ю населення, а також як суттєвий тягар для 
органів охорони здоров’я та суспільства в цілому. Останнє 
обумовлюється тим, що більшість з цих хвороб спричиняють тимчасову 
або стійку втрату працездатності; потребують величезних фінансових 
витрат на профілактику, лікування, реабілітацію (а деякі соціально 
значущі хвороби вимагають терапії впродовж всього життя); негативно 
впливають на якість і тривалість життя та спричиняють передчасну 
смертність. 

Методи дослідження – комплекс епідеміологічних та статистичних 
методів дослідження, які відповідають світовому рівню. 

Результати. Показано, що упродовж останніх років в Україні 
відмічалося поглиблення негативних тенденцій в економіці та 
демографічній ситуації, зростала диференціація регіонів за рівнем 
соціально-економічного розвитку внаслідок військових дій на Сході 
країни, що може сприяти поширенню соціально значущих захворювань 
серед населення.  

Встановлено, що ВІЛ-інфекція, парентеральні вірусні гепатити та 
ІПСШ набули в Україні статусу соціально значимих та соціально 
обумовлених хвороб водночас. Не зважаючи на тенденцію до зниження 
захворюваності (крім хронічних форм гепатитів В і С, пізніх клінічних 
форм ВІЛ-інфекції), рівень їх поширення перевищує дані офіційної 
статистики. 

Сучасний стан розвитку епідемії ВІЛ-інфекції в Україні 
характеризується поширенням збудника за рахунок активізації статевого 
шляху передачі ВІЛ, поступовим зростанням питомої ваги осіб віком 30 
років і старше у віковій структурі хворих, значною часткою хворих у III-
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IV клінічних стадіях ВІЛ-інфекції серед осіб з вперше в житті 
встановленим діагнозом.  

Виявлено зниження показників захворюваності на ІПСШ (сифіліс, 
гонококова інфекція, трихомоніаз) у динаміці спостереження. Аналіз 
кореляційних зв’язків між оціночними показниками захворюваності на 
ВІЛ-інфекцію та зареєстрованої захворюваності на ІПСШ показав високі 
рівні взаємозв’язків. На епідемічну ситуацію з ІПСШ у регіонах впливає 
міграція населення за рахунок прибулих осіб – між показниками 
реєстрації та захворюваності на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гонорею, 
трихомоніаз відмічається взаємозв’язок середньої сили. 

За аналізований період відмічається зниження показників 
захворюваності на гострі вірусні гепатити В та С на тлі збільшення 
аналогічних показників щодо хронічних вірусних гепатитів. 

Вивчено вплив доступності та якості послуг у сфері охорони здоров’я  
на  захворюваність таких патологій як ВІЛ-інфекція, розлади психіки та 
поведінки через уживання наркотичних речовин (індикатор поширення 
ВІЛ та гепатитів В та С), деякими захворюванні печінки (індикатори 
поширення гепатитів В та С) у розрізі регіонів Україні.  

Висновки.  
Статистично доведений вплив доступності та якості послуг у сфері 

охорони здоров’я таких соціально значимих інфекцій як ВІЛ-інфекція та 
розлади психіки та поведінки через уживання наркотичних речовин. На 
епідемічну ситуацію з ІПСШ у регіонах впливає міграція населення за 
рахунок прибулих осіб – між показниками реєстрації та захворюваності 
на ВІЛ-інфекцію, сифіліс, гонорею, трихомоніаз відмічається 
взаємозв’язок середньої сили. Виявлені зв’язки помірної сили між 
показниками захворюваності на ГГВ та показниками міграційного 
приросту населення і реєстрації прибулих (на 100 тис. населення) по 
регіонах України.  
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ПРОЯВИ  АКТИВНОСТІ  ПРИРОДНИХ  ОСЕРЕДКІВ  
ТУЛЯРЕМІЇ  У  ПОЛТАСЬКІЙ  ОБЛАСТІ  ЗА  53 РОКИ   

(1974 – 2017) 
 

ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ України»,  
м. Полтава, Україна 

 
На території Полтавської області є природні осередки туляремії, 

вивчення проявів активності яких та узагальнення інформації про це було 
метою дослідження. 

Методи. Проведений ретроспективний аналіз захворюваності на 
туляремію та результатів досліджень об’єктів природи на туляремію. Для 
систематичних моніторингових досліджень з 1974 року 
використовувались бактеріологічні методи лабораторної діагностики 
туляремії, з 1985 року – і серологічні.  

В якості джерел інформації використані аналітичні довідки, записи 
журналів реєстрації лабораторних досліджень, аналітичних довідок, 
звітів. Узагальнені дані багаторічних епізоотологічних спостережень. 
Досліджена динаміка активності природних осередків туляремії. 

Результати. Існування природних осередків туляремії створює 
потенцій ризик захворювання людей. Відомо про реєстрацію у 
Полтавській області 1718 випадків захворювань на туляремію за 2 роки 
(1948 – 1949).  

Після спалахів хвороби 1948 – 1949 років епідеміологічні 
ускладнення ситуації з туляремії у Полтавській області зареєстровані у 
вигляді 23 спорадичних випадків захворювань (з 1950 року по 1985 рік). 

Періодична робота щодо визначення меж природних осередків 
туляремії та їх активності розпочата в області з 1965 року. Систематичні 
моніторингові дослідження впроваджені з 1974 року. До 1985 року для 
лабораторної діагностики використовувались бактеріологічні методи 
досліджень на туляремію, потім – і серологічні.  

З 1974 року перші 4 роки культури туляремійного мікробу виділялись 
щорічно; у подальші 24 роки (з 1979 по 2003) – з інтервалом від 2 до 3 
років. Інтенсивність виділення культур від гризунів у різні роки 
становила від 0,06 до 2,3% (остання знахідка 1999 року); з води – від 
3,05% до 16,7% (остання знахідка 2003 року). 

Від інших об’єктів культуру було ізольовано лише у 4 випадках: при 
дослідженнях жука-плавунця у 1974 році та погадок хижих птахів і гнізда 
гризунів у 1978 році. 
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Останні 14 років (з 2004 по 2017) культури туляремійного мікробу в 
області не виділялись. Факт циркуляції мікробу в природних осередках 
туляремії, з інтервалом у 2 – 3 роки, засвідчували поодинокі знахідки 
специфічних антитіл при дослідженні гризунів та специфічного антигену 
при дослідженні екскрементів лисиць. 

Несподівано, у 2015 році, свідчення циркуляції збудника туляремії 
визначене на 6 територіях, які не входили до офіційного переліку 
ензоотичних територій України. Серед них – околиця м. Полтава та 
найближчі села. Але методом РНГА було досліджено лише 27 гризунів, при 
цьому у 5 випадках визначена наявність антитіл до F. tularensis. Наявність 
специфічного антигену визначена у 4 пробах соломи з 24 досліджених.  

Через рік, у 2017 році, отримані серологічні свідчення відновлення 
активності 4 територій природних осередків туляремії, яка не відбувалася 
попередні 23 – 43 роки. Як і у 2015 році, визначені 2 нові території, з яких 
були добуті гризуни, погадки хижих птахів, екскременти лисиць, солома, 
інфіковані та контаміновані збудником туляремії.  

Висновки.  
Результати моніторингу свідчать про сталість природних осередків 

туляремії та циклічне відновлення активізації їх активності навіть через 
значний проміжок часу. Останнє націлює на необхідність подальшого 
проведення регулярного епідеміологічного та епізоотологічного 
моніторингу природних осередків туляремії для контролю та виявлення 
факторів ризику зараження людей F. tularensis, прогнозування ситуації та 
організації проведення профілактичних заходів на конкретних територіях. 

Майбутні дослідження будуть спрямовані на продовження 
моніторингу та визначення ролі різних видів тварин в циркуляції 
збудника за весь час спостережень. 

 
 

С.К. Лозюк, Н.В. Поклонская, Т.В. Амвросьева 
(labsanvir@gmail.com) 

 
ГЕНОДИАГНОСТИКА  ИНФЕКЦИИ ,  ВЫЗВАННОЙ  

НОРОВИРУСАМИ  1 И  2 ГЕНОГРУПП ,  С  ПОМОЩЬЮ   
ПЦР  В  РЕАЛЬНОМ  ВРЕМЕНИ  

 
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Норовирусы – доминирующие возбудители групповой 
заболеваемости острым гастроэнтеритом (ОГЭ) во всем мире. Несмотря 
на то, что большинство случаев ОГЭ вызвано норовирусами 2 
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геногруппы, норовирусы 1 геногруппы также вносят существенный вклад 
в заболеваемость, особенно групповую. [Н.В. Поклонская, Т.В. 
Амвросьева, К.Л. Дедюля и др., 2012]. Тем не менее, большинство 
диагностических наборов предназначены для выявления инфекции, 
вызванной норовирусами 2 геногруппы. Из широко представленных на 
рынке наборов, только тест-системы для иммуноферментного анализа 
(ИФА) позволяют одновременно выявлять норовирусы 1 и 2 геногрупп. 
Вместе с тем метод ИФА существенно уступает ПЦР в чувствительности, 
особенно при выявлении новых генотипов и/или геновариантов 
норовирусов.  

Исходя из изложенного, целью исследования являлась разработка 
методики для одновременного выявления норовирусов 1 и 2 геногрупп с 
помощью полимеразой цепной реакции с этапом обратной транскрипции 
и детекцией результатов в реальном времени. 

Материалы и методы. Для выделения вирусных нуклеиновых 
кислот из проб применяли коммерческие наборы «Рибо-преп» 
(«АмплиСенс», Россия). Для накопления фрагментов генома вируса 
использовали Fusion ДНК полимеразу («АртБиоТех», Беларусь). Реакцию 
секвенирования производили с помощью набора «GenomLab Dye 
Terminator Cycle Sequencing with Quick Start Kit» (Beckman Coulter, США) 
в соответствии с инструкцией по применению. Детекцию результатов 
секвенирования осуществляли на приборе CEQ 8 000 (Beckman Coulter, 
США), анализ результатов – в MEGA6 [Koichiro T. et al., 2013]. 
Молекулярное типирование проводили с помощью программного 
продукта «Norovirus Genotyping Tool Version 1.0» [Kroneman A. et al., 
2011] и «BLAST». 

Результаты. Выбранный регион-мишень для детекции норовирусов 1 
и 2 геногрупп был расположен в пределах консервативного участка на 
границе первой и второй открытых рамок считывания. 
Олигонуклеотидные последовательности праймеров были определены на 
основании данных, полученных в исследованиях Freeman и Trujillo (2008; 
2006). В последовательность также были включены вырожденные 
основания для учета возможности нуклеотидных замен в участках отжига 
праймеров.  

Лимит детекции на модельном объекте (синтезированной РНК с 
клонированной целевой последовательности) составил для норовирусов 1 
геногруппы 50 копий в реакции, для норовирусов 2 геногруппы – 5 копий 
в реакции.  

Оценка воспроизводимости результатов проводилась в серии 
повторных экспериментов на стандартных образцах с постановкой 
четырех независимых реакций в разные дни и четырех реакций, 
выполненных одновременно. Все пробы ставились в двух повторах, в 
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анализе использовалось среднее значение пороговых циклов (Ct). 
Среднеквадратическое отклонение значений Ct для стандартов, 
концентрация которых выше 5·101 копий в реакции, не превышало 1 
цикла. Наблюдался разброс в пределах 1,5 циклов для разведения 5·101 
копий в реакции при детекции норовирусов 1 геногруппы и для 
разведения 5·100 копий в реакции для норовирусов 2 геногруппы. Данный 
результат свидетельствует о стабильности разработанной методики и 
воспроизводимости результатов, получаемых при ее применении. 

С целью сравнения эффективности использования разработанной 
методики и стандартно применяемых наборов ИФА для выявления 
норовирусов 1 и 2 геногрупп были проведены параллельные 
исследования 74 проб фекалий пациентов с ОГЭ. Совпадающие 
результаты с использованием тест-системы на основе ИФА и 
разработанной методики ПЦР были получены для 56,1% анализируемых 
образцов (положительный результат – для 21,2% образцов, 
отрицательный – для 34,3%). При этом исследования методом ПЦР 
позволили выявить на 32,9% больше положительных проб, чем 
коммерческий набор на основе ИФА. Все положительные пробы, в 
отношении которых были получены несовпадающие результаты, были 
подвергнуты молекулярному типированию для подтверждения 
подлинности полученного положительного результата. Молекулярно-
генетический анализ показал, что разработанная методика позволяет 
выявлять новые, ранее не регистрируемые варианты вирусов. Так, с ее 
помощью были идентифицированы норовирусы, относящиеся к ранее не 
выявляемым на территории нашей страны генотипам: GIIPe/GII.4, 
GII.P17, GII.21, GII.P7, GII.P16/GII.2, GII.P16/GII.4, GII.P16/GII.3, GI.3.  

Выводы.  
В ходе проведенных исследований разработана эффективная 

методика одновременной детекции норовирусов 1 и 2 геногрупп методом 
мультиплексной ПЦР в реальном времени. Данная методика оказалась 
более чувствительной по сравнению с применяемыми для этих целей 
коммерческими ИФА наборами. Она может применяться также для 
обнаружения новых, ранее не циркулировавших в Республике Беларусь 
норовирусных генотипов. 
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СУЧАСНІ  ПРОЯВИ  САЛЬМОНЕЛЬОЗНОЇ  ІНФЕКЦІЇ   
В  ХАРКІВСЬКОМУ  РЕГІОНІ  УКРАЇНИ  

 
1Харківський національний медичний університет, Харків, Україна 

2ДУ «Харківський обласний лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров’я України», Харків, Україна 

 
Актуальність сальмонельозу визначається не тільки високим рівнем 

захворюваності, схильністю до групової захворюваності та можливістю 
епідемічного розповсюдження, превалюванням серед захворілих та 
померлих від сальмонельозу дітей раннього віку, але й біологічними 
властивостями збудника, який значно поширений в зовнішньому 
середовищі та є патогенним для багатьох видів тварин та людини, що, в 
свою чергу, обумовлює проблему сальмонельозу як хвороби, що є 
спільною для людей і тварин та впливає на ступінь біологічної безпеки 
продуктів харчування.  

Метою даного дослідження було оцінити сучасні прояви 
сальмонельозу в Харківському регіоні України для визначення 
пріоритетних напрямів контролю даної інфекційної патології. 

Матеріали та методи. За офіційними даними ДУ «Харківський 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» 
проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз інтенсивності 
епідемічного процесу та структури захворюваності на сальмонельоз у 
Харківському регіоні України у 2015 – 2017 роках. 

Результати. За результатами проведеного аналізу було виявлено, що 
середній показник захворюваності на сальмонельоз за період 2015 – 2017 
роки в Харківському регіоні склав 43,12 на 100 тисяч (тис.) населення. 
Найбільшу кількість захворілих було зареєстровано в 2015 році – 1433 
особи, інтенсивний (інт.) показник на 100 тис. населення дорівнював 
52,65, у 2016 році відбулося зниження захворюваності на 30,5%, 
захворіло 996 осіб, інт. показник визначався на рівні 36,68 на 100 тис. 
населення, проте у 2017 році інтенсивність епідемічного процесу зросла 
на 8,6% і досягла 40,03 на 100 тис. населення.  

Звертає увагу факт наявності щорічних епізодів групової 
захворюваності на сальмонельоз, причому, питома вага групової 
захворюваності серед усіх випадків хвороби, коливалась у незначному 
діапазоні – від 10,8% у 2015 році, 8,6% у 2016 році, до 8,3% у 2017 році. 
Групові випадки сальмонельозу реєструвались у сімейних осередках, у 
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дитячих навчальних закладах (ДНЗ) та серед відвідувачів закладів 
громадського харчування. За період спостереження в середньому щорічно 
виникали сімейні осередки з кількістю захворілих 5 – 6 осіб, в осередках в 
ДНЗ – по 2 – 3 дитини. В 2017 році було виявлено найбільшу кількість 
людей, які захворіли на сальмонельоз, після відвідування кафе та столової 
– 21 особу. 

Слід відмітити високий відсоток бактеріологічного підтвердження 
діагнозу сальмонельоз, яке мало місце у 83,2% випадків в 2015 році, у 
82,2% – у 2016 році, в 2017 році цей показник збільшився до 88,3%. При 
аналізі етіологічної структури збудників сальмонельозу було 
встановлено, що перші рангові місця займали S. enteritidis, S. typhimurium, 
S. infantis, їх частка в середньому за проміжок часу, що аналізується, 
склала 68,2%, 15,7%, 11,5% відповідно. 

При аналізі вікової структури захворюваності встановлено, що 
частіше на сальмонельоз хворіють діти, їх питома вага у загальній 
захворюваності дорівнювала 78,4% у 2015 році, 73,09% у 2016 році, 
70,1% у 2017 році. В 2015 році сальмонельоз було діагностовано у 1123 
дитини, інт. показник на 100 тис. дитячого населення склав 268,03, в 2016 
році відбулося зниження захворюваності дітей на 35,3%, захворіли 727 
дітей, інт. показник дорівнював 171,89 на 100 тис. дитячого населення, в 
2017 році зареєстровано незначний підйом захворюваності серед дітей – 
на 4,3%, кількість захворілих дітей – 758, інт. показник на 100 тис. 
дитячого населення – 178,03. Вивчення розподілу випадків сальмонельозу 
серед дітей різного віку, дозволило виділити вікові групи ризику. Так, 
найчастіше на сальмонельоз хворіли діти віком 1 – 4 роки та 5 – 9 років, у 
структурі захворюваності на сальмонельоз дитячого населення за три 
роки спостереження їх частка склала відповідно 60,0% і 21,5%, відсоток 
захворілих дітей віком до 1-го року дорівнював 9,8%, дітей вікової групи 
10 – 14 років – 5,8%, вікової групи 15 – 17 років – 2,9%. Слід відмітити, 
що в 2017 році відбулося підвищення захворюваності на сальмонельоз 
дітей всіх вікових груп, в тому числі, в групі дітей до 1-го року на 13,4%, 
в групі 5 – 9 років – на 12,9%, в групі 10 – 14 років – на 17,0%, в групі 15 
– 17 років – на 25,0%. Серед захворілих дітей дошкільного віку в 
середньому за 2015 – 2017 роки спостереження 55,4% не відвідували 
ДНЗ, середній відсоток захворілих школярів за відповідний проміжок 
часу дорівнював 17,4%. 

При вивченні шляхів та факторів передачі збудника, виявлено, що 
провідним шляхом передачі сальмонел за період, що аналізується, був 
харчовий, його частка склала 91,3% в 2015 році, 93,02% в 2016 році, 
93,9% в 2017 році, що відображає наявність проблем, пов’язаних з 
контролем за якістю продуктів харчування, їх приготування, збереження 
та реалізації. Серед харчових продуктів найчастіше фактором передачі 
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збудників були яйця – у 37%, м’ясні продукти – у 23,5%, молочні 
продукти – у 13,2%, кондитерські вироби – у 0,7  випадків, частка інших 
продуктів харчування склала 25,6%. 

Висновки.  
Проведений ретроспективний епідеміологічний аналіз виявив 

напружену епідемічну ситуацію по сальмонельозу в Харківському регіоні 
України, певні недоліки при організації контролю даної інфекційної 
патології. Для стабілізації ситуації, що склалася, необхідно підсилення 
контролю на всіх етапах забезпечення населення доброякісними та 
безпечними продуктами харчування – від заготовки, обробки, 
транспортування, збереження до реалізації та вживання – сумісними 
зусиллями служби громадського здоров’я України, державної служби 
України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 
ветеринарної служби, виведення з-під мораторію на планові перевірки 
підприємств, що виробляють м’ясну та молочну продукцію, 
птахофабрики, дитячі навчальні заклади, заклади громадського 
харчування тощо. Це диктує необхідність створення ефективної системи 
епідеміолого-епізоотичного нагляду за сальмонельозом як 
зооантропонозної інфекції в контексті концепції «Єдине здоров’я».  
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Гострі кишкові інфекції – поліетіологічна група, поширених 

інфекційних захворювань. Інтенсивність епідемічного процесу гострих 
кишкових інфекцій залежить від стану паразитарної системи та дії 
факторів середовища життєдіяльності.  

Мета дослідження – оцінити вплив соціальних і природних факторів 
на динаміку захворюваності на сальмонельоз та шигельоз у Сумській 
області. 

Матеріали і методи. За допомогою програми Statistica, а саме 
інструментарію даної програми: «Аналіз» / «Множинна регресія», 
використовуючи регіональні звіти про окремі інфекційні та паразитарні 
захворювання (ф.1, ф.2), звіти Головного управління статистики у 
Сумській області, звіти Сумського обласного центру гідрометеорології і 
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моніторингу навколишнього середовища було досліджено причинно-
наслідкові зв’язки між демографічними і природними факторами та 
динамікою захворюваності на гострі кишкові інфекції.  

Результати. У 2003 – 2016 рр. показники захворюваності на гострі 
кишкові інфекції варіювали від 163,7 на 100 тис. нас. до 195,8. В 
етіологічній структурі питома вага шигельозу знаходилася у діапазоні 
0,2-8,3%, сальмонельозу – 6,1-16,4%, харчових токсикоінфекцій, 
гастроентеритів, ентероколітів, встановленої та невстановленої етіології – 
82,6-90,2%. 

У багаточисельних наукових публікаціях дослідники показують 
вплив тих чи інших природних або соціальних явищ на епідемічний 
процес гострих кишкових інфекцій. Однак, зазвичай, при цьому 
встановлюється наявність причинно-наслідкових зв’язків лише між 
парами показників, та не враховується сумарна дія факторів природно-
соціального середовища. 

За результатами досліджень було встановлено, що у Сумській області 
найнижча температура реєструється у січні та лютому (середній 
багаторічний показник склав (-5,3 °С), найвища – у липні (середній 
багаторічний показник – (21,2 °С). Найнижчі рівні вологості встановлені 
у травні (середній багаторічний показник склав 64,7%), найвищі – у 
листопаді і грудні (відповідно, 87,1 і 87,2%). Найбільш сухим місяцем 
року є квітень (середній багаторічний рівень опадів становив 31,5 мм), 
найбільша кількість опадів випадає у липні (76,2 мм). 

Епідемічний процес шигельозів характеризувався підйомами 
захворюваності у лютому – березні та у липні – жовтні. Найбільш часто 
шигельоз виявляли у вересні (14,8%), лютому (14,4%), березні (13,7%), 
серпні (12,7%) і липні (10,9%). Найменшою була частота звернень у січні 
та грудні (відповідно 0,9 та 3,5% зареєстрованих випадків). Для 
сальмонельозу характерною була літньо-осіння сезонність. Пік 
захворюваності припадав на червень (15,6%) і липень (14,5%). Місяцями 
сезонного підйому також були серпень (11,8%), вересень (10,8%) і 
жовтень (10,1%). Найменшу кількість випадків захворювань реєстрували 
у січні та грудні: відповідно 2,4% і 3,9%. 

Всебічну оцінку впливу метеорологічних факторів (температури, 
вологості та опадів) на динаміку захворюваності на сальмонельоз 
проводили: 1) досліджуючи силу і напрямок зв’язку між рівнем 
захворюваності та метеорологічними факторами за допомогою 
коефіцієнтів парної кореляції; 2) визначаючи характер причинно-
наслідкового зв’язку між факторами та показником захворюваності на 
сальмонельоз за допомогою регресійного аналізу; 3) досліджуючи зміну 
рівня захворюваності у випадку збільшення (зменшення) показників 
метеорологічних факторів за допомогою регресійного аналізу; 4) 
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встановлюючи ступінь впливу факторів на захворюваність на 
сальмонельоз, за допомогою стандартизованого рівняння регресії; по-
п'яте – досліджуючи релевантність впливу метеорологічних факторів на 
рівень захворюваності за допомогою частинних коефіцієнтів кореляції. 

За результатами проведеного дослідження дійшли висновку, що між 
рівнем захворюваності на сальмонельоз та усіма метеорологічними 
факторами існує тісний зв’язок, про що свідчить множинний коефіцієнт 
кореляції на рівні 0,94 од. Дана модель залежності є адекватною, оскільки 
коефіцієнт детермінації складав 0,8832 од. При підвищенні температури 
повітря на 1 °С слід очікувати підвищення рівня захворюваності на 
сальмонельоз на 0,69%. Зростання рівня вологості на 1% спричинить 
зростання захворюваності на сальмонельоз на 0,43%. Залежність між 
рівнем захворюваності на шигельоз та метеорологічними факторами 
встановлена не була. 

Дослідники характеризують демографічну ситуацію у Сумській 
області як кризову (Корнус О.Г і співав., 2014). У досліджуваному періоді 
кількість населення Сумської області зменшилася на 13,0%. Станом на 1 
січня 2017 р. у Сумській області проживало 1102,3 тис. осіб. Показник 
природного руху населення зменшився на 21,9% з (-11,4%) до (-8,9%), 
щільність населення – на 13,0%: з 53,7 осіб на 1 км2 до 46,7, при цьому, 
міграційний рух зріс на 72,6%: з 3,8% до 1,04%. 

Було встановлено, що між рівнем захворюваності на шигельоз та 
досліджуваними демографічними факторами (чисельність населення, 
щільність населення, природний і міграційний рух), спостерігається 
сильний зв'язок, (коефіцієнт множинної кореляції складає 0,91 од.). 
Коефіцієнт детермінації на рівні 0,82 од. свідчить про адекватність 
побудованої регресійної моделі. 

Коефіцієнт множинної кореляції, між рівнем захворюваності на 
сальмонельоз та демографічними факторами складає 0,83. Крім того, було 
встановлено, що 69% зміни показників захворюваності на сальмонельоз 
залежить від природного руху населення (коефіцієнт детермінації складає 
0,69). 

Висновок. Впровадження системи математичного моделювання 
прогнозування розвитку епідемічного процесу із врахуванням даних 
соціально-гігієнічного моніторингу дозволить оптимізувати 
епідеміологічний нагляд за гострими кишковими інфекціями. 
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2Запорізкий обласний лабораторний центр, м. Запоріжжя, Україна 
 
 

Актуальність проблеми визначається тим, що за останні роки 
трансмісивні хвороби (ТХ) мають чітку тенденцію до значного 
поширення серед населення світу. За даними ВООЗ, в світі щорічно ця 
патологія вражає більше 1 мільярда чоловік та більше 1 мільйона 
помирають. 80% населення планети наражаюся на ризик ТХ, при цьому 
половині з них загрожує 2 та більше хвороби. Поширеність ТХ експерти 
ВООЗ пов’язують із згортанням заходів по боротьбі з переносниками її – 
членистоногими та розширенням ареалу переносників в зв’язку з 
глобальними змінами клімату на планеті, оскільки переносники 
перебувають у природних середовищах.  

Міждержавна група експертів ООН стверджує, що за 100 років 
середня температура поверхні Землі піднялась на 0,7 °С, а за останні 50 
років темпи підвищення температури подвоїлись. 

Матеріали та методи. Нами було вивчено характер змін 
середньодобових температур (градусо-діб) за 1987 – 2016 рр. по 
п’ятирічкам та зміни в фауністичному комплексі збудників і переносників 
ТХ на території Запорізької області. Оскільки одним із основних 
резервуарів трансмісивних інфекцій в природних вогнищах є кровосисні 
комарі, вивчалася саме ця група членистоногих.  

Результати. Встановлено, що середньодобові температури мають 
чітку тенденцію до зростання. При чому, починаючи з періоду 2002 – 
2006 рр. темпи зростання значно пришвидшились. Найбільш інтенсивно 
збільшувалися середньодобові температури в 2005 – 2009 рр. (темп 
зростання в днях – на 11,7%, в градусо-днях – на 8,6%). Ця тенденція 
зберігається і зараз (рис.). 



 109 

 
Рис. Сума середньодобових температур (градусо-діб) за 1987 – 2016 рр.  

(з 01 травня по 30 вересня) 
 

Підвищення середньодобових температур впливає на фауну і 
чисельність переносників, швидкість розвитку збудників. Так внаслідок 
цього швидкість розвитку збудників малярії збільшилася (в 1987 році Pl. 
vivax міг здійснити 5 спорогоній, Pl. falciparum – 3; в 2001 р. – 6 і 4 
відповідно; в 2017 р. – 10 і 6). За даними фенологічних спостережень 
ентомологів за комарами родів Anopheles, Culex, до кінця жовтня 
кровосисні комарі були гоноактивні, відповідно активно нападали і могли 
передавати збудників інфекції. 

В останні 28 років відбулися значні зміни в фауністичному комплексі 
збудників і переносників (з’явилися нові види, змінилася екологія раніше 
відомих членистоногих). Найнебезпечніші види комарів, які раніше були не 
численними, стали домінуючими, екзофільні види перетворилися в 
полуендофільні. Так, найнебезпечніший вид комарів Aedes vexans, раніше 
нечисленний, став домінуючим полуекзофілом. Було визначено 16 нових 
видів не малярійних та 1 вид малярійних комарів. Враховуючи ці тенденції, 
не слід виключати і можливість для розширення ареалу розповсюдження до 
меж України або завозу на територію країни і укорінення тут переносника, 
що може передавати вірус Зіка – Aedes albopictus. 

Висновки.  
Встановлено залежність видового складу комарів та їх чисельність 

від температури середовища, що в свою чергу свідчить про необхідність 
проведення постійного моніторингу за фауністичним складом 
членистоногих та зміною природного середовища їх перебування. 
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За даними Європейського регіонального бюро (ЄБР) ВООЗ 

(Copenhagen, Denmark, 20 August 2018), за перше півріччя 2018 р. у 
Регіоні вірусом кору були інфіковані понад 41000 дітей і дорослих, з яких 
померли, згідно з щомісячними звітами з країн, принаймні 37 людей. З-
поміж інших країн Європейського регіону ВООЗ найбільше від кору 
постраждала Україна, в якій за півроку кількість захворілих перевищила 
23000 осіб – більше половини від загальної кількості в масштабах всього 
регіону (http://www.euro.who.int/ru/media-centre/sections/press-
releases/2018/measles-cases-hit-record-high-in-the-european-region).  

Мета – аналіз епідситуації з кору в України за період 2014 – 2018 рр.  
Матеріали і методи. Матеріалами для вивчення були річні звіти 

статистичних форм МОЗ України та ДЗ «Український центр з контролю 
та моніторингу захворювань МОЗ України», матеріали ЄБР ВООЗ: форма 
1, 2 – «Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання»; форма 
ВООЗ «Узагальнена звітність щодо випадків кору в Україні» (за 2015 р.), 
форма 5 – «Виконання плану профілактичних щеплень за рік»; форма 6 – 
«Звіт про контингенти осіб окремих вікових груп, яким здійснено 
щеплення проти інфекційних захворювань»; форма 40 – «Державна 
галузева статистична звітність МОЗ України» (результати серологічних 
досліджень сироваток крові населення України на наявність імунітету до 
вірусу кору та краснухи). 

Результати. За останнє десятиліття (2008 – 2017 рр.) показники 
захворюваності на кір (на 100 тис. населення) в Україні зросли з 0,1 до 
11,23 з максимальним показником у 2012 р. – 27,25 на 100 тис. населення 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Динаміка захворюваності на кір в Україні у 2008 – 2017 рр. 

 
У 2015 р. в порівнянні з 2014 р. захворюваність на кір знизилась у 22 

рази (2327 та 105 випадків), що спостерігалось в усіх вікових групах. 
Найвищий рівень захворюваності реєструвався серед дітей в віковій групі 
1-4 років – 28 випадків, 5-9 років 18 випадків та до 1 року – 13 випадків. 

У 2016 р. у порівнянні з 2015 р. захворюваність на кір всього 
населення залишалась на однаково низькому рівні (105 та 102 випадків). 
На цьому тлі серед дітей до 17 років показник захворюваності зріс в 1,1 
рази, а у вікових групах до 1 року та 1-4 років було зареєстровано 
зниження захворюваності в 4,2 та 1,1 рази, серед дорослого населення – в 
1,5 рази.  

У 2017 р. в порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. захворюваність 
на кір серед всього населення зросла в 47 разів (4782 та 102 випадків), що 
було характерним для усіх вікових груп. 

Ситуація з кором за останні 6 місяців 2018 року в порівнянні за той 
же період 2017 року невтішна: захворюваність серед всього населення 
України зросла з 968 випадків до 23067 , тобто у 23,83 рази, а серед 
дорослого населення – у 37,98 рази; також зросла кількість випадків 
захворювання на кір і серед дітей різних вікових групах – у середньому 
до 22 разів. На 01.07.2018 р. з початку року на кір захворіли 24027 людей 
– 9682 дорослих і 14345 дітей. За інформацією ЗДОРОВ-ИНФО, з 
початком учбового року випадки захворювання на кір в Україні 
почастішали, і на 38 тижні року на кір захворіли 563 людини (185 
дорослих та 378 дітей), що більше, ніж на попередньому тижні року на 
28% (253 випадки). За останніми даними Центру громадського здоров’я 
МОЗ України, з початку 2018 року захворіли 31443 людини, у тому числі 
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12757 дорослих та 18686 дітей, з яких померли 13 осіб – 9 дорослих та 4 
дитини (https://zdorov-info.com.ua). 

Зростання захворюваності на кір було прогнозованим, особливо в 
контексті низьких, таких, що не відповідають рекомендаціям ВООЗ, 
обсягів виконання профілактичних щеплень у 2014 – 2017 рр. вакциною 
КПК – вакцинація 57% – 93,3%, ревакцинація 38,7 – 90,7% (рис. 2). 

 
Рис. 2. Охоплення щепленнями проти кору, паротиту, краснухи  

(за даними Укрвакцина) 
 

Висновки:  
В Україні, на фоні низького рівня охоплення щепленнями 

відбувається накопичення значного прошарку неімунних до збудників 
кору, що формує умови до погіршення епідситуації.  
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В.А. Марциновська, Ю.В. Круглов, О.М. Кислих, О.В. Максименок, 
Т.А. Сергеєва 

(marcynetta@ukr.net) 
 

FAST TRACK В УКРАЇНІ: 
ЧИ МОЖЛИВО ДОСЯГТИ ПОСТАВЛЕНІ ЦІЛІ 

 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хворобі  

м. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Збільшення доступу та масштабів тестування для встановлення 
діагнозу ВІЛ-інфекції є пріоритетним профілактичним заходом, 
спрямованим на прискорення подолання негативних наслідків епідемії 
ВІЛ-інфекції в світі. Згідно з новими глобальними цілями Fast Track, які 
ще називають «90–90–90», в період до 2020 року необхідно досягти 
першого показника «90», який означає, що 90% людей, які живуть з ВІЛ, 
знають про свій діагноз. Цей перший показник «90» вкрай важливий для 
досягнення другого «90» – початку АРТ у ВІЛ-позитивних осіб – і, як 
наслідок, для забезпечення виконання третього «90» – зниження 
вірусного навантаження в осіб, які отримують лікування, до 
невизначуваного рівня. На думку міжнародних експертів, застосування 
такого підходу дозволить ліквідувати глобальну епідемію ВІЛ-інфекції до 
2030 р. та попередити приблизно 28 млн. нових випадків ВІЛ-інфекцій та 
21 млн. смертей, обумовлених СНІДом у світі.  

Матеріали і методи. Проаналізовані чинні законодавчі та нормативні 
документи України, міжнародні рекомендації, результати спеціальних 
досліджень, проведених в Україні за підтримки донорських організацій. 

Результати. Сучасна епідемічна ситуація з ВІЛ-інфекції в Україні 
поки що не дає підстав стверджувати про суттєве зниження тягаря 
епідемії ВІЛ-інфекції в країні – масштаби епідемії продовжують 
поширюватися серед загального населення за рахунок збільшення 
епідемічної значимості статевого шляху передачі ВІЛ та провідної ролі у 
поширенні збудника представників ключових груп щодо інфікування 
ВІЛ, зокрема споживачів ін’єкційних наркотиків, осіб, які надають 
сексуальні послуги за винагороду, чоловіків, які мають секс із 
чоловіками, та їх партнерів. Прогнозування подальшого розвитку 
епідемічного процесу в масштабах країни набуває все більшої складності 
через кризові соціально-економічні явища та збройний конфлікт в 
східних регіонах України. 

З огляду на реформування системи охорони здоров’я та у рамках 
стратегії Fast Track актуальним для України є диверсифікація та 
впровадження нових та ефективних моделей і підходів до послуг з 
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тестування на ВІЛ з використанням потенціалу закладів охорони здоров’я 
різного профілю, що надають первинну, вторинну (спеціалізовану) та 
третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, з активним 
залученням громадських організацій. 

Для досягнення перших «90», насамперед, необхідна нова політика 
щодо розширення доступу до послуг з тестування на ВІЛ (далі – ПТВ), 
орієнтована на епідеміологічний контекст та спрямована на своєчасний 
зв’язок зі службами профілактики, лікування та допомоги при ВІЛ-
інфекції, а саме: 

- залучення працівників без спеціальної медичної освіти, які 
пройшли навчання щодо застосування швидких тестів. 

- збільшення доступу до ПТВ за межами закладів охорони здоров’я 
(далі – ЗОЗ) шляхом поширення таких моделей надання ПТВ як 
самотестування, ПТВ на рівні спільнот / НУО, ПТВ у рамках 
епідеміологічних та інших досліджень з біологічним компонентом. 

- розширення доступу до ПТВ за допомогою ШТ у ЗОЗ з 
проактивним залученням медичних закладів первинної ланки. 

- забезпечення ПТВ для партнерів та близького оточення ВІЛ-
позитивних людей. 

- перегляд національних алгоритмів тестування, ефективних для 
діагностики ВІЛ-інфекції та скорочення часу очікування результатів 
обстеження на ВІЛ. 

- забезпечення виконання законодавчих актів та норм, що 
запобігають дискримінації та сприяють толерантності до людей, які 
живуть з ВІЛ. 

У цьому контексті основними напрямками з розширення доступу до 
ПТВ в Україні, має стати: 

1) Внесення змін у законодавчу базу у сфері послуг з тестування на 
ВІЛ (Закони України, накази МОЗ України) з метою гармонізації 
нормативно-правових актів з законодавством Європейського Союзу, 
враховуючи сучасні міжнародні рекомендації. 

2) Створення єдиної національної стратегії тестування на ВІЛ-
інфекцію в Україні з урахуванням епідемічної ситуації та потреб в 
обстеженні різного контингенту населення. 

3) Створення ефективної системи перенаправлення та оптимізації 
руху ВІЛ-позитивних осіб між різними організаціями державного і 
неурядового сектору, що сприятиме скороченню тривалості процедури 
залучення осіб з ВІЛ-позитивним статусом, ризикованою поведінкою до 
медичних та немедичних програм. 

4) Забезпечення сталого фінансування державних програм щодо 
надання послуг з тестування на ВІЛ, лікування, догляду та підтримки 
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людей, які живуть з ВІЛ, за рахунок збільшення внеску місцевих 
бюджетів у регіональні програми з ВІЛ/СНІДу. 

5) Популяризація послуг з тестування на ВІЛ через засоби масової 
інформації, включаючи телебачення, зовнішню рекламу, Інтернет та 
електронні соціальні мережі, тощо. 

6) Зміцнення системи моніторингу і оцінки послуг з тестування на 
ВІЛ для прийняття управлінських рішень. 

Висновки.  
Для досягнення цілей Fast Track, принаймні перших «90», необхідні 

спільні зусилля державних та громадських організацій, застосування 
нових підходів до надання послуг з ПТВ та активне включення у процес 
лікарів первинної ланки охорони здоров’я. 

 
 

S.L. Matvyeyeva 
(Kjara.clair@gmail.com) 

 
CYTOKINE PROFILE DEPENDING ON THYROID 

FUNCTION ACTIVITY IN TUBERRCULOSIS PATIENTS 
 

Kharkiv National Medical University, Kharkiv, Ukraine 
 

According to modern ideas, tuberculosis refers to interleukin-dependent 
immunodeficiency, accompanied by pronounced changes in the cytokine 
network of the body. Cells of the monocyte-macrophage system activated by 
the thyroid gland in direct and indirect ways, which facilitates the elimination 
of the causative agent of tuberculosis from the body. 

Objective. Analysis of the role of thyroid state in the formation of anti-
tuberculosis immunity by estimation of the interrelations between thyroid 
profile, cytokines and outcomes of chemotherapy of cavitary pulmonary 
tuberculosis. 

Materials and methods. The results of ultrasound scan of the thyroid 
gland and immunoassay for levels of free thyroxine, thyroid-stimulating 
hormone and antibodies to thyroglobulin and thyroperoxidase in patients with 
unchanged thyroid tuberculosis (n = 30) and patients with tuberculosis with 
autoimmune thyroiditis and subclinical hypothyroidism (n = 30) were 
compared. In addition, the results of the determination of some cytokines 
(tumor necrosis factor-α, interferon-γ, interleukin-2, -6 and -4) compared 
before and at the end of the intensive phase of chemotherapy.  

Results. The levels of tumor necrosis factor-α, interleukin-2, interleukin-6 
in free bloodstream in tuberculosis patients with unchanged thyroid gland was 
2 times higher. The level of interferon-γ was 2.5 times higher when compared 
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with tuberculosis patients with autoimmune thyroiditis and subclinical 
thyroiditis. The level of interleukin-4 was 15 times lower when compared with 
tuberculosis patients with autoimmune thyroiditis and subclinical thyroiditis. 
The increasing ofpro-inflammation cytokines and the decreasing of anti-
inflammation cytokine interleukin-4 level demonstrated in tuberculous patients 
with autoimmune thyroiditis and following subclinical hypothyroidism when 
compared with tuberculosis patient with unchanged thyroid confirms the 
important role of thyroid hormones in the formation of antituberculosis 
immunity. Rates of stopping of bacilli expelling and healing of the cavities at 
the end of intensive phase of chemotherapy were for 10% higher in the group 
of patients with unchanged thyroid gland. Thus, the outcomes of 
antituberculosis chemotherapy at least partly depends on thyroid state because 
of thyroid stimulation of immunological state. 

Conclusions.  
Autoimmune thyroiditis with subclinical hypothyroidism leads to the 

suppression of the cytokine state in tuberculosis patients. This explains less 
successful results in antituberculosis chemotherapy in tuberculosis patients 
with this concomitant pathology.  

 
 

С.В. Маціпура, В.О. Паничев, М.М. Павельєва, Н.І. Годована, Л.Я. 
Дементьєва, О.А. Костюк, У.В. Ільницька 

(epidvid@oblses.te.ua) 
 

РЕЗУЛЬТАТИ  ЕПІДСПОСТЕРЕЖЕННЯ  ЗА  
ЗАХВОРЮВАНІСТЮ  НА  КІР  У  ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ  

ОБЛАСТІ  У  2017 – 2018 РОКАХ  
 

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України», 
м. Тернопіль, Україна 

 
Проблема кору залишається актуальною, що зумовлено високим 

рівнем захворюваності, можливими тяжкими клінічним формами 
хвороби, летальністю. Актуальність і надалі буде зростати в результаті 
зміни імунного статусу в людській популяції, особливо серед дітей.  

Мета дослідження – проаналізувати прояви епідпроцесу, заходи, 
спрямовані на попередження захворювань. 

Матеріали і методи. Аналіз захворюваності кором, аналіз охоплення 
профілактичними щепленнями проти кору, результати лабораторних 
досліджень хворих на базі вірусологічної лабораторії ДУ 
«Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ України». 
Дослідження проводили за даними моніторингу, статистичного обліку 
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захворюваності (форма звітності №1, №2), картами профілактичних 
щеплень (форма №063/0), зведеного звіту про виконання профщеплень 
(UKRVAK). 

Результати. Для епідпроцесу кору характерна періодичність за 
наявності сприйнятливих осіб, коли роки підйому (кожні 4-6 років) 
змінюються роками зниження захворюваності. За період спостереження з 
2001 до 2018 року зареєстровані підйоми захворюваності: у 2001, 2006 та 
2012 роках, коли інтенсивні показники відповідно склали 94,7; 131,8 та 
114,9 випадків на 100 тис. населення. В 2017 році розпочався 
прогнозований, черговий епідемічний підйом захворюваності на кір – 
28,22 випадки на 100 тисяч населення, який триває і у 2018 році. За 8 
місяців поточного року зареєстровано 1634 випадки – 155,76 випадків на 
100 тисяч населення. 

Захворюваність у 2018 році серед дітей становить 61,6%, серед 
дорослих – 38,4%. В числі захворілих дітей переважають вікові групи 5-9 
років, 15-17 років та 10-14 років, з питомою вагою відповідно 27,6%, 
23,6% та 22,6%.  

Зареєстровано 31 спалах кору.  
Серед усіх захворілих у 17 осіб – кір, ускладнений 

бронхопневмонією. Зареєстровано 1 летальний випадок кору. 
Підйом захворюваності зумовлений також і низькими відсотками 

охоплення профілактичними щепленнями (у 2013 році отримали вакцинацію 
28,8% дітей, ревакцинацію – 30,2%, у 2014 відповідно – 46,8% та 36,4%, у 
2015 році – 64,3% та 68,4%, у 2016 році – 20% та 14,7%). 

За даними карт профілактичних щеплень, 35,9% захворілих щеплені 
дворазово згідно віку; 15,2% отримали 1 дозу вакцини; 28,3% не щеплені; 
у 20,6% дані про щеплення невідомі, що розцінюється як не щеплені. 
Таким чином, 48,9% хворих не мали в анамнезі щеплень проти кору. 

Лабораторно підтверджено 352 випадки (21,5%) кору.  
Прояви епідпроцесу при кору залежать від рівня імунітету, який 

визначається часткою перехворілих і щеплених проти кору населення, а 
також від циркулюючого генотипу вірусу. За результатами проведених 
Регіональною Референс-лабораторією (РРЛ) ВООЗ з діагностики кору та 
краснухи (Люксембург) досліджень 15 зразків сечі від хворих з діагнозом 
«кір», визначено циркулюючий вірус кору генотипу D8, що активно 
циркулював протягом останніх років у ряді країн Європи (Німеччина, 
Швейцарія, Хорватія, США та Бельгія). 

Висновки:  
1. В області у 2018 році триває прогнозований ріст захворюваності 

кором, що є проявом закономірності епідпроцесу (циклічність, взаємодія 
складових паразитарної системи). 
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2. Епідемічна ситуація із захворюваності на кір кваліфікується як 
неблагополучна, зареєстровані спалахи захворювань. 

3. Отримані результати РРЛ ВООЗ засвідчують циркуляцію на 
території області вірусу кору генотипу D8, що циркулював протягом 
останніх років у ряді країн Європи. 

4. На фоні зниження показників охоплення щепленнями, 
захворюваність у 2018 році перевищила останні піки захворюваності на 
кір у 2001, 2006, 2012 роки.  

Отож, рівень захворюваності на кір залежить від рівня щепленості 
населення. Вакцинація залишається єдиним основним ефективним 
методом профілактики. 

 
 
А.П. Міроненко, О.С. Голубка, Л.В. Лейбенко, Л.В. Радченко, 

 А.Ю. Фесенко, О.В. Онищенко, О.Ю. Смутько 
(miralla@ukr.net) 

 
ГРИП  В  УКРАЇНІ  В  СЕЗОНІ  2017 – 2018 РР . ,   
ПРОГНОЗ  НА  НАСТУПНИЙ  ЕПІДСЕЗОН  

 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

 ім. Л.В. Громашевського Національної академії медичних наук України» 
м. Київ, Україна 

 
Рівно 100 років минуло від початку найбільш згубної пандемії грипу 

– так званої «іспанки», коли третину населення планети було інфіковано, 
та принаймні 10 мільйонів людей, за підрахунками на 1920 рік, померли. 
Незважаючи на успіхи у нагляді за вірусами грипу, неможливо точно 
прогнозувати, коли саме станеться чергова пандемія, і який новий 
небезпечний вірус грипу з’явиться. Ключовою ланкою в підготовці до 
пандемії грипу є надійно працююча система епідеміологічного нагляду за 
грипом в країнах. 

Матеріали і методи. Епідеміологічний аналіз сезону грипу 2017 – 
2018 рр. був проведений на основі щотижневих звітів про випадки з 
ознаками грипоподібних захворювань (ГПЗ) та тяжких гострих 
респіраторних захворювань (ТГРЗ) (2328 випадків) за даними системи 
дозорного епіднагляду, якій запроваджено в Україні з 2007 року. 
Матеріалом для вірусологічних досліджень були носогорлянкові змиви 
від хворих на грип. Методом ПЛР в режимі реального часу було 
досліджено 1095 зразків від хворих на ГПЗ та ТГРЗ за допомогою 
стандартного протоколу із застосуванням тест-систем: QIAamp® Viral 
RNA Mini Kit, виробник (QIAGEN). Ізоляцію вірусів грипу проводили на 
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культурах клітин MDCK та MDCK-siat. Сиквенування ізолятів було 
здійснене в CDC (Атланта) та Лондоні. Для проведення філогенетичного 
аналізу застосовували програмне забезпечення пакету програм MEGA 7.0  

Результати. Епідемічний сезон грипу 2017 – 2018 рр. в Україні був 
невисокої інтенсивності, порівняно з двома попередніми сезонами. 
Лабораторно підтверджена циркуляція вірусів грипу в країні, за даними 
дозорного епіднагляду, почалася на 45 тижні 2017 року (другий тиждень 
листопада). Пік захворюваності прийшовся на 7 тиждень 2018 року.  

У більшості випадків причиною хвороби був вірус грипу типу В 
генетичної лінії В/Вікторія, який і став провідним збудником епідемії. 
Методом ПЛР було обстежено 1075 зразків від хворих на ГПЗ та ТГРЗ 
(41% були позитивними на грип), та лабораторно підтверджено: 11 – грип 
А (не субтипований), 22 – грип А(Н1)рdm, 25 – А(Н3), 383 – грипу В. 
Серед усіх опрацьованих вірусів грипу В 74% належали до генетичної 
лінії B/Victoria, а 26% – до В/Yamagata. 

За час епідемії нами було виділено 259 ізолятів вірусу грипу. 
Антигенний та генетичний аналіз ізолятів показав, що пандемічні віруси 
грипу A(H1N1)pdm09, як і в минулому сезоні, мали низьку активність як 
в Україні, так і світі. Більшість ізолятів були антигенно подібними до 
вакцинного вірусу A/Michigan/45/2015. Ізолят грипу А(H3N2) 
A/Kyiv/7/2018 виявився більш подібним до нового вакцинного штаму 
A/Сінгапур/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2), аніж до актуального для 
даного сезону А/Гонгконг/4801/2014 і розташувався в межах генетичного 
кластеру 3С.2а. Віруси грипу В генетичної гілки B/Victoria набули 
мінімальної кількості генетичних заміщень і були подібними до 
вакцинного штаму. Мінливість вірусів В/Yamagata також була низькою, 
про що свідчить набуття великою групою ізолятів всього трьох нових 
амінокислотних заміщень у послідовності гемаглютиніну, в порівнянні з 
вакцинним штамом В/Пхукет/3073/2013. Домінуючими в досліджуваному 
сезоні були віруси грипу В генетичної гілки B/Victoria, в той час, як у 
країнах Європи, переважала циркуляція вірусів грипу В лінії В/Yamagata. 

З високим ступенем вірогідності штам А/Сінгапур/INFIMH-16-
0019/2016 – A(H3N2) може стати провідним збудником наступної епідемії 
2018 – 2019 рр. Штам А/Мічиган/45/2015 – A(H1N1)pdm09 також може 
прийняти участь в епідемії, але його роль не буде провідною. Найменша 
вірогідність стати провідним збудником епідемії у вірусу грипу типу В, 
що подібний до B/Колорадо/06/2017. Цей вірус має делеції в 
амінокислотних залишках у двох положеннях гемаглютиніну (162 та 163), 
але поки що в Україні не зустрічався.  

Висновок.  
Отже, минулий епідемічний сезон грипу в Україні був низької 

інтенсивності. Не зважаючи на домінування вірусу грипу В лінії 
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B/Victoria, а саме старого штаму В/Брізбен/60/2008, сезон був 
різноманітним за складом циркулюючих збудників грипу.  

Г.А. Мохорт, І.П. Колеснікова, Т.В. Петрусевич, О.В. Зубленко,  
А.В. Ковальчук 

(epidnmu@gmail.com) 
 

АНАЛІЗ  ДИНАМІКИ  ТА  СТРУКТУРИ  ІНФЕКЦІЙНОЇ  
СМЕРТНОСТІ  В  УКРАЇНІ  (1965 – 2015) 

 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, м. Київ, 

Україна 
 

Моніторинг інфекційної смертності має велике значення для 
громадського здоров'я як інструмент формування стратегії протидії 
інфекційним захворюванням.  

Метою нашої роботи було визначення основних тенденцій та 
структури інфекційної смертності населення України за останні 50 років. 

Матеріали та методи. Дизайн нашого дослідження – описове 
популяційне ретроспективне епідеміологічне дослідження. Ми 
побудували динамічні ряди інфекційної смертності в Україні за 1965 – 
2015 роки. Для цього були використані щорічні статистичні форми С-8 
«Розподіл померлих за ознакою статі, вікових груп і причин смерті», 
надані Міністерством охорони здоров'я України. Облік причин смертей 
проводився державними органами відповідно до Міжнародної 
класифікації причин смерті і хвороб 9-го перегляду.  

Результати. Загальна кількість померлих від усіх інфекційних 
захворювань в Україні в 1965 – 2015 роках склала 1268560 або 4,05% від 
загальної смертності за цей період. Серед всіх інфекційних смертей 
550329 або 43,38% відноситься до класу інфекційних та паразитарних 
хвороб, а інші 718231 або 56,62% належать до інфекційних хвороб, які 
відносяться до інших класів хвороб. Відсоток дихальних інфекцій склав 
80,28%, кишкових інфекцій – 1,72%, кров'яних інфекцій – 16,94% та 
інших інфекцій – 1,05%. Крім того, частка антропонозів була 98,31%, 
частка зоонозів – 0,42%, частка сапронозів– 0,22% і частка інших – 1,05%. 
Протягом 1965 – 2015 років питома вага інфекційних смертей в загальній 
структурі смертності знаходилася в межах від 10,53% (1965 рік) до 2,99% 
(2015 рік). Загальний коефіцієнт смертності інфекційних захворювань 
знизився з 80,49 на 100000 населення (1965 рік) до 41,77 (2015 рік). Це 
свідчить, що в Україні мала місце тенденція до зниження загальної 
інфекційної смертності. Важливо відзначити, що істотне зниження 
загальної інфекційної смертності відбулося в Україні на тлі збільшення 
загальної смертності від неінфекційних хвороб. Неінфекційна смертність 
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збільшилася з 683,92 на 100000 населення (1965 рік) до 1354,77 на 100000 
населення (2015 рік). 

До числа перших 10 причин смерті від інфекційних захворювань в 
Україні у 1965 – 2015 роках увійшли наступні нозологічні одиниці та 
групи: 1. Respiratory tuberculosis and other forms of tuberculosis (30,3%); 2. 
Acute respiratory infections + Influenza + Viral pneumonia + Pneumococcal 
pneumonia and Other acute pneumonias (28,36%); 3. Acute rheumatic fever + 
Chronic rheumatic heart disease (15,93%); 4. Malignant neoplasm of cervix 
uteri (10,42%); 5. AIDS (4,8%); 6. Septicemia (2,86%); 7. Meningococcal 
infection + Meningitis, excluding infectious and parasitic meningitis (2,64%); 
8. Other infectious diseases and parasitic diseases and late effects of other 
infectious and parasitic diseases (1,05%); 9. Acute intestinal infections due to 
unspecified micro-organisms and ill-defined, including toxically dyspepsia 
(0,93%) and 10. Viral hepatitis (0,79%). Переважна більшість інфекційних 
хвороб показала зниження середніх коефіцієнтів смертності у 1992 – 2015 
роках в порівнянні з 1965 – 1991 роками. Для окремих таких хвороб або їх 
груп воно становило від 12,71% (пневмонії) до 92,69% (грип). Найбільше 
зниження мало місце для всіх кишкових інфекцій (на 73,99%). Для всіх 
інфекцій дихальних шляхів зниження склало 18,14%, для інших інфекцій 
з невстановленим способом передачі зниження було на 4,6%, але для 
кров'яних інфекцій відбулося розширення на 59,72% (в основному за 
рахунок СНІДу). До інфекцій, які показали збільшення смертності, 
належать харчовий ботулізм (на 29,94%), туберкульоз (на 26,52%), 
дифтерія (на 376,53%), бешиха (на 371,26%), СНІД (на 100%). 

Висновки.  
Інфекційні хвороби не були основною причиною смертності 

населення України протягом останніх 50 років. За останні півстоліття 
загальний рівень інфекційних захворювань в структурі смертності 
населення України мав тенденцію до зниження, а рівень неінфекційної 
смертності мав зворотну тенденцію, але інфекційні захворювання завжди 
мають потенційну здатність до швидкого поширення і збільшення їх 
питомої ваги в структурі загальної захворюваності та смертності. 
Викликає настороженість можливе зростання смертності в Україні від 
СНІДу, туберкульозу та дифтерії. Досвід інших країн показує, що ці три 
інфекції можуть успішно контролюватися. Наявність в Україні 
несприятливих довгострокових тенденцій смертності СНІД, туберкульозу 
та дифтерії вимагає політичної волі уряду і показує необхідність 
здійснення державними службами надзвичайних заходів щодо цих та 
деяких інших інфекцій, в тому числі, контрольованих вакцинами.  
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З.М. Нехороших, Г.М. Джуртубаєва, Н.В. Пилипенко, Н.М. Процишина, 
О.О. Єгорова, Н.М. Маньковська, В.О. Самойленко 

(info_urapi@odessa.gov.ua) 
 

ГЕНОТИПІЧНЕ  ТА  ФЕНОТИПІЧНЕ  РІЗНОМАНІТТЯ  
ШТАМІВ  FRANCISELLA TULARENSIS ,  ЩО  

ЦИРКУЛЮЮТЬ  В  УКРАЇНІ  
 

ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут 
ім. І. І. Мечнікова МОЗ України», м. Одеса, Україна 

 
Наявність на території 23 з 25 областей України численних 

природних осередків туляремії, в яких циркулюють штами підвиду F. 
tularensis holarctica, визначає актуальність вивчення зазначеної проблеми. 
Відомо, що циклічність змін генотипічних та фенотипічних властивостей 
популяції Francisella tularensis (F. tularensis) корелює з періодами 
активізації природних осередків туляремії та їх затухання. На території 
різних ландшафтно-географічних зон України (Полісся, Лісостеп, Степ) в 
природних осередках туляремії ізольовано та ідентифіковано значну 
кількість штамів підвиду F. tularensis holarctica, проте їх біологічні 
властивості не вивчені.  

В зв’язку з зазначеним, метою наших досліджень було визначення 
генотипічних та фенотипічних особливостей ізольованих в Україні 
штамів F. tularensis holarctica. 

Матеріали і методи. Генотипічну структуру природних ізолятів F. 
tularensis, які виділені з різних джерел (дикі ссавці, кліщі, вода, люди) за 
період з 1967 по 2017 роки, вивчали з застосуванням мультилокусного 
VNTR-аналізу (Multilocus VNTR Analysis, MLVA). Диференціювання 
штамів F. tularensis проводили на основі алельних варіантів 4-х 
поліморфних VNTR-локусів (FT-M3, FT-M6, FT-M19 і FT-M20). Всі 
досліджені штами за культурально-морфологічними та біохімічними 
властивостями були ідентифіковані як представники виду F. tularensis та 
підвиду F. tularensis holarctica, що було підтверджено також при 
використанні авторської генодіагностичної ПЛР тест-системи (патент UA 
75546). Вірулентність штамів F. tularensis досліджували з використанням 
двох експериментальних моделей: in vitro – при взаємодії збудника 
туляремії з клітинами периферійної крові людини (ПКЛ) (патент UA 
37715) та in vivo – з клітинами паренхіматозних органів білих мишей. 
Цитодеструктивні ушкодження заражених клітин в препаратах, що 
отримані в процесі експериментальної туляремійної інфекції, вивчали 
цитоморфологічним методом. В якості контрольного зразку слугував 
вакцинний штам F. tularensis 15 Гайського. 
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Результати. Нами вперше в Україні на основі MLVA проведено 
молекулярно-генетичне дослідження 211 штамів F. tularensis holarctica, 
що виділені в природних осередках різних ландшафтно-географічних зон 
(Полісся, Лісостеп, Степ). При статистичному аналізі отриманих 
результатів проведеного генотипування штамів F. tularensіs встановлено, 
що основним джерелом природних ізолятів F. tularensіs були кліщі, від 
яких виділено 121 штам. В той же час від дрібних ссавців ізольовано 48, з 
води – 38, від людей – 4 штами. 

За допомогою MLVA ідентифіковано 48 генотипів штамів F. tularensis 
(спільних, довгоперсистуючих, унікальних), які за отриманими 
алельними варіаціями 4-х VNTR-локусів умовно розподілені на 3 групи 
(А, В, С). До групи А ввійшов 31 генотип (168 штамів), групи В – 9 
генотипів (25 штамів), групи С – 8 генотипів (18 штамів). 

Ретроспективний аналіз генотипічної структури вивчених штамів 
встановив, що генотипи F. tularensis групи А циркулюють на території 
різних регіонів України з 70-х років минулого століття, а генотипи групи 
В і С – починаючи з 2000 року. Протягом 2011 – 2012 років встановлено 
появу нових генотипів (А31, А171) штамів F. tularensis, циркуляція яких 
виявлена тільки в Чернігівській області (зона Полісся). 

В зоні Степу (Одеська область) за 2015 та 2017 роки виділено 13 
ізолятів F. tularensis: від кліщів (10) та диких ссавців (3), серед яких 
виявлені нові генотипи – А211, А111, А161 (миша лісова) та С111 (кліщі), 
циркуляцію яких раніше не реєстрували на території жодного регіону 
України. 

Встановлено, що генотипічне різноманіття штамів F. tularensis 
спостерігається в більшій кількості в зоні активних природних осередків 
Полісся, де виявлено 20 унікальних генотипів, в той час як в зоні 
Лісостепу та Степу – тільки 7. 

Вперше проведене експериментальне (in vitro та in vivo) вивчення 
вірулентних властивостей 48 штамів F. tularensis різних груп генотипів, 
що ізольовані від носіїв та переносників на фоні епідускладнень та в 
міжепідемічні періоди, виявило різну інтенсивність 
внутрішньоклітинного розмноження ізолятів та відмінності ступеню їх 
патогенності.  

Виявлено, що для штамів F. tularensis генотипів групи А клітинами-
мішенями були макрофаги ПКЛ, в яких виявляли найбільш ранні та важкі 
ушкодження ядерного апарату. Штами генотипів груп В і С 
обумовлювали значні деструктивні зміни в структурі нейтрофілів, які 
призводили до їх раннього апоптозу, що свідчило про те, що саме 
нейтрофіли є клітинами-мішенями для F. tularensis зазначених груп 
генотипів.  
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Вважаємо, що рання цитодеструкція макрофагів та апоптоз 
нейтрофілів можуть бути основними критеріями оцінки вірулентності 
штамів F. tularensis. 

Виявлено кореляцію результатів порівняльного вивчення 
вірулентності штамів F. tularensis з використанням двох моделей in vitro 
та in vivo. Встановлено, що найбільш вірулентними серед досліджених 
ізолятів були штами F. tularensis генотипів групи А, що ізольовані з 
різних джерел, в тому числі від людей на фоні епідускладнень. 

Висновки.  
1. Проведений вперше в Україні ретроспективний аналіз з вивчення 

генотипічних та фенотипічних властивостей штамів F. tularensis 
holarctica виявив їх різноманіття та особливості  індивідуальних 
штамів всередині зазначеного субвиду туляремійного мікроба. 

2. Встановлена поява нових генотипів (А211, А111, А161, С111) в зоні 
Степу та можливість циркуляції штамів F. tularensis holarctica одного 
генотипу або близькоспоріднених на територіях природних осередків 
туляремії різних ландшафтно-географічних зон України. 

 
 

Н.В. Оніщенко, О.В. Рябоконь, О.М. Камишний 
(helicobacter1403@gmail.com) 

 
АНАЛІЗ  АСОЦІАЦІЇ  ПОЛІМОРФІЗМУ  ГЕНУ  
ІНТЕРЛЕЙКІНА-10 (rs 1800872) ЗІ  СТУПЕНЕМ  

ТЯЖКОСТІ  ПЕРЕБІГУ  ОПЕРІЗУВАЛЬНОГО  ГЕРПЕСУ   
У  ДОРОСЛИХ  

 
Запорізький державний медичний університет, Запоріжжя, Україна 

 
Актуальним є широке розповсюдження оперізувального герпесу 

серед дорослого населення. За останні роки все більше реєструється 
випадків оперізувального герпесу серед імунокомпетентних осіб 
молодого та середнього віку з розвитком тяжкого перебігу та ускладнень. 
Важливу роль в імунопатогенезі оперізувального герпесу займають 
цитокіни та стан їх імунорегуляторних механізмів. Дослідження 
генетичного поліморфізму одиничних, кодуючих активність цитокінів, 
дозволяє вивчити особливості розвитку захисних реакцій та стан 
імунологічної реактивності організму з подальшою можливістю 
прогнозувати виникнення захворювання, ступінь тяжкості його перебігу 
та ризик розвитку ускладнень. 
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Мета – проаналізувати зв’язок тяжкості перебігу оперізувального 
герпесу у дорослих залежно від поліморфізму гену інтерлейкіну-10 (rs 
1800872). 

Матеріали та методи. У роботі використано венозну кров 50 хворих 
на оперізувальний герпес та 40 практично здорових осіб. Вік хворих 
коливався в межах від 27 до 85 років, в середньому склав 67 роки. 
Чоловіків було 19 (38%), жінок – 31 (62%). Хворі були поділені на групи 
залежно від тяжкості перебігу оперізувального герпесу: 35 хворих з 
середньотяжким перебігом та 15 пацієнтів з тяжким перебігом. 
Визначення алельного поліморфізму гену інтерлейкіна-10 (rs 1800872) 
проведено методом полімеразної ланцюгової реакції у реальному часі 
CFX-96 Touch (BIO-RAD, США), використовуючи набори NP-512-100 
(РФ) у відділі молекулярно-генетичних досліджень Навчально-
лабораторного центру Запорізького державного медичного університету 
(завідувач – д.мед.н., професор Камишний О.М.). В групу контролю 
увійшло 40 здорових людей. Для аналізу розподілу генотипів між 
хворими та здоровими особами розраховували відношення шансів (odds 
ratio, OR) в онлайн калькуляторі «Випадок-контроль» (http://gen-
exp.ru/calculator_or.php). Статистичну обробку даних здійснювали з 
використанням сформованої бази даних пацієнтів в програмі 
«STATISTICA for Windows 6.1» (StatSoft Inc., 
№AXXR712D833214FAN5).  

Результати. В результаті проведених досліджень встановлено, що 
оперізувальний герпес у дорослих перебігав з формуванням різних 
клінічних форм. Найчастіше реєструвалася локалізована форма (43 – 
86%), рідше дисимінована (5 – 10%) та генералізована (2 – 4%) форми. 
Розвиток ускладнень мав місце у 37 хворих, серед яких реєструвалися 
неврологічні (7), офтальмологічні (18), вісцеральні (10) та шкірні, які 
були обумовлені приєднанням вторинної бактеріальної інфекції (10). 
Оперізувальний герпес мав середньотяжкий перебіг у 35 (70%), тяжкий – 
у 15 (30%) хворих. 

Аналіз частоти виявлення поліморфізму гену ІЛ-10 (rs 1800872) у 
хворих на оперізувальний герпес, порівняно із здоровими людьми, 
показав, що генотип ТТ у хворих на оперізувальний герпес реєструвався 
достовірно частіше (1,7 разів, χ2 = 5,56, р = 0,02), ніж у здорових осіб, які 
раніше не хворіли на це захворювання. Зазначена закономірність свідчить 
про ризик маніфестації оперізувального герпесу у осіб, які мають генотип 
ТТ гену ІЛ-10 (rs 1800872).  

Проведений аналіз щодо визначення впливу поліморфізму гену ІЛ-10 
(rs 1800872) на тяжкість перебігу оперізувального герпесу дозволив 
виявити, що наявність генотипу ТТ асоціюється з розвитком тяжкого 
перебігу захворювання. Так, серед хворих з тяжким перебігом 
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оперізувального герпесу генотип ТТ реєструвався в 1,8 разів частіше (χ2 = 
6,35, р = 0,04), порівняно з хворими з середньотяжким перебігом. Та 
навпаки, генотип TG частіше виявлявся у хворих з середньотяжким 
перебігом захворювання (табл. 1). 

Таблиця 1 
 

Частота різних генотипів гену ІЛ-10 (rs 1800872) у здорових осіб та 
хворих на оперізувальний герпес залежно від тяжкості перебігу 

захворювання 
 

Хворі на оперізувальний герпес (n=50) 

Показник Здорові люди 
(n=40), абс. (%) 

Середньотяжкий 
перебіг (n=35), абс. 

(%) 

Тяжкий перебіг 
(n=15), абс. (%) 

Генотип TT 14 (35%) 17 (48,57%) 13 (86,66%)*
** 

Генотип TG 26 (65%) 18 (51,43%) 2 (13,34%) *** 
 
Примітки:  *  – різниця достовірна, порівняно зі здоровими людьми (р < 0,05);  

 ** – порівняно з групою хворих з середньотяжким перебігом (р < 0,05). 
 
У результаті порівняння генетичного поліморфізму гену ІЛ-10 rs 

1800872 у дорослих хворих, в залежності від тяжкості перебігу 
захворювання, була обрана загальна модель успадкування. За допомогою 
цієї моделі виявлено, що наявність генотипу ТТ гену ІЛ-10 (rs 1800872) 
обумовлює розвиток тяжкого перебігу оперізувального герпесу(0,867 
проти 0,133, χ2 = 6,35, OR = 6,88 95% CI: 1,35–35,11) (табл. 2). 

Таблиця 2 
 

Загальна модель успадкування поліморфізму гену IL-10 (rs 1800872) у 
хворих на оперізувальний герпес залежно від тяжкості перебігу 

захворювання 
 

Тяжкість перебігу Статистичні показники 
OR Генотипи  

гену ІЛ-10 тяжкий 
(n = 15) 

середньотяжкий 
(n = 35) χ2 P знач. 95% CI 

T/T 0,867 0,486 6,88 1,35 – 35,11 
T/G 0,133 0,514 0,15 0,03 – 0,74 
G/G 0,000 0,000 

6,35 0,04
2,29 0,04 – 120,77 
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Висновки.  
За наявності генотипу ТТ гену ІЛ-10 (rs 1800872) виникає ризик 

маніфестації оперізувального герпесу. Наявність генотипу ТТ гену ІЛ-10 
(rs 1800872) асоціюється з розвитком тяжкого перебігу оперізувального 
герпесу. 

 
 

1Н.І. Оперчук, 2В.І. Задорожна  
(onana2004@gmail.com) 

 
ІУНОЛОГІЧНИЙ  МОНІТОРИНГ  ПОПУЛЯЦІЙНОГО  
ІМУНІТЕТУ  КОРУ  В  КІРОВОГРАДСЬКІЙ  ОБЛАСТІ   

В  ПЕРІОД  2004 – 2015 РОКІВ  
 

1ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров´я України», м. Кропивницький, Україна 

2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 

 
Оцінка стану індивідуального та колективного імунітету, оцінка 

якості профілактичних щеплень, виявлення груп ризику щодо 
захворюваності та своєчасна організація проведення необхідних 
цілеспрямованих профілактичних заходів – невід’ємна частина 
епідеміологічного нагляду за вакцинокерованими інфекціями.  

Мета: Прогнозування епідемічної ситуації щодо ризику спалаху 
захворюваності на кір шляхом визначення рівня популяційного та 
колективного післявакцинального імунітету проти кору серед населення 
Кіровоградської області в період 2004 – 2015 рр.  

Матеріали і методи: епідеміологічний, санітарно-статистичний, 
санітарно-демографічний, метод реакції пасивної гемаглютинації (РПГА), 
метод імуноферментного аналізу (ІФА). Проаналізовано рівні 
специфічних антитіл класу IgG до вірусу кору у населення області (2654 
осіб) в період 2014 – 2015 рр. 

Результати. За даними галузевої статистичної звітності (форма 40-
здоров.) рівні специфічних антитіл класу IgG до вірусу кору визначали у 
2654 осіб, із яких 1081 мешкали у містах (40,7%) та 1573 (59,3%) – 
сільській місцевості. При відборі осіб для обстеження на напруженість 
імунітету враховувались значущі критерії: документальне підтвердження 
даних про щеплення від кору, відсутність в анамнезі перенесеного 
захворювання на кір, відсутність контакту з хворим на кір протягом 
останніх 12 місяців, згода обстежуваного або його батьків на участь у 
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дослідженні з визначення напруженості імунітету, заповнена анкета 
тощо. 

Середні показники осіб із захисними рівнями специфічних антитіл 
коливались від 31,3% до 93,5%, з рівнями антитіл менше захисних – від 
0,8% до 42,2%, частка серонегативних осіб серед обстежених коливалась 
від 0% до 26,5% (табл.).  

При оцінці специфічного післявакцинального протикорового 
імунітету дитячого населення Кіровоградської області визначена група 
дітей (106 осіб), які мали документально підтверджені дані імунізації 
проти кору відповідно національного Календаря профілактичних 
щеплень, не хворіли кором, але не мали захисних рівні титрів антитіл до 
вірусу кору (IgG). Дані діти є групою ризику захворюваності на кір. Це 
дозволило провести імунокорекції дітям даної групи ризику та підвищити 
ефективність профілактичних та протиепідемічних заходів на шляху 
елімінації кору в сучасних умовах. 

Таблиця 
Питома вага осіб із різними рівнями специфічних антитіл класу IgG 

до вірусу кору у населення Кіровоградської області 
 

Роки Питома вага 
осіб  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

- із захисним 
рівнем антитіл 59,0 53,1 31,3 36,0 68,0 84,9 87,0 91,1 93,5 87,0 84,1 89,6 

- з рівнем 
антитіл 
< захисного 

28,9 26,3 42,2 40,1 24,0 14,3 13,0 3,3 0,8 13,0 4,3 2,0 

- серонегативні 12,0 20,6 26,5 22,9 8,0 0,8 0 5,6 5,7 0 11,6 8,4 
 

Висновки.  
Результатами аналізу стану популяційного імунітету проти кору у 

населення Кіровоградської області в період 2004 – 2015 рр. встановлено 
низький рівень імунологічного захисту в окремі роки населення 
Кіровоградської області, що може створювати підстави для спалахів кору 
та потребує імунокорекції групам дитячого населення.  
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Е.Л. Панасюк, В.И. Матяш, С.П. Борщев, Д.В. Говорова, Н.С. Трембачева 
(newhelen17@gmail.com) 

 
ОСНОВНЫЕ  ПРЕДРАСПОЛАГАЮЩИЕ  ФАКТОРЫ  
РАЗВИТИЯ  АССОЦИИРОВАННОЙ  ИНФЕКЦИИ  У  

ПАЦИЕНТОВ  С  ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ  
ЗАБОЛЕВАНИЯМИ  НЕРВНОЙ  СИСТЕМЫ  

 
ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней 
им. Л.В. Громашевского НАМН Украины», г. Киев, Украина 

 
В современных условиях наблюдается рост заболеваемости 

населения инфекционными болезнями, в том числе инфекционными 
заболеваниями нервной системы. Инфекционные заболевания нервной 
системы – одна из частых форм неврологической патологии, их удельный 
вес в структуре общей патологии нервной системы составляет около 40%. 
Актуальность проблемы инфекционных поражений нервной системы 
остается высокой, не смотря на значительные достижения в изучении 
этиологии, патогенеза, клиники, совершенствование диагностики и 
лечения отдельных нозологических форм. Тесная связь данной патологии 
с болезнями других органов и систем, особенности дифференциальной 
диагностики требуют высокого уровня знаний от врачей различных 
специальностей, в том числе – далеких от неврологии. 

Цель: изучить основные предрасполагающие факторы, которые 
способствовали развитию ассоциированной инфекции у пациентов с 
воспалительными заболеваниями нервной системы. 

Материалы и методы. Проведен анализ 1200 историй болезней 
пациентов возрастом 18 – 80 лет с воспалительными поражениями 
нервной системы, которые пребывали на лечении в отделении 
интенсивной терапии и детоксикации ГУ «Институт эпидемиологии и 
инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского НАМН Украины» в 
2002 – 2017 гг. 

Результаты. По проспективным и ретроспективным данным 
медицинской документации 939 (78,25%) пациентам обследований с 
целью установления этиологии процесса ранее проведено не было. 
Терапия проводилась без учета этиологического фактора. У 261 (21,75%) 
пациента ранее были выявлены патогены: в 220 (18,33%) случаях – один, 
в 41 (3,42%) – несколько. Основной биологической средой для 
первичного исследования активности патогенов была кровь, сыворотка 
крови (139, 11,58%), реже ликвор (113, 9,42%), слюна (0,50%). 
Одномоментное исследование крови и ликвора было проведено только 5 
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(0,42%) пациентам. По результатам обследования или в качестве терапии 
ex juvantibus 284 (23,67%) пациентам была назначена противовирусная, 
375 (31,25%) – антибактериальная терапия. Причем, из этого числа 
пациентов 123 (10,25%) противовирусная терапия была назначена без 
этиологического подтверждения процесса, антибактериальная – 191 
(15,92%). Было отмечено, что сам факт проведения этиотропной терапии 
не снижает вероятность рецидивов. Большая часть пациентов (80,33%) 
лечилась в стационарных условиях, преимущественно в отделениях 
неврологического профиля (73,08%). После проведенной терапии, в том 
числе и специфической, 847 (70,58%) пациентов отмечали ухудшение 
состояния, прогрессирование заболевания (рецидив, обострение). В 623 
(73,55%) случаях ухудшение состояния не связывалось конкретно с 
каким-либо этиологическим агентом, в большинстве случаев в связи с не 
достаточным первичным обследованием.  

Проведен был детальный анализ соответствия и совпадения 
этиологических факторов при первичных обследования с результатами 
обследования пациентов в условиях ОИТ ИЭИБ (достоверность различий 
между группами по методу ANOVA Краскела-Уоллиса χ2 = 79,75, df = 27, 
р = 0,0001). Установлено, что в 77 (6,48%) случаях патоген не совпадал с 
первично выявленным, в 124 (10,33%) – было совпадение только с одним, 
в 7 (0,58%) – с двумя. У 52 (4,33%) больных после проведенной 
этиотропной терапии патогены не определялись, у 682 (56,83%) 
пациентов были выделены различные патогены, обследование в 
отношение которых ранее вообще не проводилось. В 258 (21,50%) 
случаях при комплексном обследовании данных за активный 
инфекционный процесс получено не было, но сравнить с предыдущими 
данными не было возможности, так как полноценного обследования этим 
больным также ранее не проводилось. Достоверное увеличение числа 
патогенов, по сравнению с результатами предыдущих исследований 
отмечено у 65 больных (5,42%). Из этой группы пациентов (χ2 = 30,62, df 
= 2, р = 0,0001) 26 (10,48%) ранее проводилась терапия ацикловиром. 

Выводы. 
Таким образом, основными предрасполагающими факторами, 

которые способствовали развитию ассоциированной инфекции у 
пациентов с воспалительными заболеваниями нервной системы, особенно 
в случаях, хронического рецидивирующего течения болезни, следует 
считать:  
- неадекватно проводимое первичное обследование пациентов, 

ограниченный спектр патогенов, неправильный выбор сред для 
исследования (анализ ликвора только у 9,42%), редкое одновременное 
исследование ликвора и крови (0,42%);  
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- частое назначение противовирусной и антибактериальной терапии (в 
23,67% и 31,25% соответственно) без учета этиологического фактора 
и последующего контроля ее эффективности; 

- недооценку значимости рецидивов (у 70,58%) после проведенной 
стандартной патогенетической терапии, как маркера возможной 
инфекционной этиологии процесса и необходимости комплексного 
дообследования. 
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Туберкульоз (ТБ) як легеневої, так і позалегеневої локалізації є 

однією з найбільш частих опортуністичних інфекцій у ВІЛ-позитивних 
осіб. Серед різних форм позалегеневого туберкульозу особливе місце 
посідає абдомінальний ТБ (АТБ). Попри те, що ця позалегенева форма ТБ 
зустрічається не часто, вона представляє значні складності в діагностиці 
через неспецифічність клініко-рентгенологічної симптоматики. 
Туберкульозний процес в органах черевної порожнини найчастіше 
локалізується в кишечнику, очеревины і брижових лімфатичних вузлах. 

Мета: поділитися досвідом з використання алгоритму ведення 
випадків ко-інфекції АТБ/ВІЛ. 

Методи дослідження: під нашим спостереженням в період 2012 – 
2018 рр. було 30 ВІЛ-позитивних хворих на ТБ кишечника, в тому числі 
на ТБ інших органів, які обстежувалися і лікувалися в клініках названих 
медичних університетів і ІЕІХ ім. Л.В. Громашевського та медичних 
закладах м. Києва і 9 областей України. При цьому застосовувались 



 132 

стандартні, в тому числі сучасні методи обстеження та лікування, 
передбачені Національними і Всесвітньої організації охорони здоров’я 
протоколами з урахуванням Міжнародної класифікації хвороб Х 
перегляду (МКХ Х П). 

Результати. Встановлений вік хворих від 18 до 60 років, переважала 
група від 30 до 45 років (76,0%) та чоловіки (63,0%). Територіально, де 
проживали пацієнти, вони переважно були з м. Києва та Київської області 
(56%), решта – з інших 8 областей України. 

На початку обстеження та лікування розподіл ВІЛ-позитивних осіб за 
рівнем у їх крові кількості CD4 кл/мкл був наступний: від 0 до 99 – у 
60,0%, від 100 до 200 – у 26,0% і більше 200 – в решти 14,0% пацієнтів.  

ТБ кишківника (А 18.3 за МКХ Х П) в 97,0% випадків поєднувався з 
ТБ інших органів. Зокрема з ТБ лімфатичних вузлів (97,0%), у тому числі 
з його внутрішньогрудними групами (73,0%), з ТБ легень (50,0%), з ТБ 
очеревини (26,0%), з ТБ печінки (20,0%), з ТБ селезінки (13,0%), з ТБ 
оболонок і речовини головного мозку (13,0%), по 10,0% з ТБ плеври і/або 
перикарда, по 6,0% з ТБ нирок і/або з ТБ очей, і/або з ТБ хребта, суглобів, 
і/або з ТБ шлунку, а також по 3,0% з ТБ геніталій і/або ТБ підшлункової 
залози. 

Усі пацієнти на ко-інфекцію абдомінальний АТБ/ВІЛ отримували 
антимікобактеріальну терапію (АМБТ):  
- за 1-ю категорією (58,0%) – з приводу вперше діагностованого 

ТБ(ВДТБ),  
- за 4-ю категорією (26,0%) – з приводу рифампіцин-резистентного 

ТБ(РифТБ), ризику мультирезистентного ТБ(РМРТБ) та 
мультирезистентного ТБ(МРТБ), 

- за 2-ю категорією (16,0%) – з приводу рецидиву ТБ(РТБ).  
При цьому в інтенсивну фазу АМБТ проводилось обов’язково 

парентеральним методом введення протитуберкульозних препаратів до 
зникнення діарейного синдрому. Виключенням був унікальний клінічний 
випадок ко-інфекції: ТБ шлунку без діарейного синдрому із 
багатоорганним ураженням і глибоким імунодефіцитом, що вилікуваний 
Ізоніазидом на тлі антиретровірусної терапії (АРТ) з приводу ВІЛ-
інфекції, опублікований в журналі «Туберкульоз, легеневі хвороби. ВІЛ-
інфекція» (2016 р., №4, с. 45-53). 

АМБТ поєднувалась з АРТ у 18 (60,0%) ВІЛ-позитивних хворих на 
АТБ. При цьому у 4-х (22,0%) із 18 хворих розвився синдром відновлення 
імунної системи у вигляді прогресування ТБ. У 5 (16,0%) ВІЛ-позитивних 
хворих на АТБ на старті обстеження проведені операції – лапаротомія з 
резекцією ураженої ТБ частки кишківника, переважно товстого, з 
приводу синдрому «гострого живота». 
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Після появи у ВІЛ-позитивної особи ознак інтоксикаційного 
синдрому у поєднанні з абдомінальним синдромом, насамперед 
діарейного, у тому числі на тлі іншої органної локалізації, вдалося 
підтвердити їх ТБ етіологію методом виявлення туберкульозної 
гранульоми у 5 (16,0%), методом виявлення мікобактерій ТБ – у 8 
(26,0%), методом виявлення позитивної реакції організму на 
антимікобактеріальну терапію – у решти 17 (58,0%) хворих. 

Висновки.  
1. У ВІЛ-позитивної особи, переважно у віці 30-45 років з 

імунодефіцитом (CD4<200 кл/мкл) після появи ознак 
інтоксикаційного синдрому у поєднанні з абдомінальним синдромом, 
насамперед діарейним, на фоні іншої органної локалізації вдається 
підтвердити їх ТБ етіологію як мінімум одним із таких діагностичних 
методів: виявлення мікобактерій ТБ (МБТ+), виявлення 
туберкульозної гранульоми (Гіст+), виявлення позитивної реакції 
організму на антимікобактеріальну терапію.  

2. Як свідчить наш досвід, міліарний ТБ (А19) і ТБ нервової системи 
(А17), як клінічні форми ТБ з несприятливим прогностичним 
перебігом спостерігаються відповідно в 23,0% і 13,0% випадків ко-
інфекції АТБ/ВІЛ. 
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Туберкульоз (ТБ) є опортуністичною інфекцією у пацієнтів, 

інфікованих ВІЛ. Встановлена синергетична взаємодія між ВІЛ та 
Mycobacterium tuberculosis: ВІЛ індукує імуносупресію, що є важливим 
фактором ризику прогресування ТБ; збудник ТВ, у свою чергу, 
прискорює прогресування ВІЛ-інфекції. ТБ у пацієнтів з ВІЛ-інфекцією 
може вражати будь-який орган, у тому числі шкіру та підшкірну 
клітковину. 

Мета дослідження. Поділитися певним лікарським досвідом щодо 
реальних можливостей виявлення, діагностики та лікування ТБ шкіри, 
підшкірної клітковини та інших органів у ВІЛ-позитивних пацієнтів. 

Матеріали і методи. Нами проаналізовані ознаки виявлення та 
критерії діагностики ТБ шкіри та підшкірної клітковини, у тому числі ТБ 
інших органів, у 20 ВІЛ-позитивних хворих на ТБ шкіри та підшкірної 
клітковини, які обстежувалися та лікувалися у період 2009 – 2018 рр. в 
ряді медичних закладів України та клініках ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» і 
медичних університетів м. Києва. ВІЛ-інфекція підтверджена методом 
ІФА. Для виявлення та діагностики ТБ застосовувалися усі доступні 
сучасні методи, рекомендовані національними протоколами. 

Результати. Встановлений вік хворих від 18 до 69 років, переважала 
група від 18 до 45 років (75%), чоловіків було 60%. Територіально 
переважала група із Київської області (65%). ТБ шкіри у абсолютної 
більшості (95%) випадків поєднувався з ТБ інших органів (легень – 80%, 
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лімфатичних вузлів – 40%, нервової системи – 20%, селезінки – 10%, 
плеври, очей та печінки – по 5%). У кожного другого хворого на ТБ шкіри 
було діагностовано папуло-некротичний туберкульоз.  

Серед типів ТБ процесу переважав вперше діагностований ТБ (ВДТБ 
– 65%). Рецидив ТБ (РТБ) спостерігався в 20% випадків, рифампіцин ТБ 
(РифТБ), ризик мультирезистентного ТБ (РМРТБ) і мультирезистентний 
ТБ (МРТБ) – по 5% кожний. 

У всіх хворих виявлявся інтоксикаційний синдром на тлі 
органопатичних синдромів залежно від локалізації ураженого органу, ТБ 
етіологія яких підтверджена гістологічним методом (Гіст+) в 10% 
випадків, лабораторним методом виявлення збудника ТБ (МТБ+) – в 20% 
випадків і клінічним методом в результаті отримання позитивної реакції 
організму, як мінімум під час або на кінець інтенсивної фази АМБТ – у 
решти 70% випадків. На старті обстеження розподіл ВІЛ-позитивних 
пацієнтів за рівнем у їх крові CD4 клітин/мм³ наступний: CD4 від 0 до 99 
клітин – 65%, CD4 від 100 до 200 клітин – 20% та CD4 більше 200 клітин 
– 15% випадків. Антиретровірусна терапія (АРТ) за стандартними 
схемами проводилася у 75% випадків. 

Наводимо випадок ТБ шкіри у ВІЛ-позитивної з 2008 р. хворої Б., 33 
роки, з важким імунодефіцитом та з неефективним лікуванням 
дерматопатії протягом останніх 2 років (2012 – 2014 рр.). 

10.04.2014 р. лікарем фтизіатром, професором Панасюком 
О.В. запідозрена туберкульозна етіологія шкірного висипу при 
відсутності рентгенологічних ознак з боку обох легень. 

Об’єктивно: прояви на шкірі представлені горбиками (люпома) 
невеликих розмірів, округлої форми, тістоподібної консистенції. При 
натисканні предметним склом (діаскопія) горбик виглядає як пляма 
кольору паленого цукру, набуває жовтувато-коричневого забарвлення – 
позитивний симптом яблучного желе. При натисканні металевим зондом 
– він легко проходить у глибину інфільтрату – позитивний симптом 
провалювання зонда.  

Під контролем спеціалістів Київського обласного центру ВІЛ/СНІДу 
хвора спочатку амбулаторно приймала АМБТ, а після нормалізації 
температури тіла та позитивної динаміки (почалось очищення та 
загоєння), розпочата 18.05.2014 р. АРТ терапія при рівні CD4 у крові 61 
клітин/мм³ та вірусному навантаженні (ВН) > 500 тис. РНК копій/мл. На 
кінець курсу АМБТ рівень CD4 підвищився до 178 клітин/мм³, ВН 
знизилось до 0. Після цього продовжувала приймати ізоніазід протягом 6 
місяців. 

Заключний діагноз: ВІЛ-інфекція, IV клінічна стадія. Залишкові зміни 
у вигляді множинних рубців на всіх ділянках шкіри тулуба та кінцівок, а 
також обличчя після вилікування ВДТБ (10.04.2014) шкіри, Дестр +, МБТ 
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0, М 0, МГ 0, К 0, Резист. 0, Гіст. 0, Кат. 1, Ког. 2 (2014р.), ускладнений 
руйнуванням носової перегородки. 

Висновки. У ВІЛ-позитивних осіб, переважно у віці 18-45 років 
(75%) із імунодефіцитом (СD4 менше 200 клітин/мм³ – 85%) та високим 
вірусним навантаженням (більше десятків тисяч РНК копій/мл) у 
периферійній крові та виявленим протягом як мінімум одного місяця 
ознак інтоксикаційного синдрому та дерматопатії, а також органопатії 
легень (80%), лімфатичних вузлів (40%) та інших органів (5-20%) 
обов’язково вдається підтвердити туберкульозну етіологію патологічних 
проявів на шкірі, як і органопатії інших органів, шляхом мінімум одним із 
таких діагностичних методів: виявлення мікобактерій туберкульозу 
(МБТ+), туберкульозної гранульоми (Гіст+), позитивної реакції організму 
на правильну антимікобактеріальну терапію (ПРО на АМБТ+). 

Реально, як свідчить наш клінічний матеріал, у ВІЛ-позитивних 
хворих на ТБ шкіри та інших органів вдається підтвердити ТБ переважно 
критерієм ПРО на АМБТ (70%), рідше іншими методами (10-20%). Отже, 
у ВІЛ-позитивних хворих на ТБ шкіри рекомендується частіше 
застосовувати методи його діагностики (на МБТ, гістологічне 
дослідження), які при цій клінічній формі найбільш доступні. 
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2Обласна інфекційна клінічна лікарня, м. Запоріжжя, Україна 

 
Основним клінічним проявом гострої кишкової інфекції (ГКІ) різної 

етіології є діарений синдром. На фоні діарейного синдрому відбуваються 
як кількісні, так і якісні зміни мікробіоти тонкого та товстого кишечнику, 
що призводить до значного підвищення продукції коротколанцюгових 
жирних кислот та газів, що, в свою чергу, змінює транспорт катіонів та 
води через слизову товстого кишечника. Як в лікуванні, так і в 
профілактиці діареї у дітей особлива роль відведена пробіотикам. 

Мета. Провести оцінку ефективності додаткового призначення 
пробіотику, що містить E. coli штам Nissle 1917, в терапії діарейного 
синдрому при ГКІ у дітей раннього віку. 

Матеріали і методи. Під нашим спостереженням знаходилося 38 
дітей, віком від 2 місяців до 3 років з проявами діарейного синдрому, 
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який мав гострий початок з підвищення температури тіла до 37,5-38,0 °С, 
рідких випорожнень до 5-12 разів за добу, гуркотіння у животі. Після 
клінічного та лабораторного обстеження хворим був виставлений діагноз 
ГКІ вірусно-бактеріальної етіології (ротавірус в асоціації з Enterobacter 
108-1010, K. oxytoca 107-109, Citrobacter 109). Всі хворі отримували 
стандартну терапію та були поділені на 2 групи: І група – основна – 18 
хворих, яким додатково в лікуванні був застосований пробіотик, який 
містить культури E. coli штам Nissle 1917, в дозі 1мл суспензії (1 мл 
вміщує 108 життєдіяльних клітин) 1 раз на добу впродовж 5 діб, та ІІ 
група – 20 хворих, які отримували лише симптоматичну терапію. 

Результати. З анамнезу життя обстежених пацієнтів було 
встановлено, що більшість дітей першого року життя на момент 
захворювання знаходилась на штучному вигодовуванні, мали декілька 
епізодів діарейного синдрому.  

Основною скаргою у батьків при зверненні була значна частота 
рідких випорожнень у дитини (від 5 до 12 раз на добу) з домішками слизу 
та зелені. У всіх дітей був знижений апетит, при огляді язик обкладений 
білим нальотом, здуття та гуркотіння кишечника при пальпації.  

Вже впродовж перших 3-х днів у 88,3% (у 16 з 18) дітей І групи 
змінилась кількість та характер випорожнень: випорожнення стали 
кашкоподібними до 2-3 разів на добу. В ІІ групі на 3-ю добу лікування 
відбулися позитивні зміни стільця лише у 28% хворих (у 6 з 20; р < 0,05). 
Копрологічне дослідження калу, проведене перед лікуванням хворих обох 
груп, показувало запальний процес (кількість лейкоцитів до 10-12 у полі 
зору, слиз) та порушення ферментативної функції кишечника 
(неперетравлена клітковина, йодофільні бактерії, зерна крахмалю до 
+++). Це супроводжувалось зниженням апетиту та метеоризмом без ознак 
інтоксикації. На 3-у добу лікування у 84,9% (у 15 з 18) дітей І групи, а у 
хворих ІІ групи тільки у 34,2% (у 7 з 20) показники копрограми 
нормалізувались(р < 0,05). 

Поліпшення загального стану хворих на фоні включення пробіотика 
при лікуванні діарейного синдрому відмічалося з другого – третього дня 
лікування. При цьому побічних ефектів не зареєстровано.  

Висновок.  
У дітей з діарейним синдром ротавірусної етіології при додаванні 

пробіотику, що містить E. coli штам Nissle 1917, через прискорення 
нормалізації частоти та характеру випорожнень, відбувається поліпшення 
загального стану вже з другого – третього дня лікування. 
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На сьогоднішній день вірус грипу залишається непередбачуваною 

інфекцією для тварин, птиці та людей. Постійна поява нових штамів та 
варіантів з новими властивостями та патогенністю до нових хазяїв 
потребує постійного спостереження та ретельного дослідження нових 
вірусів.  

Віруси грипу птиці були ізольовані від диких птахів, що належать до 
100 видів 12 рядів, причому від них виділено віруси грипу з усіма 
відомими підтипами гемаглютиніну (Н1 – Н16) та підтипами 
нейрамінідази (N1 – N9). На сьогоднішній день є повністю доведеним, що 
дикі птахи є природним резервуаром низькопатогенних вірусів грипу 
птиці та їм належить значна роль у їх розповсюдженні. У той же час 
залишається не вирішеним питання ролі диких птахів у розповсюдженні 
високопатогенних вірусів грипу, особливо на далекі відстані в інші 
географічні регіони. 

Особливої уваги потребують віруси грипу птиці, що належать до 
підтипів Н5 та Н7. Це пов’язано з тим, що високопатогенні варіанти 
вірусу, які здатні викликати захворювання та загибель свійських птахів, 
належать саме до цих підтипів. Епізоотична ситуація в світі на 
сьогоднішній день залишається дуже складною та напруженою. За 
останні 13 років у світі було зареєстровано 2 панзоотії високопатогенного 
грипу птиці. Перша – розпочалася в 2004 р., пік її прийшовся на 2005 – 
2006 рр., тривала до 2012 р. Друга панзоотія розпочалася в 2013 р. з 
максимальною активністю в 2015 та 2017 рр. і зараз вона триває. 
Починаючи з 2013 р., високопатогенний грип птиці реєстрували у 68 
країнах світу. Всього зареєстровано 7110 спалахів, які були викликані 
вірусами грипу 12 підтипів (H5N1, H5N2, H5N3, H5N5, H5N6, H5N8, 
H5N9, H7N2, H7N3, H7N7, H7N8, H7N9). Знищено та загинуло понад 122 
млн. птахів. 

Деякі високопатогенні та низькопатогенні віруси грипу птиці 
підтипів Н5 та Н7 представляють небезпеку для здоров’я людини. Так, за 
даними ВООЗ у 2003 – 2018 рр. зареєстровано 860 випадків захворювання 
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людей вірусом грипу птиці H5N1 (454 людини загинули). З 2013 р. 
лабораторно підтверджено 1567 випадків захворювання людей НПГП 
H7N9 (615 загинуло). З 2014 р. зафіксовано 19 підтверджених випадків 
захворювання людей на вірус грипу H5N6 (6 загинуло). 

Для України грип птиці також дуже важлива інфекція, яка має 
великий вплив на промислове птахівництво. Для нашої країни це не нова 
інфекція, вона декілька разів реєструвалася в різних регіонах, але на 
сьогоднішній день епізоотична ситуація щодо грипу птиці в Україні 
благополучна. За даними Держпродспоживслужби України, в країні 
ніколи не реєструвалися випадки захворювання свійських птахів на 
високопатогенний та низькопатогенний грип птиці підтипу Н7, а також 
випадки низькопатогенного грипу птиці підтипу Н5 серед свійських 
птахів. У той же час, починаючи з 2005 року, в Україні було 
зареєстровано три хвилі високопатогенного грипу птиці. Перша хвиля в 
2005 – 2006 роках була викликана високопатогенним вірусом підтипу 
Н5N1. Всього було зареєстровано 42 спалахи (АР Крим, Херсонська, 
Одеська, Сумська області). Друга хвиля – в 2008 році також була 
викликана вірусом Н5N1 (3 спалахи в АР Крим). Третя хвиля в 2016 – 
2017 роках була викликана новим вірусом Н5N8. У цей період було 
зафіксовано 9 спалахів(Херсонська, Миколаївська, Одеська, 
Тернопільська,Чернівецька області). Дослідження, проведені в ННЦ 
«ІЕКВМ» в 2001 – 2015 роках, підтвердили широку циркуляцію вірусів 
грипу птиці в природному резервуарі, у тому числі і вірусів грипу 
підтипів Н5 та Н7 (серопревалентність серед диких птахів становила 1,5-
16,6%, ізольовано 90 вірусів у тому числі підтипів Н5 та Н7). 

На сьогоднішній день епізоотологічний моніторинг грипу птиці в 
Україні проводить Державний науково-дослідний інститут лабораторної 
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи та Національний 
науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини». Так, в рамках моніторингу ДНДІЛДВСЕ в 2017 році було 
проведено 1512 ПЛР досліджень продукції птахівництва, позитивних на 
грип не виявлено. Досліджено 2424 проби патологічного матеріалу від 
диких птахів, з яких 15 були позитивними на грип А в ПЛР, а також 
досліджено 1752 зразки патологічного матеріалу від свійських птахів, з 
яких 12 були позитивними на грип. У рамках наукового моніторингу, 
який проводить ННЦ «ІЕКВМ» та ДНДІЛДВСЕ в рамках спільного 
наукового проекту UP4, з грудня 2016 по листопад 2017 рр. від клінічно 
здорових диких водоплавних птахів 40 видів було зібрано 4790 проб 
біологічного матеріалу (проб фекалій). За результатами лабораторних 
досліджень в ПЛР 84 зразка фекалій були позитивними на грип А. З них 
12 проб фекалій, які були зібрані в січні, березні, серпні та вересні 2017 
року в Херсонській та Одеській областях, були позитивними на грип 



 140 

птиці підтип Н5. Геному вірусу грипу птиці підтипу Н7 не виявлено. За 
вірусологічних досліджень, проведених в ННЦ «ІЕКВМ» в 2016 – 2017 
рр., було ізольовано 5 вірусів грипу підтипу Н5. З них 3 віруси належали 
до високопатогенних вірусів H5N8 та два низькопатогенні віруси H5N2. 
При проведенні секвенування та філогенетичного аналізу встановлено, 
що низькопатогений вірус грипу H5N2 споріднений з низькопатогенними 
вірусами, що циркулюють серед диких птахів в Європі, а високопатогенні 
віруси грипу H5N8 належать до кладу 2.2.3.4b та споріднені з вірусами, 
що циркулюють в Росії та Західній Європі. 
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Зазвичай епідемічну ситуацію з кору, краснухи та епідемічного 

паротиту оцінюють за проявами епідемічного процесу в багаторічній 
динаміці захворюваності та за станом щепленості населення проти цих 
інфекцій на певній території. При цьому не приділяється увага дії 
соціальних та екологічних факторів, які в сучасних умовах є однією із 
актуальних проблем суспільства. Проведення соціально-гігієнічного 
моніторингу, який запроваджений у Центрах громадського здоров’я, 
передбачає вивчення стану здоров’я населення та факторів середовища 
життєдіяльності. Використання результатів цього моніторингу дозволить 
встановити причинно-наслідкові зв’язки між рівнем захворюваності на 
кір, краснуху та епідемічний паротит й факторами середовища 
життєдіяльності, а також визначити найбільш значимі соціально-
екологічні фактори, які можуть сприяти розвитку епідемічного процесу та 
поширенню цих інфекцій. 

Зважаючи на вищезазначене, метою роботи став комплексний підхід 
до оцінки епідемічної ситуації з кору, краснухи та епідемічного паротиту 
на територіях, які розташовані в різних географічних частинах України.  

Матеріали та методи. Дослідження проводили у Сумській та 
Рівненській областях, які характеризуються аграрно-індустріальною 
направленістю розвитку та протилежним географічним розташуванням. 
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Так, Сумська область розташована у північно-східній частині й займає 
3,9% від загальної території України, на 01.01.2017 р. чисельність 
населення становила 1102337 осіб; Рівненська – у північно-західній 
частині й займає 3,1% від загальної території, чисельність населення – 
1161703 осіб. У роботі використано офіційну інформацію Міністерства 
охорони здоров’я та Державної служби статистики України щодо 
захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит, щепленості 
проти цих інфекцій, неінфекційної захворюваності та соціальних й 
екологічних показників за 2008 – 2017 рр.  

Епідемічну ситуацію з урахуванням комплексного підходу оцінювали 
за таким алгоритмом:  

1. Провели порівняльний аналіз медіани захворюваності на кір, 
краснуху та епідемічний паротит (2008 – 2017 рр.) із показниками 
захворюваності на ці інфекції у 2016 р. та 2017 р. 

2. Визначили абсолютний приріст групи імунокомпрометованих осіб 
(імунодефіцити, онкологічна та хронічна патологія) за 2008 – 2017 рр. 

3. Провели кореляційний аналіз між захворюваністю на кір, краснуху 
та епідемічний паротит й соціальними (рівень щепленості населення, 
щільність населення) та екологічними (кількість викидів шкідливих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних, пересувних та загалом 
від стаціонарних та пересувних джерел) факторами. 

4. Встановили середній рівень щепленості проти кору, краснухи та 
епідемічного паротиту за 2016 – 2017 рр. 

5. Оцінили епідемічну ситуацію з кору, краснухи та епідемічного 
паротиту на основі проведеного аналізу показників захворюваності на ці 
інфекції з урахуванням виявлених факторів ризику. 

Статистичну обробку проводили за допомогою загальнодоступної 
комп’ютерної програми Excel. 

Результати. У Сумській області медіана захворюваності на кір 
становила 0,22 на 100 тис. населення і виявилася дещо нижчою, ніж у 
2017 р. (0,72), на краснуху та епідемічний паротит показники медіани 
були вищими (відповідно 2,13 та 1,94), ніж у поточному році (відповідно 
0,62 та 1,61). На території області відбулося збільшення 
імунокомпрометованих на 1,4%, встановлено кореляційні зв’язки між 
показниками захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит й 
щільністю населення (відповідно rs = 0,5, p < 0,01; rs = 0,6, p < 0,01; rs = 0,5, 
p < 0,01), у той же час не виявлено зв’язків між показниками 
захворюваності й кількістю викинутих в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин та щепленістю населення проти цих інфекцій. У 
області зменшився показник щільності населення (осіб на 1 км2), 
природний приріст становив (-9,9‰), а щепленість населення проти кору, 
краснухи та епідемічного паротиту не досягала рівня 95% (в середньому 
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становила 80%). Отже, у Сумській області епідемічну ситуацію з кору 
можна оцінити як неблагополучну, а щодо краснухи та епідемічного 
паротиту – як нестійку.  

У Рівненській області медіана захворюваності на кір (1,94), краснуху 
(3,77) та епідемічний паротит (4,05 на 100 тис. населення) не 
перевищували показники у 2017 р. (відповідно 0,17; 0; 0,78 на 100 тис. 
населення). Відбулося збільшення імунокомпрометованих на 1%, 
встановлено кореляційний зв’язок між показниками захворюваності на 
кір та щільністю населення (rs = 0,4, p < 0,01), у той же час не виявлено 
зв’язків між показниками захворюваності та кількістю викинутих в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин й щепленістю населення 
проти цих інфекцій. У області збільшився показник щільності населення, 
природний приріст становив (+1,3‰), а щепленість населення проти кору, 
краснухи та епідемічного паротиту не досягала рівня 95% (в середньому 
становила 80%). Отже, у Рівненській області епідемічну ситуацію з кору, 
краснухи та епідемічного паротиту можна оцінити як нестійку, але 
збільшення щільності населення може призвести до швидкого поширення 
цих інфекцій у випадку розвитку епідемічного процесу. Так, у 2018 р. 
низький рівень щепленості сприяв активізації кору, а соціальні фактори, 
зокрема демографічні процеси, його поширенню. За шість місяців у 
Рівненській області зареєстровано 858 випадків кору, тоді як у Сумській 
області – 154 випадки.  

Висновок. 
Таким чином, запропонований метод дозволяє визначити ступінь 

реальної небезпеки активізації епідемічного процесу кору, краснухи та 
епідемічного паротиту, базуючись на показниках захворюваності та 
факторах ризику, серед яких найважливішим залишається рівень 
щепленості населення. 
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З кожним роком у світі зростає кількість нозокоміальних та 

позалікарняних інфекцій, спричинених представниками родини 
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Enterobacteriaceae. Поширення серед цієї групи штамів-продуцентів 
цефалоспориназ та карбапенемаз призводить до зростання резистентності 
до найбільш ефективних проти Enterobacteriaceae груп антибіотиків – 
цефалоспоринів ІІІ-IV покоління та карбапенемів. Тому надзвичайну 
актуальність в теперішній час має регулярне відстеження поширеності 
бета-лактамаз серед Грам-негативних збудників інфекцій, визначення 
типу бета-лактамаз та їх субстратного профілю, а також встановлення 
найбільш ефективних антибіотиків для терапії інфекцій, викликаних 
штамами-продуцентами даних ферментів.  

Мета – дослідити розповсюдженість серед множинностійких 
ентеробактерій – збудників внутрішньолікарняних інфекцій штамів-
продуцентів бета-лактамаз різних типів та визначити їх чутливість до 
антибіотиків. 

Матеріали та методи. Досліджено 67 множинностійких штамів 
Enterobacteriaceae, виділених у 2017 році з крові та ранового матеріалу 
пацієнтів хірургічних стаціонарів різних регіонів України. Чутливість до 
антибіотиків визначали згідно критеріїв Eucast (2017). Бета-лактамази 
виявляли фенотиповими методами: цефалоспоринази С (AmpC) за 
допомогою дисків з Тріс-ЕДТА; бета-лактамази розширеного спектру 
(ESβL) – з подвійними дисками з клавуланатом; карбапенемази K. 
pneumoniaе (KPC) – дисками з фенілбороновою кислотою; метало-бета-
лактамази (MβL) – з ЕДТА; карбапенемази всіх типів – тестом Ходжа. 

Результати. Встановлено, що серед досліджених нами 
множинностійких штамів ентеробактерій найбільш поширеним типом 
бета-лактамаз були ESβL, виявлено у (47,8±6,1)% штамів ентеробактерій. 
KPC виявлені у (34,3±5,8)% штамів. Меншу частку складали продуценти 
AmpC – (10,4±3,7)% штамів і виявлені при одночасній наявності інших 
типів бета-лактамаз. Особливу небезпеку становить поява та поширення 
штамів-носіїв відразу кількох типів бета-лактамаз, так званих 
комбінованих фенотипів. Серед досліджених штамів ентеробактерій нами 
було виявлено наступні комбінації: AmpC+KPC – (8,1±3,4)%; в одному 
випадку штам E. cloaceae виявився продуцентом одразу трьох типів бета-
лактамаз – ESβL +AmpC+KPC. 

Виявлення штамів з комбінованими фенотипами свідчить про 
активний міжштамовий та міжвидовий обмін мобільними генетичними 
елементами, що кодують бета-лактамази. Особлива небезпека таких 
збудників полягає в тому, що через наявність одночасно кількох типів 
бета-лактамаз з різною субстратною специфічністю ці штами є 
резистентними до надзвичайно широкого спектру антибіотиків. 

Порівняння чутливості до антибіотиків досліджених нами штамів 
ентеробактерій, що були продуцентами одного або декількох типів бета-
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лактамаз, доводить, що тип ферменту та наявність комбінованого 
фенотипу суттєво впливає на рівень антибіотикорезистентності. 

Всі штами-продуценти ESβL були стійкими до ампіциліну, 
цефалоспоринів I-IV поколінь, фторхінолонів, мали невисоку чутливість 
до меропенему, гентаміцину, триметоприм/сульфаметоксазолу, 
нітрофурантоїну, хлорамфеніколу, доксицикліну – (18,8±6,9) – 
(34,4±8,4)%. Найбільш активними антибіотиками у випадку 
ентеробактерій-продуцентів ESβL виявились амікацин та нетилміцин – 
(68,8±8,2) – (71,9±7,9)% чутливих штамів.  

Штами ентеробактерій, продуценти карбапенемаз KPC були 
резистентними до всіх бета-лактамних антибіотиків, в тому числі і до 
карбапенемів – меропенему та іміпенему, цефалоспоринових 
антибіотиків, фторхінолонів. Низьку активність проявляли й інші 
антибіотики – гентаміцин, нітрофурантоїн, хлорамфенікол, доксициклін – 
(13,0±7,0) – (26,1±9,2)% чутливих штамів. Найвищу активність, як і до 
штамів-продуцентів ESβL, проявляли амікацин та нетілміцин – 
(60,9±10,2)% та (69,6±9,6)% чутливих штамів.  

Ще більшу резистентність до всіх груп бета-лактамних та не бета-
лактамних антибіотиків проявляли штами з комбінованими фенотипами. 
При цьому якщо продуценти AmpC+KPC залишались чутливими до 
аміноглікозидів та іміпенему – (40,0±21,9)%, то штам E. clocae з 
фенотипом ESβL+AmpC+KPC проявляв резистентність до всіх 
досліджених антибіотиків. Таким чином, досліджені нами штами-
продуценти карбапенемаз та комбінованих фенотипів по факту були 
панрезистентними або екстремально резистентними до антибіотиків. 

Висновок.  
Отже, серед досліджених нами множинностійких ентеробактерій 

(92,5±3,2)% були продуцентами різних типів бета-лактамаз, у (34,3±5,8)% 
з них виявлені карбапенемази. Основним типом цефалоспориназ, 
поширених в Україні, є бета-лактамази розширеного спектру дії Для 
терапії інфекцій, викликаних штамами-продуцентами ESβL, активним 
залишаються іміпенем, нетілміцин, амікацин. Штами-носії карбапенемаз 
та комбінованих фенотипів проявляють значно нижчу чутливість майже 
до всіх груп антибіотиків та потребують розробки нових підходів 
антибіотикотерапії. Зважаючи на високу мобільність генів бета-лактамаз, 
виявлення навіть невеликої частки штамів-продуцентів становить загрозу 
швидкого поширення високо резистентних штамів в майбутньому. 
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Сальмонельоз – зооантропонозне захворювання, збудниками якого є 
бактерії роду Salmonella. Зараження людини відбувається переважно у 
результаті вживання харчових продуктів, таких як яйця птиці, м'ясо, 
свиней великої рогатої худоби та птиці що можуть бути заражені 
Salmonella. Також, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ), Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC), 
деякі випадки сальмонельозу відбуваються у результаті контакту з 
інфікованою твариною, в тому числі і з домашніми тваринами, такими як 
собаки, коти, рептилії, птахи. Як відомо, велика кількість людей 
(особливо у містах) все частіше придбають домашніх тварин (в тому 
числі й екзотичних) для своїх дітей. Діти, у свою чергу, дуже тісно 
спілкуються з цими тваринами: сплять з ними в одному ліжку, цілують їх 
та прибирають за ними.  

Мета дослідження: оцінити роль домашніх тварин як джерела 
збудника сальмонельозу для людини. 

Матеріали та методи. Проведений аналіз наукової літератури, даних 
служб охорони здоров’я людей (ВООЗ, CDC) та тварин щодо ризику 
зараження людей сальмонельозом від домашніх тварин (собак, котів, 
рептилій, птахів), за даних офіційних звітів міської філії ДУ «Харківський 
обласний лабораторний центр МОЗ України» та карт епідеміологічного 
обстеження (форма №357) про випадки сальмонельозу, зареєстрованих в 
м. Харкові в 2015 – 2017 р. 

Результати. За даними Г. Амтсберга (1995 р.) ще у 20 столітті 
вченими різних країн проводилися дослідження, завдяки яким було 
виявлено, що в етіологічній структурі сальмонел, виділених від собак та 
котів, переважала сальмонела групи В typhimurium. Найчастіше на гостру 
форму сальмонельозу хворіють цуценята, а дорослі собаки можуть бути 
бактеріоносіями Salmonella.  

Сектор бактеріології, паразитології та мікології Брянської 
міжобласної ветеринарної лабораторії повідомляє, що серед собак 
відмічається до 18% бактеріоносіїв, із зразків матеріалів яких найчастіше 
виділяють S. typhimurium, а із зразків матеріалів від собак з гострою 
формою сальмонельозу виділяють S. choleraesuis та S. enteritidis.  
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CDC вказує, що у США постійно реєструються випадки 
сальмонельозу у людей, які пов’язані з контактами з домашніми 
тваринами, у тому числі й з екзотичними (рептилії). У 2012 році було 
зареєстровано 160 людей, інфікованих S. cotham та 6 осіб інфікованих S. 
kisarawe. Ці випадки зв’язали з контактом постраждалих людей з 
бородатими драконами, придбаними у якості домашних тварин. У 
декількох штатах США з січня 2014 р. по червень 2015 р. у 22 людей було 
виділено S. muenchen. В ході розслідування випадків сальмонельозу було 
з’ясовано, що хворі мали зв'язок з одним і тим же видом рептилії – 
хохлатим геконом, якій був придбаний як домашня тварина.  

У 2015 – 2017 роках у США спостерігались спалахи сальмонельозу 
(S. enteritidis). Було з’ясовано, що постраждалі мали контакт з морськими 
свинками. У цих домашніх тварин виділено S. enteritidis. При вивченні 
цільного генома сальмонел захворілих людей та морських свинок було 
з’ясовано, що вони зв’язані генетично.  

У 2016 році, за даними ВООЗ, у США було зареєстровано 124 
випадки сальмонельозу, які були пов'язані з контактом з домашніми 
черепахами, від яких також були виділені бактерії роду Salmonella. Вже у 
2017 р., за даними CDC, у 17 штатах США було виявлено 76 випадків 
сальмонельозу, чинником яких стала S. agbeni. Ці випадки хворі на 
сальмонельоз люди також пов’язували з контактом з домашніми 
черепахами.  

Датське ветеринарне управління (SVA) повідомило, що у Швеції за 
перші два місяці 2018 року було виявлено бактерії роду Salmonella у 1007 
котів.  

За даними офіційних звітів міської філії ДУ «Харківський обласний 
лабораторний центр МОЗ України», захворюваність на сальмонельоз в м. 
Харкові з 2015 р. по 2017 р. коливалась від 67,5 на 100 тис. населення у 
2015 р. до 48,3 на 100 тис. населення у 2017 р. Частка встановлених 
шляхів та факторів передачі склала в середньому 92,5%. Харчовий шлях 
передачі збудника був провідним і реалізувався в середньому у 88,4 % 
випадків. Контактно-побутовий шлях дорівнював в середньому 4,1% 
випадків. Слід підкреслити, що у 7,5% випадків сальмонельозу шляхи та 
фактори передачі не були встановлені.  

В етіологічній структурі сальмонельозів у людей за період 2015 – 
2017 рр.. переважали: S. еnteritidis – 1397 випадків; S. typhimurium – 227 
випадків та S. infantis – 216 випадків. Упродовж цих років були виділені 
рідкісні серотипи сальмонелл: S. newport, S. give, S. montevideo, S. rissen, 
S. agona, S. kottbus, S. derby, S. kentucky, S. glostrup. Відомо, що ці види 
сальмонел можуть спричинити сальмонельоз, як у людей, так і у тварин. 

Аналіз карт епідеміологічного обстеження (ф. 357) показав, що лікар 
– епідеміолог або його помічник при епідеміологічному обстеженні 
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осередків не звертають увагу на факт можливого контакту захворілих з 
домашніми тваринами. Це диктує необхідність підвищення обізнаності 
епідеміологів та їх помічників щодо ролі домашніх тварин в підтримці 
епідемічного процесу сальмонельозу людей. 

Висновки.  
Нині встановлено, що головним шляхом передачі сальмонельозу є 

харчовий, але при організації та проведенні профілактичних та 
протиепідемічних заходів щодо сальмонельозу слід врахувати, що є 
наукові дослідження, які встановили, що домашні тварини, такі як собаки, 
коти, птахи, рептилії, морські свинки та інші можуть також хворіти на 
сальмонельоз та бути носіями бактерії роду Salmonella. Тому, господарі 
цих тварин можуть бути інфіковані бактеріями роду Salmonella при 
контакті з ними. 

Треба детальніше проводити епідеміологічне розслідування випадків 
захворюваності на сальмонельоз як у м. Харкові, так і по всій Україні та 
з’ясовувати, чи мали хворі на сальмонельоз контакт з домашними 
тваринами. 
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ВИКОРИСТАННЯ  ВІТАМІННОГО  КОМПЛЕКСУ  
«АКВАКАРОТИН» / «V-КАРОТИН», ЯК  

ІМУНОКОРЕКТОРА  ПРИ  ЛІКУВАННІ  ГОСТРИХ  
РЕСПІРАТОРНИХ  ЗАХВОРЮВАНЬ  

 
Донецький національний медичний університет МОЗ України, 

м. Краматорськ, Україна 
ДУ « Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 

 ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 
 

Інфекційні хвороби, як правило, супроводжуються порушенням 
контролю генетичного гомеостазу організму, що віддзеркалюється 
дисбалансом та зниженням показників системи імунітету. Корекція 
системи імунітету може значно підвищити ефективність терапії 
інфекційних хвороб та попередити ускладнення, повторні епізоди й 
хронізацію хвороби. У зв’язку з цим цілком обґрунтованим й необхідним 
є пошук нових імунокоректорів, як допоміжних засобів корекції перебігу 
інфекційних хвороб.. 
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Матеріали та методи. Досліджено вплив вітамінного комплексу 
Аквакаротин» / «V-каротин» (2% β-каротин (провітамін А) з вітамінами Е 
та С у вигляді водорозчинних крапель) на показники системи імунітету в 
умовно здорових осіб (волонтерів), що проживають у Донецькому регіоні 
в м. Краматорську в зоні проведення АТО. Вік обстежених складав 17 – 
36 років. 21 умовно здорова особа основної групи отримувала протягом 3 
тижнів препарат «Аквакаротин» / «V-каротин», відповідно до 
рекомендацій виробника і у дозі, відповідно віку. 18 осіб складали 
контрольну групу й не отримували препарату. Дослідження системи 
імунітету проводили за допомогою імунологічних тестів І рівня. 
Показники системи імунітету оцінювали за вмістом лейкоцитів 
периферичної крові та їх окремих пулів при досліджені препаратів мазків 
крові за допомогою імерсійного мікроскопу-тринокуляру MICROmed XS-
4130. Отримані результати оброблялися методами варіаційної статистики 
і рангової кореляції з використанням PCL. Були використані програми 
«Statistica Windows» і пакет відповідних програм вимірювань.  

Результати У 61% осіб контрольної групи перед дослідженням 
реєструвалось підвищення вмісту лейкоцитів, серед яких у 15% вміст 
лейкоцитів підвищувався вдвічі проти верхніх меж норми. Наприкінці 
дослідження вміст лейкоцитів у осіб обох груп мав значну тенденцію до 
зниження. При цьому у 38% осіб основної групи і 39% осіб контрольної 
групи виявлено незначне, порівняно з початковим періодом дослідження 
й показниками норми, підвищення кількості лейкоцитів периферичної 
крові. У 23,8% осіб основної групи й 33,3% осіб контрольної групи перед 
проведенням дослідження реєструвався підвищений вміст 
паличкоядерних нейтрофілів. Показники вмісту паличкоядерних 
нейтрофілів у осіб з обох груп мали тенденцію до зниження на період 
закінчення курсу препарату й відповідали показникам норми. Вміст 
сегментоядерних нейтрофілів у осіб основної й контрольної групи в 
процесі дослідження мав тенденцію до зниження й нормалізації. В осіб 
основної групи відхилень у вмісті сегментоядерних нейтрофілів в 
периферичній крові не було виявлено, але відмічалось зниження їх вмісту 
в межах статевої та вікової норми. У 55,6% осіб контрольної групи на 
термін закінчення дослідження були виявлені різноспрямовані зміни 
вмісту сегментоядерних нейтрофілів. Зокрема, у 27,8% осіб контрольної 
групи реєструвалось підвищення і у 27,8% зниження вмісту 
сегментоядерних нейтрофілів, порівняно з показниками норми. 
Вірогідних відмінностей щодо вмісту еозинофілів між досліджуваними 
групами не було виявлено. При цьому, в осіб основної групи після 
проведення курсу препарату «Аквакаротин»/ «V-каротин», вміст 
еозинофілів у периферичній крові, який не виходив за межі норми, 
вірогідно знижувався (Р>0,05) наприкінці дослідження. В осіб основної 
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групи, на відміну від контрольної, у процесі дослідження спостерігалась 
тенденція до підвищення вмісту еозинофілів. Наприкінці дослідження у 
27,8% осіб контрольної групи реєструвалося збільшення вмісту 
еозинофілів вище верхньої межі норми. Вміст моноцитів в осіб основної 
групи після курсу препарату «Аквакаротин»/«V-каротин» мав тенденцію 
до підвищення в межах норми. В осіб контрольної групи, навпаки, 
спостерігалось вірогідне й значне зниження вмісту моноцитів наприкінці 
дослідження. При цьому перед початком дослідження збільшення вмісту 
моноцитів вище верхньої межі норми зареєстровано у 27,7% осіб 
контрольної групи, а наприкінці дослідження – у 16,6%. У 47,6% осіб 
основної групи перед початком дослідження зареєстровано як зниження, 
так і підвищення вмісту лімфоцитів, порівняно з показниками норми. 
Після курсу препарату реєструвалось відновлення вмісту лімфоцитів до 
рівня норми у всіх обстежених основної групи й незначне підвищення їх 
вмісту у 23,80%. У осіб контрольної групи, на відміну від осіб основної 
групи, під кінець дослідження реєструвалося вірогідне зниження вмісту 
лімфоцитів в межах показників норми. Природні кілери в незначній 
кількості були зареєстровані у 50% осіб основної групи після проведення 
курсу препарату. На відміну від цього, у 61,1% осіб основної групи перед 
дослідження реєструвались природні кілери, які зникли з периферичної 
крові у всіх осіб цієї групи наприкінці дослідження.  

Висновки. Проведені дослідження свідчили про різноспрямовану, 
але в цілому імунокоригуючу дію препарату «Аквакаротин»/«V-каротин» 
на показники клітинного імунітету (вміст лейкоцитів, гранулоцитів, 
моноцитів, лімфоцитів, природних кілерів), яка проявлялась по різному, в 
залежності від стану досліджуваної особи перед дослідженням й вела до 
унормування показників, що відображають стан неспецифічної 
резистентності та клітин, які входять до системи імунокомпетентної 
взаємодії. Отримані результати дають можливість рекомендувати 
препарат «Аквакаротин»/«V-каротин» у якості імунокоректора, як 
допоміжного імунокорегуючого засобу в лікуванні інфекційних хвороб. 
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Проблема антибіотикорезистентності мікроорганізмів є однією з 

найбільш актуальних як для медицини, так і для суспільства в цілому. 
Останнім часом у світі через резистентність до антибіотиків щороку 
гинуть близько 700 тисяч хворих на бактерійні інфекції. Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) у 2001 році розробила Глобальну 
стратегію по стримуванню стійкості до протимікробних препаратів, але з 
різних причин успіху у її виконанні не було досягнуто. 

Мета. Провести аналіз динаміки антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів у стаціонарах Рівненської області за останні п’ять років, 
а саме з 2013 по 2017 роки.  

Матеріали і методи. Дослідження антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів проводились дискодифузійним методом у 
мікробіологічних лабораторіях лікувально-профілактичних. закладів 
(ЛПЗ) та ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ України». 
Дослідженню підлягали матеріали із ранової поверхні прооперованих 
пацієнтів.  

Результати. У 2013 році було досліджено 17479 проб матеріалу з 
ранової поверхні прооперованих пацієнтів і було висіяно 6627 штамів 
мікроорганізмів із яких 676 (10,2%) виявились полірезистентними 
(стійкими до п’яти та більше антибіотиків). У 2017 році, відповідно, було 
досліджено 10112 проб і виділено 4023 штами, з них 1214 (37,9%) 
виявились полірезистентними. Таким чином, за п’ять років відсоток 
виявлених полірезистентних штамів мікроорганізмів збільшився в 3,6 
рази. 

Основні мікроорганізми, що були висіяні від прооперованих 
пацієнтів як у 2013, так і 2017 роках були такі: Staphilococcus spp., А. 
baumanii, P. aeruginosa, K. pneumoniae, Enterobacter spp., Enterococcus 
spp., крім того, у незначних кількостях був виділений ще цілий ряд інших 
мікроорганізмів.  

У всіх зазначених мікроорганізмів 2017 року, в порівнянні з 2013 
роком, відмічений ріст резистентності до антибіотиків. Але найбільше 
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зростання резистентності, відмічене у K. pneumoniae – більше ніж у п’ять 
разів та в Enterobacter spp. – у 4,2 рази.  

У 2017 році найбільша кількість полірезистентних штамів виявлена 
серед мікроорганізмів А. baumanii (81,0%), а також K. pneumoniae (73,1%). 
Велика кількість полірезистентних штамів виявлена у таких 
мікроорганізмів як P. Aeruginosa (53,8%), Enterobacter spp. (47,5%) та 
ряду інших. 

Отримані нами результати співпадають із даними про тенденцію до 
зростання антибіотикорезистентності мікроорганізмів, представленими 
ВООЗ 2017 року. 

Те, що за п’ять років відбулось зменшення кількості мікробіологічних 
обстежень пацієнтів із 17479 до 10112 (-42,1%), на наш погляд, можна 
пояснити наслідками ліквідації в країні санітарно-епідеміологічної 
служби і відповідним різким зменшенням кількості мікробіологічних 
лабораторій, спроможних проводити велику кількість складних 
досліджень. Як відомо, в абсолютній більшості районних лікарень 
мікробіологічні лабораторії відсутні. Значне зменшення мікробіологічних 
досліджень прооперованих хворих також можна пояснити, насамперед, 
незацікавленістю лікарів у ЛПЗ проводити належне мікробіологічне 
обстеження пацієнтів через відсутність системи страхової медицини, а 
також недостатнім рівнем відповідних знань про правила призначення 
антибіотиків та відсутністю належного розуміння необхідності 
забезпечення стримування стійкості мікроорганізмів до протимікробних 
препаратів. Крім того, у зв’язку із ліквідацією в країні санітарно-
епідеміологічної служби, натепер не здійснюється і санітарно-
епідеміологічний нагляд за ЛПЗ, у тому числі за внутрішньо-лікарняними 
інфекціями (ВЛІ).  

Зрозуміло, що емпіричне призначення антибіотиків без дослідження 
чутливості до них мікроорганізмів сприяє різкому збільшенню їх 
антибіотикорезистентності. На наш погляд, лише запровадження 
страхової медицини в країні сприятиме налагодженню в ЛПЗ належних 
заходів з організації раціонального застосування антибіотиків та 
системної організації профілактики ВЛІ.  

Висновки. Антибіотикорезистентність мікроорганізмів в ЛПЗ області 
за останні п’ять років різко зросла, що безумовно має негативні наслідки 
щодо можливості успішного лікування пацієнтів і особливо хворих на 
післяопераційні інфекції, а також невтішний прогноз щодо подальшого 
ефективного застосування антибіотиків. Цілком очевидно, що дедалі 
більшого поширення у стаціонарах ЛПЗ набувають госпітальні штами 
мікроорганізмів, які можуть і, без сумніву, викликають ВЛІ. 

Аби забезпечити стримування зростання антибіотикорезистентності 
мікроорганізмів у ЛПЗ мають бути запроваджені відповідні заходи, для 
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здійснення яких МОЗ країни слід виробити механізми зацікавлення у 
цьому медичного персоналу, головним із яких, ми вважаємо, є 
впровадження страхової медицини. 

 
 
О.В. Рябоконь, А.Б. Хелемендик, Т.Є. Оніщенко, В.В. Бондарєва 

(ryabokonzsmu@ukr.net) 
 

ВИПАДОК  ФУЛЬМІНАНТНОЇ  ФОРМИ   
ГОСТРОГО  ГЕПАТИТУ  В  З  ЛЕТАЛЬНИМ  РЕЗУЛЬТАТОМ  

ХВОРОБИ  У  ПАЦІЄНТА  41 РОКУ  
 
Запорізький державний медичний університет, м. Запоріжжя, Україна 

 
Фульмінантна форма гепатиту реєструється не більш ніж у 1% 

хворих на гострий гепатит В, характеризується вкрай тяжким та стрімким 
перебігом, призводячи до летального результату у 80-90% пацієнтів. 

Мета – проаналізувати клінічне спостереження випадку 
фульмінантної форми гострого гепатиту В, який мав летальний результат.  

Результати. Хворий К. 1976 року народження (карта стаціонарного 
хворого № 7567) надійшов до інфекційної лікарні 25.11.2017 р. зі 
скаргами на нудоту, тяжкість в епігастральній області, слабкість та появу 
жовтяниці шкіри. Захворів 19.11. р. з гіпертермії до 39 °С, слабкості, 
болю в суглобах. Самостійно приймав жарознижувальні препарати у 
значній кількості без ефекту та займався заготівкою дров. З 22.11. 
з’явився дискомфорт в епігастрії, підсилилися артралгії, ввечері хворий 
побачив жовтяницю. 24.11. амбулаторно було виявлено підвищення 
загального білірубіну до 150,0 мкмоль/л, АлАТ до 6,56 (у розведеній 
сироватці 1:10 активність 70) ммоль/год.л. Пацієнт був направлений на 
госпіталізацію в інфекційну лікарню з діагнозом «Вірусний гепатит» та 
на момент госпіталізації 25.11. в 0015 стан хворого був середньої тяжкості, 
нормотермія, пульс 80 хв, клінічні прояви гострої печінкової 
енцефалопатії та геморагічного синдрому були відсутні, склери та шкіра 
помірно жовтяничні, збільшення розмірів печінки на 1,5 см, ахолія, 
холурія. Була призначена базисна терапія. Протягом першої доби 
спостереження об’єктивні клінічні дані залишалися без змін, проте 
відзначено лейкоцитоз 12,0x109/л, лімфоцитоз 45%, тромбоцитопенія 
168x109/л, збільшення загального білірубіну до 196,2 мкмоль/л, 
активність АлАТ залишалася на тому ж рівні.  

Різке погіршення стану хворого відбулося вранці 26.11.2017 р.: стан 
важкий за рахунок розвитку гострої печінкової енцефалопатії: 
загальмованість пацієнта, на запитання чітко не відповідає, значне 



 153 

промахування при спробі виконання пальце-носової проби, з’явилися 
галюцинації, пульс 108 хв, артеріальний тиск 110/70 мм.рт.ст, печінка 
+1,5 см, пальпація її безболісна. Хворий був переведений у відділення 
реанімації, збільшено обсяг інфузійної терапії, призначено L-аргініну-L-
аспартат 80 мл, преднізолон 5 мг/кг маси тіла на добу, цефтріаксон, 
контрікал. Однак протягом декількох годин стан хворого суттєво 
погіршився, свідомість трактували як оглушення, консистенція печінки 
стала м’якою, з’явилися болі при пальпації. Лабораторно лімфопенія 8% 
при збереженій кількості лейкоцитів, тромбоцитів в крові, ПТІ 96,6%. 
Загальний білірубін 181 мкмоль/л, активність АлАТ 7,18 ммоль/год.л (в 
розведеній 1:10 сироватці активність зменшилася до 60), зниження 
загального білку до 51 г/л. Виявлено HBsAg та anti-HBcor IgM, при 
відсутності коінфікування вірусом гепатиту D. Діагностовано 
фульмінантну форму гострого гепатиту В, в лікуванні призначено 
тенофовір 300 мг на добу. Найбільш імовірно інфікування відбулося 
статевим шляхом, оскільки у жінки хворого вперше виявлено HBsAg.  

Незважаючи на терапію, що проводилася, стан хворого прогресивно 
погіршувався. Вже вранці 27.11.2017 р. стан свідомості сопор, пацієнт був 
переведений на ШВЛ. Корекції в лікуванні: преднізолон змінено на 
метіпред 7 мк/кг на добу, призначено манітол. Загальний білірубін 192 
мкмоль/л, активність АлАТ зменшилася до 5,75 ммоль/год.л (в розведеній 
1:10 сироватці – до 42). Вперше з’явилося різке зниження 
протромбінового індексу до 28,5%, фібриногену до 0,53 г/л при 
збереженій кількості тромбоцитів; підвищення сечовини до 10,2 ммоль/л 
та креатиніну до 160 мкмоль/л. В лікуванні призначено свіжозаморожену 
плазму, діуретики. 

Протягом 28.11 – 30.11.2017 р. стан хворого продовжував 
погіршуватися за рахунок прогресування печінково-ниркової 
недостатності та ДВЗ-синдрому. З’явилися виражені набряки обличчя, 
долоней, стоп, поступово зменшувався діурез, з’явилися клінічні прояви 
тромбогеморагічного синдрому, суттєво зменшилися розміри печінки. В 
печінкових пробах чітка білірубін ферментна дисоціація: збільшення 
загального білірубіну до 269 мкмоль/л при продовженні зниження 
активності АлАТ до 5,16 ммоль/год.л л (в розведеній 1:10 сироватці – до 
15); дуже низький ПТІ 16,8%. Протягом наступної доби приєдналася 
фебрильна лихоманка, яка не піддавалася дії жарознижувальних засобів. 
Рентгенологічно діагностовано лівосторонню нижньодолеву пневмонію 
на тлі двостороннього інтерстиціального набряку легень при SaO2 97%. В 
лабораторних показниках збільшення білірубінемії до 350 мкмоль/л, 
активність АлАТ 5,3 ммоль/год.л (в розведеній 1:10 сироватці – 7), ПТІ 
16,8% навіть після введення свіжозамороженої плазми, креатинін 424 
мкмоль/л, сечовина 8,3 ммоль/л. В гемограмі анемія зі зниженням 
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еритроцитів до 3,4x1012/л та Hb до 99 г/л при збереженні вмісту 
тромбоцитів. З 02.12.2017 р. відзначено нестабільність гемодинаміки, 
гіпотонію, зниження SaO2 до 94%, до лікування підключено дофамін, 
проте без ефекту, в 1000 було зафіксовано летальний результат. 
Заключний діагноз: «Гострий гепатит В, фульмінантна форма. 
Ускладнення: гостра печінкова недостатність, гостра печінкова 
енцефалопатія III ст., гостра ниркова недостатність, набряк-набухання 
головного мозку, лівостороння нижньодольова пневмонія, гостра 
дихальна недостатність II-III ст., набряк легень, гостра серцево-судинна 
недостатність».  

При патологоанатомічному дослідженні відзначено зменшення маси 
печінки до 537 г, при гістологічному дослідженні великі поля некрозу 
печінкової паренхіми із крововиливами в стромі, в частині жовчних 
капілярів є жовчні тромби; в острівках печінкової паренхіми, що 
збереглася, по периферії часточок в гепатоцитах виражена вакуольна 
дистрофія, в субкапсулярних відділах відзначено формування дрібних 
вузлів-регенератів.  

Висновок. Фульмінантна форма гострого гепатиту В розвилася у 
чоловіка молодого віку внаслідок статевого шляху зараження вірусом 
гепатиту В та характеризувалася вкрай швидкими темпами клінічної 
маніфестації ознак гострої печінкової енцефалопатії із подальшою 
появою відповідних змін в лабораторних показниках. Розвитку 
фульмінантної форми гострого гепатиту В у хворого К., 41 року сприяв 
неконтрольований прийом жарознижувальних препаратів та фізичне 
навантаження в продромальному періоді.  

 
 

Н.О. Сєрих, О.Ю. Таллер, О.С. Шаршакова 
(talleroju@gmail.com) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ  ЕФЕКТИВНОСТІ  ОЧИЩЕННЯ  ОСАДУ  
СТІЧНИХ  ВОД  ВІД  ЯЄЦЬ  ГЕЛЬМІНТІВ  НА  ОЧИСНИХ  

СПОРУДАХ  М .  КРАМАТОРСЬКА  
 

Донецький національний медичний університет МОЗ України, 
м. Краматорськ, Україна 

 
Паразитарні хвороби людини залишаються суттєвою проблемою 

сьогодення в світі в цілому, і в Україні зокрема. За оцінками світового 
банку, економічні збитки від кишкових гельмінтозів посідають четверте 
місце серед всіх хвороб і травм. В Україні щороку реєструється 300-400 
тисяч випадків паразитарних захворювань. В зону підвищеного ризику 
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потрапляють і міста Донбасу в цілому, зокрема Краматорськ. Таку 
ситуацію зумовлює ряд причин, таких як наявність застарілих очисних 
систем на очисних спорудах Краматорського водоканалу, несприятлива 
екологічна ситуація, недостатній рівень життя, проведення ООС. В 
зв’язку з цим нами було проведено дослідження ефективності очищення 
осадів стічних вод від яєць гельмінтів на очисних спорудах 
Краматорського водоканалу. 

Мета – дослідити ефективність очищення осаду стічних вод від яєць 
гельмінтів на очисних спорудах Краматорського водоканалу. 

Матеріали і методи. Обстежено 40 зразків осаду стічних вод та 
мулу. Проби брали на мулових майданчиках очисної станції 
«Краматорського водоканалу». Рівень забруднення яйцями гельмінтів 
осаду стічних вод на очисних встановлювали шляхом виявлення яєць за 
методом Романенко Н.А. (1968, 1982), Падченко І.К. (1982). 
Ідентифікацію яєць проводили методом мікроскопії за допомогою 
мікроскопа MICROmed XS-4130. Дані статистично оброблено з 
використанням пакета програм для статистичної обробки результатів у 
медицині.  

Результати. Загалом у стічних водах та мулі було виявлено яйця 
шести видів гельмінтів. Серед яких чотири види відносяться до типу 
Nemathelmintes: Toxocara sp., Ascaris lubricoides, Enterobius vermicularis, 
Trichocephalus trichiurus та два до типу Plathelminthes: Diphyllobotrium 
latum, тенеїди.  

Загальна кількість яєць гельмінтів у свіжому мулі (вологість 97-98%) 
становила 139,3 екземпляри на літр. Серед зазначених видів найбільший 
індекс зустрічальності мали токсокари та аскарида людська (53,8 та 29,8% 
проб відповідно). Дещо рідше зустрічалися яйця стьожака широкого та 
тенеїд (1,4-6% проб). Життєздатність яєць всіх зазначених видів 
становила 71,1-81,8%. Крім того у пробах мулу зустрічалися поодинокі 
яйця гострика і волосоголовця, але життєздатність їх була найвищою і 
становила 100%. 

Після першого року підсушування мулу у ньому загинули всі яйця 
гострика і тенеїд. Також значно зменшується кількість яєць всіх інших 
виявлених видів гельмінтів (на 20,3-45,6%). Водночас значно 
скорочується життєздатність яєць волосоголовця (до 42,7%) та стьожка 
(до 48,9%). Але все ще високим залишається індекс зустрічальності яєць 
токсокар і аскарид, що супроводжується досить високою їх 
життєздатністю (68,2 і 63,5% відповідно). 

Після двох років висушування гинуть всі яйця волосоголовця і 
стьожка широкого, а кількість життєздатних яєць аскариди і токсокар 
знижується на 33%. Виживання досить значної кількості яєць зазначених 
видів можна пояснити, з одного боку, відносно високою стійкістю їх до 
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несприятливих умов середовища, та, з іншого боку, недостатнім 
просиханням і проморожуванням мулу взимку, через відсутність 
розпушування.  

Через три роки від отримання мулу залишаються життєздатними 
лише 12% яєць аскарид. 

Висновки.  
Таким чином для найкращого очищення стічних вод від яєць 

гельмінтів необхідно своєчасно проводити модернізацію очисних споруд 
та не перевантажувати їх. Мул, отриманий на мулових майданчиках, 
можна використовувати як добриво після трьох років висушування і 
додаткового знезаражування під дією низьких температур взимку шляхом 
розпушування ущільненого мулу. Слід відзначити, що на сьогодні на 
підприємстві відбувається модернізація та заміна обладнання, тому 
необхідно буде проводити подальші дослідження для моніторингу 
ситуації та визначення ефективності споруд. 

 
 

О.О. Cоколовська, А.П. Глушко-Маківська 
(epidnmu@gmail.com) 

 
ОСОБЛИВОСТІ  ДИНАМІКИ  ЗАХВОРЮВАНОСТІ   
НА  ПРАВЕЦЬ  ТА  ОХОПЛЕННЯ  НАСЕЛЕННЯ   

АКДП-ВАКЦИНОЮ  (1988 – 2016) 
 

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця,  
м. Київ, Україна 

 
Відомо, що при впровадженні масової вакцинації вплив на 

захворюваність є відкладеним, коли щеплені в ранньому дитинстві діти 
розширяють коло спілкування та починають відвідувати дитячі заклади. 
На можливість виникнення правця новонароджених також впливає 
наявність у матері антитіл після отриманих щеплень. Після досягнення 
певного рівня популяційного імунітету ефект закріплюється, але при 
масовому і постійному порушенні вакцинації, негативний результат 
також проявляється не одразу. 

Метою нашої роботи є визначення тенденцій показників 
захворюваності на правець та охоплення дитячого населення щепленнями 
АКДП-вакциною в Україні у 1988 – 2016 роках. 

Матеріали і методи. Проведено аналіз державних і галузевих форм 
статистичної звітності щодо захворюваності та смертності від правця в 
Україні за період 1988 – 2016 рр. Використано описово-оціночний 
прийом епідеміологічного методу дослідження. 
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Результати. Протягом багатьох років охоплення щепленнями АКДП-
вакциною в Україні було на високому рівні (більше 90%), але починаючи 
з 2008 року, кількість осіб, які отримали першу дозу АКДП (DTP1), 
почала знижуватися спочатку до 71%, а потім трималася зі значними 
коливаннями в діапазоні 50-76%. У 2016 році цей показник знизився до 
рекордно низьких 42%. Подальше охоплення щепленнями тих осіб, які 
отримали третю дозу АКДП (DTP3), ще менш сприятливе: у 2009 – 2013 
роках воно коливалось в межах від 50 до 76%, а в наступні роки 
продовжувало зменшуватися – до 23% у 2014 та 2015 роках і до 19% у 
2016 році. При цьому, рівень летальності правця коливався в дуже 
широкому діапазоні – від 17 до 81,5%, в середньому збільшившись 
протягом цього часу на 20%. В структурі захворюваності та смертності 
від правця в Україні переважають жінки. У віковій структурі захворілих у 
2017 році третину складають діти. З них одна дитина віком до 4 років та 5 
дітей віком 5-9 років. Тоді як в благополучних щодо правця країнах 
хворіють переважно особи старше 60 років, через тривалий строк після 
проведених в дитинстві щеплень. Випадки правця у дітей в 
благополучних країнах надзвичайно рідкі. Всі захворілі на правець В 
Україні у 2017 році діти були народжені після 2008 року, коли через 
значне недофінансування загальнодержавної програми 
вакцинопрофілактики зменшилося охоплення щепленнями. 

Висновки.  
Незважаючи на значне зниження захворюваності та смертності на 

правець, в Україні присутні тривожні тенденції: зростання рівня 
летальності та наявність значної частки дітей серед захворілих при 
низькому охопленні щепленнями. 
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Antibiotic resistance in pathogens identified as a serious health threat, 

which is associated with increased morbidity and mortality worldwide. The 
total economic cost of antibiotic resistance to the US and EU healthcare 
systems was calculated as $20-35 and EUR 1.5 billion a year correspondingly. 
The emergence of multiresistant pathogens requires the development of new 
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approaches to their control. Probiotic prophylaxes and therapies are gaining 
wider acceptance as more data that are scientific emerge regarding the 
interaction between pathogen and beneficial microbes in the human intestinal 
tract and molecular mechanisms of probiotics’ action. Probiotic bacteria that 
confer beneficial effect for the host and have pronounced antagonistic activity 
against pathogens expected to present a clear alternative for control of drug-
resistant infections. Bacteria of the Bacillus genus known as potent producers 
of a wide variety of antimicrobial compounds. These bacteria are also reputed 
to promote health benefits on the host. We believe that Bacillus bacteria with 
high activity against pathogens can be a valuable alternative strategy to control 
multi-resistant infections. Our study showed high activity of B. subtilis 
probiotic strain against a broad spectrum of pathogens, including multiresistant 
S. aureus, Salmonella, Candida. We also found an inhibitory effect of this 
strain on influenza virus vitro and vivo studies. New peptide PI8, produced by 
B. sublilis strain was isolated and characterized. Peptide PI8 was not toxic and 
completely inhibited influenza virus at concentration 12.5 pg/mL. In animal 
studies, theantivirai effect of PI 8 was comparable with Tamiflu. In conclusion, 
our results showed that Bacillus probiotic could use as a valuable new 
approach for treatment of bacterial and viral infections. 
 
 

М.Ю. Стегній 
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КРІОКОНСЕРВУВАННЯ  ТА  ЗБЕРІГАННЯ  
АНТИГЕНПРОДУКУЮЧИХ  ШТАМІВ  FLK-BLV 

 
Національний науковий центр «Інститут експериментальної й клінічної 

ветеринарної медицини», м. Харків, Україна 
 

Основу діагностики лейкозу великої рогатої худоби на сучасному 
етапі становить серологічний метод дослідження. Згідно зі стандартами 
Міжнародного епізоотичного бюро (МЕБ) одним з двох основних методів 
діагностики лейкозу великої рогатої худоби (ВРХ) є реакція імунодифузії 
в гелі агару (РІД). Тому метою нашої роботи було визначити біологічну 
активність антигену для діагностики лейкозу ВРХ, якій продукує FLK-
BLV, за різних умов її кріоконсервування та зберігання в кріобанку ННЦ 
«ІЕКВМ». 



 159 

Матеріали і методи. Для постановки РІД використовували набір для 
серологічної діагностики лейкозу ВРХ, до складу якого входять: сухий 
специфічний антиген вірусу лейкозу (ВЛ) ВРХ (ВЛВРХ), що складається 
з глікопротеїдного qp-51 і поліпептидного р-24 антигенів, розчинника 
антигену, специфічної преципітуючої сироватки (СПС) до вірусу лейкозу, 
сольової суміші агару (ССА) і розчинника ССА, контрольних сироваток 
(негативна, позитивна, слабо позитивна і позитивна з антитілами до р-24 
антигену ВЛВРХ).  

Перещеплювана культура клітин фолікулярної лімфоми 
ембріональної нирки вівці (FLK-BLV), яка продукує антиген ВЛ для 
діагностики лейкозу ВРХ штами (FLK-SBBL; FLK 50/100; FLK-71) 
складається з фібробластоподібних клітин з округлими ядрами; ріст 
клітин нерівномірний, ядра мають від 2-х до 7-ми дрібних ядерець 
різноманітної форми; цитоплазма дрібносітчаста. Реплікація ВЛВРХ не 
супроводжується руйнуванням моношару клітин.  

Біомаса клітин культур FLK – BLV була напрацьована після її 
розморожування з кріобанку ННЦ «ІЕКВМ» шляхом її многократних 
послідовних пасажів у кількості від 0 до 20. Зі збірної проби 
культуральної рідини була проведена очистка та концентрування вірусу 
лейкозу на ультрафільтраційних модулях з порожнистими волокнами. 
Оцінка антигену ВЛВРХ здійснювалася за активністю у РІД та кількісним 
виходом доз антигену з 1 дм3  вірус-культуральної рідини. 

Постановку реакції і облік результатів було проведено згідно 
«Листівки-вкладки до набору компонентів для серологічної діагностики 
лейкозу великої рогатої худоби в реакції імунодифузії (РІД)» (№ 3272-14-
0525-04/08-1/0 від 18.03.08) у 2 повторах на чашках Петрі з 
використанням прямокутного штампу.  

Активність діагностичного антигену була оцінена за серологічним 
методом граничних розведень в РІД з використанням контрольної 
позитивної діагностичної сироватки з «Набору компонентів сухих для 
серологічної діагностики лейкозу великої рогатої худоби в реакції 
імунодифузії (РІД)» за ТУУ 24.4. – 00497087-647-2002. 

Реакцію враховували не раніше ніж через 48 год і не пізніше ніж 
через 96 годин. Чашки переглядали на темному тлі, направляючи 
сфокусований промінь освітлювача на дно чашки під кутом 30 - 45 °. 
Специфічність реакції оцінювали по контрольної лінії преципитата. 
Специфічна лінія преципітації, яка формується проміж преципітуючими 
сироватками і антигеном, повинна бути чіткою, мати форму прямої, 
розташовуватися на однаковій відстані від лунок з антигеном і 
сироватками. 
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Для визначення кінцевого титру антигену готувалися послідовні 
розведення експериментальних його серій від нативного до 1:6. В якості 
розчинника антигенів було використано фосфатно-сольовий 
фізіологічний розчин з рН 7,0 - 7,2. Компоненти реакції були внесені у 
лунки агару в об’ємі 40 мкл. Позитивним титром антигену вважали 
розведення, за якого в РІД спостерігали чітку лінію преципітації з 
позитивною контрольною сироваткою не менш чим на два хрести. З 
метою порівняння активності отриманих антигенів підраховували 
кінцевий вихід антигену з 1дм3 культуральної рідини. 

Результати. Дослідження показали, що після збереження за умов 
рідкого азоту (мінус 196 °С) штаму (FLK- SBBL) від 4 місяців до 10 років 
титри лейкозного антигену складали 1:3, починаючи з 1 по 10 пасажі і з 
10 по 15 пасажі, а вихід його з першого по п’ятнадцятий пасажі 
культивування складав 2 тис. доз в 1 дм3 . Для штаму FLK-71 з 1 по 10 
пасажі титри інфекційної активності були на рівні 1:2; вихід антигену 
складав 1,5 тис. доз в 1 дм3. Активність лейкозного антигену, який було 
отримано зі штаму FLK-71 з 10 по 18 пасажі після розморожування за 
довготривалого від 12 років 11 місяців до 16 років 7 місяців, досягала 1:3, 
а вихід антигену – 3 тис. доз в 1 дм3. Після розморожування за 
довготривалого впродовж 17 років збереження за умов мінус 196 °С 
штаму FLK 50/100 активність антигену у РІД досягала 1:4, а вихід 
антигену – 4 тис. доз в 1 дм3. 

Висновок.  
Таким чином, розроблений двоетапний спосіб кріоконсервування 

штамів FLK-BLV з додаванням 10% дімексиду в якості кріопротектора 
дозволяє зберігати антигенпродукуючу активність штамів FLK-BLV 
(FLK-SBBL; FLK 50/100; FLK-71) за довготривалого зберігання в умовах 
кріобанку ННЦ «ІЕКВМ». Збереження антигенпродукуючої активності 
штамів FLK-BLV, як основного продуценту лейкозного антигену для 
діагностики лейкозу ВРХ у РІД дозволить значно підвищити 
ефективність діагностики цієї хвороби.  
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Значительная распространенность паразита среди животных, 
широкий видовой спектр переносчиков и их большая численность, 
благоприятные климатические условия, высокие адаптационные 
возможности гельминта привели к резкому росту, начиная с 2000 года, 
заболеваний дирофиляриозом среди людей. На территории города случаи 
дирофиляриоза регистрируются, начиная с 1998 года, практически 
ежегодно. Согласно статистических данных, за период 1998 – 2018 годы в 
Днепропетровской области зарегистрировано 200 случаев дирофиляриоза 
на 22 территориях, 40% заболевших выявлены в городе Кривом Роге.  

Целью работы было определение основных причин формирования 
очагов дирофиляриоза в городе. 

Материалы и методы. Использовались ретроспективный 
эпидемиологический анализ, паразитологические, статистические методы 
исследования, данные отраслевых статистических отчетных форм: №1, № 
40-здоров, карты эпидемиологического обследования очага 
инфекционного заболевания (форма №357/о), журналы результатов 
лабораторных исследований (форма №252/о) за 1998 – 2018 годы. 

Результаты. До 2000 года регистрация этого заболевания не была 
предусмотрена учетными и отчетными формами, скорее всего этим и 
объясняется выявление только единичных случаев. С 1998 по 2018 год 
зарегистрировано 86 случаев заболевания дирофиляриозом среди 
жителей города. В 97,7% случаев (84 пострадавших) укусы комарами 
происходили на территории города, что указывает на местный характер 
заражения гельминтозом.  

Анализ многолетней динамики заболеваемости среди населения 
Кривого Рога свидетельствует о цикличности в 4-5 лет, с максимальным 
количеством заболевших в 2004, 2008 и 2013 годах (по 6 и 11 человек 
соответственно), что совпадает с повышенной численностью переносчика 
в указанные годы (1304, 1085, 1355 экземпляров комаров рода Aedes 
соответственно).  

Случаи заболевания регистрировались во всех районах города. 
Однако наибольшее количество случаев на протяжении ряда лет 
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отмечается в 3-х районах – Терновском, Покровском и Центрально-
Городском. Данный факт можно объяснить наличием в этих районах 
наибольшего количества водоемов (57,5%) с общей площадью водной 
поверхности 5396,3 га (96,3%) и наличием водной площади с личинками 
комаров 33,0 га (65,4%). Орографическая характеристика рельефа, 
расположение природных и искусственных водных объектов (в том числе 
множество балок, в которых после дождей и в период таяния снега 
протекают временные водостоки) определяют высокую степень 
интенсивности размножения переносчиков возбудителя дирофиляриоза.  

Человек может заразиться дирофиляриозом только при укусе комара 
и в разные периоды года. Наименьший удельный вес заболевших 
приходится на осень – (17,4±4,2)%, примерно одинаковое количество 
заболевших пришлось на зиму и лето – по (23,8±4,7)% и наибольшее – на 
весну – (35,0±5,3)%, когда гельминт достигает размеров взрослой особи, 
оказывает механическое воздействие на окружающие ткани и наступают 
клинические проявления заболевания. 

Болели различные контингенты и разных возрастов, 25,5% из них 
дети до 17 лет, среди взрослых наибольшее число заболевших в 
возрастной группе от 18 до 45 лет. 

В анамнезе все заболевшие отмечали факт нападения комаров во 
время пребывания в теплое время года на природе, возле водоемов. Все 
случаи подтверждены лабораторно. 

Инкубационный период – от 3-х до 6-7 месяцев. Клиника заболевания 
определяется локализацией гельминта. Больные обращались за 
медицинской помощью самостоятельно с жалобами на зуд, отечность, 
боль, чувство ползания под кожей, покраснение, опухолевидное 
образование. 

Гельминты были извлечены хирургическим путем из разных участков 
тела человека: области головы – 16,3% (щека, губы, лоб, подбородок, 
надбровная область); из нижних и верхних век – 20,4%; половых органов 
– 20,4%; области верхних конечностей (плечо, предплечье, кисть) – 
16,3%; области туловища – 14,3%; нижних конечностей – 4,1; других – 
4,1%.  

Длина тела удаленных паразитов колебалась от 70 до 140 мм. 
В 35 очагах были домашние животные (собаки, кошки). Их 

обследовали на микрофилярии, что позволило выявить источник инвазии 
– это домашний кот 8 лет, породы «перс».  

На сегодняшний день данные о количестве инвазированных этим 
гельминтом бродячих собак в городе отсутствуют. 

Очаги дирофиляриоза людей находятся под диспансерным 
наблюдением в течение года. В результате энтомологического 
мониторинга в городе определены комары, имеющие медицинское 
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значение – рода Aedes, Culex и Anopheles, но наибольший удельный вес – 
(47,0±0,4)% – приходится на комаров рода Aedes. Проводилось вскрытие 
комаров, отловленных как в очагах, так и в местах выплода на водоемах, 
результат исследований – отрицательный. 

Выводы. 
1. Дирофиляриоз на протяжении ряда лет остается актуальным 

заболеванием для жителей города Кривого Рога, характеризуется 
цикличностью в 4-5 лет. В 3-х районах города с высоким уровнем 
заболевания рас положено наибольшее число мест выплода 
переносчика. 

2. Для обеспечения благополучия населения города необходимо и 
дальше осуществлять эпидемиологический и энтомологический 
мониторинг за дирофиляриозом с целью разработки и внедрения 
профилактических мероприятий. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО  ПРОЦЕСУ  КОРУ   

В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ  
 

Державна установа «Черкаський обласний лабораторний центр  
Міністерства охорони здоров’я України», м. Черкаси, Україна 

 
Кір є одним із найпоширеніших інфекційних захворювань і 

реєструється повсюдно. Абсолютні цифри виявлених випадків кору не 
завжди відображають об’єктивну картину захворюваності, так як у 
багатьох країнах реєстрація захворюваності не являється обов’язковою. 

При надзвичайно високому рівні контагіозності реалізація 
інфекційного та епідемічного процесів здійснюється легко. 

Інтенсивність розповсюдження кору залежить від тривалості 
контакту з хворою людиною. Хворіють на кір абсолютно всі люди, в 
організмі яких відсутні специфічні антитіла проти кору. 

У довакцинальний період, тобто в 50-60-ті роки минулого століття в 
світі щорічно хворіло на кір більше 40 млн. людей (в основному діти), а 
помирало біля 4 млн. 

Введення в практику боротьби з кором серопрофілактики і 
використання протикорового гамма-глобуліну, дозволило в короткі 
терміни знизити рівень летальності, тяжких ускладнень, але практично не 
вплинуло на рівень захворюваності. Недоліками серопрофілактики були 
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короткий термін дії протикорового гамма-глобуліну, поява алергічних 
реакцій, обмежені можливості його своєчасного введення. 

Найбільш ефективним засобом боротьби з кором, що в подальшому 
підтвердилось, стало створення та практичне застосування протикорових 
вакцин. Багаторічний досвід планової масової імунізації проти кору 
дозволяє повноцінно і об’єктивно оцінити зміни в динаміці епідемічного 
процесу, визначити перспективи подальшої оптимізації системи 
профілактичних щеплень в комплексі з ефективним епідеміологічним 
наглядом для подальшого зниження рівня захворюваності та елімінації 
кору на території держави в цілому. 

Матеріали і методи. Матеріалами для дослідження були зведені 
державні галузеві статистичні звіти Міністерства охорони здоров’я 
України форма № 1, 2 за 2008 – 2017 роки та 6 місяців 2018 року по 
Черкаській області, обліково-звітні форми планування і виконання 
профілактичних щеплень «УкрВак» за 2013 – 2017 роки та 6 місяців 2018 
року по Черкаській області.  

Методом імуноферментного аналізу (ІФА) було проведено вивчення 
рівня специфічного імунітету проти кору Черкаської області. 

Аналіз проводився з використанням епідеміологічного, 
статистичного та бібліографічного методів дослідження. 

Результати. Масова імунізація, крім зниження рівня захворюваності, 
обумовила деякі зміни в складових епідемічного процесу кору. 

Так, при коревій інфекції значно зменшується вогнещевість, що 
зумовлено змінами в імунологічній структурі населення. В основній масі 
вогнищ реєструється по 1-2 випадки кору. Значних змін зазнала 
періодичність: так, чергові підйоми захворюваності реєструються через 6 
років.  

За цей час проходить накопичення сприйнятливого до кору населення 
до критичного рівня, що в результаті призводить до активізації 
епідемічного процесу та появи епідемічного підйому захворюваності на 
кір, що відбулося в Україні в цілому та області в 2017 – 2018 роках. 

Сезонність при кору після масової імунізації збереглась, але пік 
захворюваності перемістився з осінньо-зимового на зимово-весняний, а в 
умовах епідемічного підйому 2017 – 2018 років – навіть на літні місяці. 

Деякі зміни відмічені у віковій структурі захворюваності. Питома 
вага дітей до року не змінилась. Питома вага вікової групи 15-19 років 
збільшилась на 18,0-24,0%. У період епідемічного підйому 2017 – 2018 
рр. більше 65% захворілих в області зареєстровано серед населення віком 
старше 17-ти років.  

На сучасному етапі епідемічний процес при кору підтримується 
неімунними контингентами, як не щеплених, так і щеплених проти кору 
людей. 
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За всі роки проведення вакцинопрофілактики захворюваність серед 
щеплених була в 10-28 разів нижче, ніж серед не щеплених. 

В Черкаській області в період епідемічного підйому захворюваності 
питома вага щеплених серед захворілих становила 24,3%, нещеплених – 
75,7%. 

Накопичення не імунних осіб серед щеплених може бути обумовлене 
цілим рядом причин. Низкою наукових досліджень встановлено, що 
однією з головних являється використання для вакцинації низько 
імуногенних вакцин. 

У дітей з лямбліозом, аскаридозом відмічається зниження рівня 
поствакцинального імунітету. При вивченні впливу перенесених 
захворювань (грипу, епідемічного паротиту, пневмонії) встановлено 
зниження рівня протикоревих антитіл у дітей, які хворіли на пневмонію і 
грип. 

Враховуючи широке розповсюдження грипу, вірогідно, що дане 
інфекційне захворювання може негативно впливати на стан імунітету та 
сприяти накопиченню сприятливих до кору контингентів. 

Захворювання на епідемічний паротит не сприяє зниженню 
поствакцинального імунітету проти кору. Отримані результати дали 
наукове обґрунтування одночасної вакцинації проти кору та паротиту 
(вакцина КПК). 

При аналізі результатів серологічних досліджень школярів, щеплених 
проти кору в різні роки, кореляційного зв’язку між станом імунітету і 
роками, коли були зроблені щеплення, не виявлено! 

На формування сприйнятливих до вірусу кору контингентів (серед 
щеплених) впливають порушення температурного режиму під час 
транспортування та зберігання вакцин, недотримання інтервалів між 
введенням гамма-глобуліну і вакцини. Багаторічний аналіз 
захворюваності показує, що питома вага щеплених проти кору 
коливається від 20% до 25,4%. 

Такий стан захворівших на кір спонукав до вивчення імунологічної 
структури щеплених у різні роки певних категорій населення, що в свою 
чергу дає змогу об’єктивно оцінити стан напруженості імунітету та 
реальну захворюваність населення кором. 

Серологічні дослідження проведено у вагітних, новонароджених, 
дітей віком від 1 до 14 років, підлітків 15-17 років, дорослих. 

Відмічається значна кількість серонегативних та осіб з низькими 
титрами антитіл, особливо у віковій категорії від 1 до 14 років та 
дорослих. 

Такий незадовільний стан напруженості поствакцинального імунітету 
та надзвичайно низький за останні 5 років рівень охоплення населення 
профілактичними щепленнями свідчить про серйозність прогнозу 
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епідситуації із захворюваності на кір в Черкаській області та Україні в 
цілому. 

Висновок.  
Прогноз щодо загострення епідситуації з кору підтвердився в 2017 – 

2018 році. З інтервалом у 6 років в Україні та області розпочався підйом 
захворюваності, який у 2018 році досяг рівня епідемічного. В країні 
захворюваністю на кір охоплено практично всі адміністративні території, 
в Черкаській області 18 адміністративних територій. 

Питома вага дорослого населення складає більше 65%, що свідчить 
про значне накопичення сприятливих до кору осіб серед цієї вікової 
групи. На наш погляд, виникла нагальна потреба детального глибокого 
аналізу стану щепленості серед дітей і особливо дорослого населення. 
Для цього необхідно провести оцінку епідеміологічних даних про 
випадки захворюваності на кір та ретроспективних даних охоплення 
імунізацією за останні 25-30 років. 

Охоплення імунізацією повинно досягти 95%. Для повноти і 
об’єктивності отримання даних про стан напруженості імунітету проти 
кору необхідно провести вибірковий серологічний контроль певних 
категорій населення, таких як: медичні працівники, працівники 
дошкільних дитячих закладів, шкіл, військовослужбовці, школярі, а 
також осіб, які часто і довго хворіють, перенесли тяжкі клінічні форми 
соматичних та інфекційних захворювань. 

При виявленні серонегативних імунорефрактерних осіб та осіб з 
низькими титрами протикоревих антитіл, необхідно провести додаткові 
щеплення з послідуючим серологічним контролем. 

При негативних результатах додаткових щеплень, даних осіб взяти на 
облік у кабінеті інфекційних захворювань, а при загостренні епідситуації 
з захворюваності на кір в колективах або на території їх проживання 
провести пасивну імунопрофілактику шляхом введення протикоревого 
гамма-глобуліну. 

В системі профілактичних заходів важливе значення має система 
епідемічного нагляду за кором, зокрема забезпечення раннього виявлення 
спорадичних випадків, ретельне епідрозслідування кожного епізоду та 
лабораторне підтвердження кожного випадку з визначенням генотипу 
вірусу. 
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Селеноцистеин (SeCys), 21-а амінокислота, кодується кодоном UGA в 
мРНК селенопротеїну та задіяна у біосинтезі цистеїну (Cys) та 
окислювально-відновних реакціях як людини, так і бактерій. Тому 
перспективними продуцентами селенопротеїнів у біоадаптованій формі є 
бактерії. Увагу привертають пробіотичні мікроорганізми, здатні до 
біосинтезу SeCys та E. coli, як продуцент, селенвмісної 
форміатдегідрогенази. Роботи дослідників переважно направлені на 
одержанням селенвмісних пробіотиків з використанням селениту натрію. 
Проте з огляду біобезпеки, значну увагу привертають препарати 
наноселену (SeNPs), що виявляють значно меншу токсичність ніж 
селенатати та селеніти. Раніше нами були охарактеризовані SeNPs, 
виявлено їх низьку токсичність у культурі клітин ВНК-21 та ПТП, 
антивірусну дію та здатність підсилювати функціональну активності 
макрофагів. Тому, метою роботи було дослідити вплив SeNPs на 
культури мікроорганізмів продуцентів селеноензімів та виявити 
синергідну дію наноселену з відомими антибіотичними препаратами. 

Матеріали та методи: Нанокарбоксилати селену – SeNPs, отримані 
шляхом абляції гранул селену (надані компанією ТОВ «Наноматеріали і 
нанотехнології» м. Київ) у концентрації 0,2 мг/мл. Характеристику SeNPs 
проводили за допомогою трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ) та 
поглинанням в УФ-області спектру. 

У роботі використовували відмиті, добові культури B. subtilis IMV В-
7392, B. subtilis IMV В-7393, E. coli УКМ IMV B-906 (ATCC 25922 (F-50), 
та L. plantarum IMВ В-7679, які вирощували відповідно на МПБ та MRS 
бульйон, та використовували в діапазоні 102-108 кл/мл, встановлених з 
використанням стандартів оптичної густини. Візуалізацію морфологічної 
взаємодії між SeNPs і дослідними E. coli, B. subtilis, L. plantarum, 
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проводили за допомогою ТЕМ, які (108 кл/мл) витримували за відсутності 
та присутності SeNPs (0,2х10-3 мг/мл) протягом 30хв та наносили на 
сіточки. Визначення здатності SeNPs до підсилення продукції метаболітів 
проводили у 0,15 М NaCl, шляхом експозиції добових культур B. subtilis, 
L. plantarum (102 cells / ml) за присутності та відсутності nano-Se 0,2х10-3 
мг/мл, (37 °С протягом 24 год), у супернатантах визначали спектральні 
характеристики в УФ-області спектру. Для визначення накопичення 
біомаси, інокулюм 5% культур B. subtilis, L. plantarum, E. coli культури 
вносили у поживні середовища (MRS та МПБ), у присутності та 
відсутності SeNPs (0,2х10-3 мг/мл) або Na2SeO3 (0,01мг/мл) з подальшим 
інкубуванням при 37 °С та відбором проб кожні 3 год протягом 24 год. 
Визначали біомасу спектрометрично та шляхом посіву на середовище за 
кількістю життєздатних клітин. Чутливість in vitro E. coli (ATCC 25922) 
до антимікробних препаратів та синергідну дію наноселену з відомими 
препаратами антибіотиків визначали диско-дифузним методом. 

Результати. SeNPs інтенсивно поглинають випромінення в УФ-
області спектра – за їх спектральними характеристиками, можна 
констатувати, що наночасточки не агреговані, згідно розподілу Гауса 
мають сферичну форму. За даними ТЕМ розміри SeNPs складають 4 – 8 
нм. За допомогою ТЕМ встановлено, що дослідні культури B. subtilis, L. 
plantarum, E. coli виявили здатність до швидкого поглинання SeNPs 
протягом 30 хв. Експозиція B. subtilis, L. plantarum в присутності SeNPs 
не призводить до змін кількості життєздатних бактерій та не 
супроводжується змінами їх культурально-морфологічних ознак. 
Витримування пробіотичних культур B. subtilis, L. plantarum, за 
присутності SeNPs у 0,15 М NaCl, в УФ-області спектру, 
супроводжувалось суттєвим підвищенням накопичення білок вмісних 
екзометаболітів, що виявляли антибактеріальну активність. 
Культивування дослідних E. coli та L. plantarum з Na2SeO3 у концентрації 
до 0,01мг/мл супроводжувалось підсиленням накопичення біомаси 
культур та залученням у метаболізм селеніту натрію. Вплив SeNPs на 
інтенсивність накопичення біомаси L. plantarum та E. coli свідчив про 
ріст-стимулювальну активність. Нанесення SeNPs у дозі 0,2х10-3 мг/мл на 
диски з мономіцином, неоміцином та левоміцетином 30 мкг при 
використанні диско-дифузної техніки (Кирби – Майера метод) дозволяло 
викликати затримку росту E. coli ATCC 25922 у 1,5-2 рази більшу 
порівняно з межею зони пригнічення росту при використанні дисків з 
відповідним антибіотиком. Саме залучення SeCys у біосинтез Cys та 
включення Cys у білок може обумовлювати синергідну дію SeNPs з 
антибіотиками, що здатні до інгібування синтезу білка мікробної клітини.  
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Висновки.  
Отже, SeNPs значно посилюють антибіотичні властивості 

аміноглікозидів та левоміцетину, що дозволяє знизити дози антибіотиків, 
а поєднання ріст стимулювальної активності SeNPs з підсиленням 
продукції метаболітів дослідних B. subtilis та L. plantarum сприяє 
використанню SeNPs для конструювання комплексних селеновмісних 
пробіотичних препаратів у біоадаптованій формі. 

 
 

С.В. Ткачев, Е.П. Счесленок, П.А. Семижон, Е.Г. Фомина, А.С. Владыко 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ  B-КЛЕТОЧНЫХ  ЛИНЕЙНЫХ  
ЭПИТОПОВ  В  НУКЛЕОКАПСИДНЫХ  БЕЛКАХ  

ХАНТАВИРУСОВ  ПУУМАЛА  И  ДОБРАВА  
БИОИНФОРМАЦИОННЫМИ  МЕТОДАМИ  

 
ГУ «Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и 

микробиологии», г. Минск, Республика Беларусь 
 

Геморагическая лихорадка с почечным синдромом (ГЛПС) – 
вирусный нетрансмиссивный зооноз, занимающий в Евразии ведущее 
место по заболеваемости среди вирусных природноочаговых инфекций. 
Возбудителями ГЛПС являются вирусы Пуумала, Хантаан, Сеул, Амур, 
группа вирусов Добрава-Белград и ряд других вирусов, относящиеся к 
роду Hantavirus семейства Bunyaviridae. Природный резервуар ГЛПС – 
это мелкие млекопитающие, главным образом дикие и синантропные 
грызуны. Основным антигеном хантавирусов является нуклеокапсидный 
протеин (NP), вызывающий у человека сильный иммунный ответ уже на 
ранних стадиях заболевания. Высокая серологическая активность NР 
позволяет использовать его основные иммунодоминантные участки для 
создания диагностических ИФА тест-систем. Известно, что NP 
консервативен в пределах группы вирусов, эволюционно связанных с 
определенным видом грызунов, что обуславливает его высокую 
внутригрупповую и относительно низкую межгрупповую 
серологическую кросс-реактивность. Отсюда следует, что при создании 
диагностической ИФА тест-системы, предназначенной для выявления 
антител к хантавирусам различных серотипов, необходимо 
конструировать ансамбль антигенов, представляющих серологическое 
разнообразие вирусов, циркулирующих в данной области.  

Целью данного исследования было с помощью биоинформационных 
методов идентифицировать уникальные и общие B-клеточные линейные 
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эпитопы в нуклеокапсидных белках вирусов Пуумала и Добрава-Белград 
для разработки диагностической ИФА тест-системы, предназначенной 
для выявления антител к хантавирусам, обнаруженным на территории 
Республики Беларусь.  

Материалы и методы. Полноразмерные последовательности 
аминокислотных остатков (а.о.) NP вирусов Пуумала (433 а.о.) и Добрава-
Белград (439 а.о.) были получены из базы данных UniProtKB. 
Множественное выравнивание и конструирование консенсусных 
последовательностей проводили программами ClustalΩ и CLC sequence 
Viewer 8. Консенсусной называли последовательность, созданную на 
основании сравнения ряда отдельных гомологичных 
последовательностей-прототипов. Для Пуумала количество извлеченных 
из UniProtKB последовательностей-прототипов NP составило 69, для 
Добрава-Белград – 29. Полученные консенсусные последовательности 
использовали для идентификации B-клеточных эпитопов. Поиск и оценку 
эпитопов проводили с помощью биоинформационных on-line ресурсов: 
ABCpred, BepiPred 2.0, BCPred, AAP, FBCPred.  

Результаты. Биоинформационными методами было 
идентифицировано 11 и 12 линейных эпитопов в составе NP вирусов 
Добрава-Белград и Пуумала соответственно. Эпитопы, обнаруженные in 
silico, сравнивали с эпитопами хантавирусов, найденными 
экспериментальным путем, и депонированными в базе данных IEBD 
(Immune Epitope Data Base and Analysis Resource). Поиск в базе IEBD 
линейных B-клеточных эпитопов, локализованных в пределах NР 
хантавирусов, выявил 249 последовательностей различной длины с 
экспериментально подтвержденными антигенными свойствами. Таким 
образом, было сформировано 3 группы эпитопов, а именно – 2 группы, 
полученные путем анализа консенсусных последовательностей (группы 
Dobrava и Puumala) и группа эпитопов, извлеченная из IEBD (группа 
IEBD). Отношения между группами эпитопов анализировали on-line с 
помощью диаграммы Венна. Для проведения анализа необходимо было 
каждую группу эпитопов превратить в совокупность элементов 
одинакового размера. Исходя из предположения о том, что минимальным 
пептидным мотивом, обладающим антигенными свойствами, является 
пентапептид, все эпитопы были трансформированы в пентапептиды. Это 
было сделано следующим образом: первый пентпептид отмеряли от N-
конца последовательности эпитопа, далее делали шаг в один а.о. в 
направлении С-конца и отмеряли 2-й пентапептид и т.д. Общее 
количество пентапептидов для групп Dobrava, Puumala и IEBD составило 
146, 181 и 694 пентапептидов соответственно. В результате анализа было 
обнаружено 16 пентапептидов, общих для групп Dobrava, Puumala и 
IEBD, 26 пентапептидов общих для групп Dobrava и IEBD, 139 
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пентапептидов общих для групп Puumala и IEBD. Выравнивание 
пентапептидов, общих для всех трех групп эпитопов относительно 
последовательностей NP вирусов Добрава-Белград и Пуумала, позволило 
выявить общие участки, для которых предсказанные in silico антигенные 
свойства были подтверждены экспериментально. Аналогичная процедура 
была проделана с пентапептидами, общими для эпитопов 
соответствующего вируса (Добрава-Белград или Пуумала) и эпитопов из 
базы IEBD. В этом случае были определены участки с экспериментально 
подтвержденными антигенными свойствами, но не совпадающие у NP 
вирусов Добрава-Белград и Пуумала.  

Выводы.  
Таким образом, биоинформационными методами нами были 

идентифицированы потенциальные линейные В-клеточные эпитопы в 
составе консенсусных последовательностей NP вирусов Пуумала и 
Добрава-Белград. Для повышения надежности результатов нами 
одновременно было использовано несколько биоинформационных 
программ. Только при совпадении оценок, полученных от разных 
программ, участок белка рассматривали, как потенциальный эпитоп. 
Дополнительным этапом верификации результатов было сопоставление 
эпитопов, найденных in silico, с эпитопами, обнаруженными 
экспериментально и депонированными в IEBD. Полученные данные о 
локализации уникальных и общих эпитопов NP вирусов Добрава-Белград 
и Пуумала будут использованы при создании рекомбинантных белков, 
предназначенных для производства диагностических ИФА тест-систем. 

 
 

В.І. Трихліб, В.В. Грушкевич, Ю.І. Даниленко, В.І. Лисько, Ю.О. Боклан,  
Т.В. Буракова 
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ОСОБЛИВОСТІ  КОРУ  В  СУЧАСНИХ  УМОВАХ  У  
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ  

 
Українська військово-медична академія 

Національний військово-медичний клінічний центр «ГВКГ» 
 

З урахуванням низького рівня охоплення щепленням дитячого 
населення, «дитячі» інфекції залишаються актуальними і для 
військовослужбовців. Це також пов’язане з тим, що на законодавчому 
рівні не вирішене питання щодо військовослужбовців як групи 
підвищеного ризику на ряд інфекційних захворювань, і тому не вирішені 
питання стосовно превентивної ревакцинації перед призовом. В останні 
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роки серед цього контингенту реєструються спалахи захворювань на 
вітряну віспу, краснуху, ентеровірусні інфекції.  

Мета: дослідити особливості клінічних проявів, перебігу кору у 
дорослих. 

Матеріали та методи: проведено аналіз історій хвороб хворих на кір, 
які лікувались у 1992-1994 рр. та у 2018 р. 

Результати. Було проаналізовано 332 медичних карти стаціонарних 
хворих військовослужбовців, які лікувались у клініці інфекційних хвороб 
НВМКЦ «ГВКГ» з приводу кору в період 1992 – 1994 рр. та 179 хворих, 
які лікувались у 2018 р. 

Встановлено, що в перший період легких форм було 20,6%, 
середньотяжких – 73%, тяжких – 6,4%. 

Продромальний період тривав 3-6 діб. Під час нього спостерігались: 
помірна лихоманка, загальна слабкість (78,8%), зниження апетиту 
(48,8%), кашель (73,6%), нежить (49,8%), кон’юнктивіт (78,8%), плями 
Бельського-Філатова-Коплика (81,2%). До кінця даного періоду 
температура тіла знижувалась і з появою висипки знов зростала. 
Лихоманка постійного типу була у 45,2%, ремітуючого – у 37,5%, 
неправильною – 17,3%, її тривалість складала від 4 до 10 діб. 

В період розпалу хвороби зростали прояви інтоксикації, ураження 
кон’юнктив, органів дихання. Спостерігалось збільшення передньо- та 
задньошийних лімфатичних вузлів. Висипка плямисто-папульозного 
характеру з’являлась спочатку на шкірі голови та з наступним 
розповсюдженням по тілу зверху донизу. Після висипки на шкірі 
залишалась пігментація. Тривалість висипки – 4-7 діб. 

Ускладнення реєструвались при середньотяжкій та тяжкій формах. 
При середньотяжкій реєструвались ларингіти у 7,9% хворих, пневмонія – 
у 7,9%, при тяжкій – пневмонія у 64,9%. При середньотяжкій формі 
пневмонії були вогнищевими та частіше лівобічними, при тяжкій – 
переважали правобічні та двобічні. У значної кількості хворих було 
декілька ускладнень. В крові були наступні зміни: збільшення ШОЕ у – 
6,9%, лейкоцитоз – у 5,9%, лейкопенія – у 8,7%, лімфоцитоз – у 14,2%, 
лімфопенія – у 33,3%, зсув лейкоцитарної формули вліво – у 65,8%, юні, 
плазматичні, мієлоцити – у 32,9%.  

У НВМКЦ «ГВКГ» за період із січня по вересень 2018 р. було 
проліковано 179 хворих на кір, з них легкої форми – 52 (29,1%), 
середньотяжкої – 127 (70,9%) осіб. Більше всього хворих надійшло у 
квітні – 70 (39,1%) хворих, у травні – 31 (17,3%). 

У хворих з легким перебігом у 2-х (3,8%) був зареєстрований 
панкреатит, у 1-го (1,9%) – пневмонія. Попереднім діагнозом при 
надходженні на лікування до госпіталю у 2-х (3,8%) хворих було ГРЗ. У 
хворих із середньотяжкою формою реактивний гепатит був 
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зареєстрований у 22-х хворих (17,3%), панкреатит – у 18 (14,2%), 
пневмонія – у 8,7%, міокардит – у 1,6%, апендицит – у 1 (0,8%), бронхіт – 
у 3 (2,4%), кератокон’юнктивіт – у 1 (0,8%). Попереднім діагнозом при 
надходженні на лікування до госпіталю у 29 (22,8%) осіб було ГРЗ, у 1 
(0,8%) – гострий тонзиліт.   

Середньотяжкий перебіг частіше спостерігався у період із січня по 
червень, а легкий – у липні-серпні. Із ускладнень у березні: реактивний 
гепатит діагностовано у 18,8% хворих, панкреатит – у 12,5%; у квітні: 
реактивний гепатит – у 6,4%, панкреатит – у 14,9%, гострий апендицит – 
у 2,1%, пневмонія – у 4,3%, міокардит – 2,1%, міокардіодистрофія – 2,1%, 
гострий бронхіт – у 6,4%; у травні: пневмонія – у 29,6%, панкреатит – у 
11,1%, реактивний гепатит – у 37,04%; у червні: у реактивний гепатит – у 
33,3%, панкреатит – у 33,3%, пневмонія – у 6,7%; у липні: панкреатит – у 
11,1%, реактивний гепатит – у 11,1%; у серпні: ускладнень не 
діагностовано. 

Помилкових попередніх діагнозів «ГРЗ» у січні-лютому не було, у 
березні – 43,75%, квітні – 31,9%, травні – 7,4%, червні – 20%, липні – 
22,2%, у серпні – 14,3%. 

Висновки: 
Симптоми кору під час підвищення рівня захворюваності у 2018 р. 

були типовими. В порівнянні із попереднім періодом тяжких форм не 
реєструвалось, більше реєструвалось легких форм.  

Серед особливостей були: менш виражений кашель, прояви синдрому 
інтоксикації, рідше реєструвались плями Бельського-Філатова-Коплика, 
частіше спостерігалась макуло-папульозна висипка, більше діагностовано 
ускладнень на пневмонію, реактивний гепатит, панкреатит. Більшість 
ускладнених форм на реактивний гепатит (у 37,04%), пневмонію (29,6%) 
спостерігались у травні, панкреатит – у червні (у 33,3%). Пневмонія мала 
незначні аускультативні прояви. 

 
 

Т.Ю. Трохимчук, Л.А. Ганова  
(T.Trohymchuk@ukr.net) 

 
ПРОВЕДЕНИЕ  РАСЧЕТА  ГРАНИЧНОГО  ЗНАЧЕНИЯ   

В  ТЕСТ-СИСТЕМЕ  DIA-HIV-Ag/Ab 
 

ЧАО «НПК Диапроф-Мед», г. Киев, Украина 
 

Наиболее эффективной и экономичной в настоящее время в мире 
остается диагностика инфекции, вызванной вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ), методом иммуноферментного анализа (ИФА). 
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Использование тест-систем для одновременного выявления 
специфических антител и р24 антигена ВИЧ позволяет охватить все 
стадии инфекционного процесса. Требования к чувствительности и 
специфичности этих тестов постоянно растут. Чтобы корректно 
проводить определение антител (или антигенов) в исследуемых образцах, 
устанавливают пороговый уровень оптической плотности (т.е. фоновый 
уровень, так называемое граничное значение – ГЗ), измеряемое на 
отрицательных образцах.  

Цель исследования: проведение расчета граничного значения в тест-
системе DIA-HIV-Ag/Ab. 

Материалы и методы. Постановку ИФА проводили согласно 
Инструкции по использованию тест-системы DIA-HIV-Ag/Ab. 

Расчет среднего значение оптической плотности и 
среднеквадратического отклонения проводили с использованием 
стандартных статистических программ. 

Для определения усредненного значения оптической плотности 
образцов использовали метод объединения выборок. 

При определении ГЗ рассчитывали заданные границы с отклонением 
от средней величины с достоверностью 99,9% (правило трех σ)  

Критерий достоверности. Тест-система при исследовании положитель-
ных и отрицательных образцов сывороток/плазмы крови должна иметь 
граничную величину, которая позволяет разграничивать отрицательный 
результат от положительного, с достоверностью не менее 99,5%.  

Результаты. Расчет величины ГЗ в тест-системе DIA-HIV-Ag/Ab 
проводили с использованием 37 выборок массива данных, полученных 
при анализе 1595 сывороток крови здоровых доноров, которые 
исследовали в 12 сериях диагностикума.  

Для каждой выборки отрицательных сывороток на ВИЧ 
рассчитывали два основных параметра – среднее значение оптической 
плотности (m) и среднеквадратическое отклонение (σ), величину 
которого определяли с использованием стандартных статистических 
программ по формуле: 

 
)1(

)( 2

−
−

= ∑
n

mxiσ , где 

σ – стандартное отклонение, 
хi – величина отдельного значения выборки, 
m – среднее арифметическое выборки, 
n – размер выборки 
 

Поскольку в каждой постановке количество исследуемых образцов 
варьировало, для расчета усредненного значения оптической плотности 
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(ОП) отрицательных на ВИЧ образцов (М) использовали метод 
объединения выборок (Урбах В.Ю. Математическая статистика для 
биологов и медиков. – М.: Академия наук, 1963. – с.168) по формуле: 

 

М=
m1n1+m2 n2+. . .+m I nI

n1+n2+. . . .+nI
= 1

n∑ mI nI
 

 
В наших исследованиях М составляло 0,0574 (91,532:1595). 
Величина усредненного значения σ )(σ для 37 выборок равнялась 

0,013.  
Для установления вероятности безошибочных прогнозов получения 

ОП при анализе исследуемых отрицательных сывороток в заданных 
границах с отклонением от М с достоверностью 99,9% величину )(σ  
генеральной совокупности умножали на 3,29 (Плохинский Н.А. 
Биометрия. – М.: Наука, 1970. – с. 18; Болдин А.П., Максимов В.А. 
Основы научных исследований. – М.: Академия, 2012.).  

При этом данная величина составила 0,0428 (0,013× 3,29=0,0428). 
Искомая величина коэффициента при вычислении ГЗ составила: 
М + 3,29× )(σ = 0,0574 + 0,0428 = 0,1. 
Для снижения вероятности получения ложноположительных 

результатов при вычислении ГЗ в тест-системе используют 
отрицательный контроль, который анализируют в тех же условиях, как и 
исследуемые образцы сывороток/плазмы крови. Данный контроль 
анализируют в дублях и к средней величине ОП двух или трех его 
повторов прибавляют поправочный коэффициент 0,1.  

Выводы. 
1. При исследовании 1595 отрицательных на ВИЧ сывороток крови в 

37 выборках, которые анализировались в 12 сериях тест-системы DIA-
HIV-Ag/Ab, средняя величина оптической плотности образцов составила 
0,0574, а ее среднеквадратическое отклонение – 0,013.  

2. При анализе в тест-системе DIA-HIV-Ag/Ab ВИЧ-отрицательных 
сывороток расчетный интервал для отрицательных значений ОП составил 
0,1 с уровнем вероятности 99,9%. 

3. Для снижения риска получения ложноположительных результатов 
в тест-системе при вычислении граничного значения используют среднее 
значение отрицательного контроля, к которому прибавляют расчетный 
коэффициент 0,1. 
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Гепатит В залишається однією з найважливіших проблем практичної 

охорони здоров’я. Проте особлива увага на сьогодні приділяється 
комбінованим вірусно-алкогольним ураженням печінки. 

Мета – визначити динаміку змін параметрів прооксидантно-
антиоксидантного гомеостазу у хворих на гострий гепатит В (ГГВ) 
залежно від наявності супутнього хронічного вживання алкоголю в 
гепатотоксичних дозах. 

Матеріали і методи. Під спостереженням було 113 хворих на ГГВ, 
які проходили обстеження та лікування у відділенні № 2 «Обласної 
інфекційної клінічної лікарні». Усі хворі введені до дослідження за 
випадковою ознакою та письмовою інформованою згодою. Серед 
обстежених пацієнтів 66 (58,4%) чоловіків й 47 (41,6%) жінок, віком від 
18 до 60 років. Діагноз ГГВ встановлено за результатами клініко-
епідеміологічних, біохімічних даних, підтверджено виділенням у крові 
відповідних маркерів. При розподілі хворих на групи враховували 
наявність чи відсутність хронічного вживання алкоголю в 
гепатотоксичних дозах з використанням класифікації вживання 
алкогольних напоїв з урахуванням періодичності і дози спожитого 
алкоголю [Ю.В. Вороненко, В.Ф. Москаленко, 2000]: І групу склали 52 
хворих на ГГВ із наявністю хронічного вживання алкоголю в 
гепатотоксичних дозах; II група – 61 хворий на ГГВ без супутнього 
фактору. Всі хворі одержували традиційну базисну терапію. Досліджувані 
групи хворих були репрезентативні за статтю та віком. Контрольна група 
– 20 здорових осіб.  

Для оцінки стану прооксидантно-антиоксидантної системи визначали 
вміст продуктів спонтанної окисної модифікації білків (ОМБ), а саме 
альдегідфенілгідразон (АФГ) і кетонфенілгідразон (КФГ), а також 
активність каталази у сироватці крові спектрофотометричним методом. 
Статистичну обробку отриманих даних здійснювали на персональному 
комп'ютері з використанням сформованої бази даних обстежених 
пацієнтів і здорових осіб контрольної групи в програмі «STATISTICA® 
for Windows 6.0» (StatSoft Inc., № AXXR712D833214FAN5). 
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Результати. Аналіз результатів дослідження параметрів 
прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу у хворих на ГГВ 
продемонстрував, що в період розпалу у хворих І групи показники АФГ 
та КФГ спонтанної ОМБ крові були вище (р < 0,01 – 0,05), ніж у здорових 
осіб. У пацієнтів ІІ групи показник АФГ спонтанної ОМБ був вище (р < 
0,05), а показник КФГ спонтанної ОМБ мав тільки тенденцію (р > 0,05) до 
більш високого рівня, ніж у здорових осіб. При порівняльному аналізі в 
період розпалу встановлено, що показник АФГ ОМБ в сироватці крові 
хворих І групи був вищим (р < 0,05), а показник КФГ ОМБ мав лише 
тенденцію (р > 0,05) до підвищення, порівняно з аналогічними 
показниками хворих ІІ групи.  

У період реконвалесценції у хворих І групи показники АФГ і КФГ 
спонтанної ОМБ крові мали тенденцію до відновлення (р > 0,05) в 
динаміці захворювання, але залишалися вірогідно вищими (р < 0,05) за 
аналогічні показники здорових людей. У хворих II групи показники АФГ 
і КФГ спонтанної ОМБ крові не відрізнялися (р > 0,05) від аналогічних 
параметрів здорових людей. Порівняльний аналіз показав, що на момент 
виписки зі стаціонару у хворих І групи вміст АФГ та КФГ спонтанної 
ОМБ були вищими (р < 0,05), ніж у пацієнтів ІІ групи. 

Виражені прооксидантні зміни поєднувалися у хворих на ГГВ, що 
перебігає на тлі хронічного вживання алкоголю в гепатотоксичних дозах, 
з порушенням антиоксидантного захисту, про що свідчила низька, 
порівняно зі здоровими людьми, активність каталази у сироватці крові 
протягом всього періоду спостереження на тлі базисного лікування.  

З урахуванням виявлених особливостей динаміки стану 
прооксидантно-антиоксидантного гомеостазу хворі на ГГВ із хронічним 
вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах потребують корекції у 
лікуванні для підвищення ефективності базисної патогенетичної терапії. 
Результати цього дослідження будуть висвітлені у майбутніх роботах. 

Висновки. 
1. У хворих на гострий гепатит В із хронічним вживанням алкоголю в 

гепатотоксичних дозах період розпалу характеризується більшими 
порушеннями прооксидантно-антиоксидантної регуляції за рахунок 
вищого рівня альдегідфенілгідразонів спонтанної окисної модифікації 
білків крові (р < 0,05) у сироватці крові. 

2. Період реконвалесценції у хворих на гострий гепатит В із хронічним 
вживанням алкоголю в гепатотоксичних дозах характеризується 
вищим рівнем альдегідфенілгідразонів (р < 0,05) й 
кетонфенілгідразонів (р < 0,05) спонтанної окисної модифікації білків 
у сироватці крові, порівняно з хворими на гострий гепатит В без 
супутнього ураження печінки. 
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Моніторинг хворих на хронічний гепатит В (ХГВ) без цирозу печінки 

при вирішенні питання щодо призначення противірусної терапії (ПВТ) в 
світі залишається досить складним питанням та не має однозначних 
підходів до вирішення, що підтверджує існування декількох 
Міжнародних клінічних рекомендацій, а саме American Association for the 
Study of Liver Diseases (2016), European Association for the Study of the 
Liver (2012), National institute for Health and Care Excellence (NICE, 2013), 
World Health Organization (WHO, 2015).  

В Україні вірусні гепатити займають одне з домінуючих місць в 
структурі інфекційної патології за ступенем негативного впливу на 
здоров’я населення та масштабами захворюваності. З 2013 року в Україні 
діє Державна цільова програма профілактики, діагностики та лікування 
вірусних гепатитів, для реалізації якої було створено та в подальшому 
оновлено клінічний протокол щодо моніторингу та лікування хворих на 
ХГВ. Викладені в клінічному протоколі підходи з надання медичної 
допомоги при ХГВ ґрунтуються на Міжнародних рекомендаціях NICE 
(2013) та WHO (2015). 

Мета – проаналізувати перебіг ХГВ у хворих без цирозу печінки при 
визначенні необхідності призначення противірусного лікування.  

Матеріал та методи. Було обстежено 286 дорослих хворих на ХГВ 
віком від 18 до 71 року. Всім пацієнтам проведено визначення кількісного 
вмісту HBV-DNA в крові методом ПЛР, оцінено активність АлАТ в 
сироватці крові в динаміці спостереження. У 213 пацієнтів визначено в 
сироватці крові HBeAg, у 34 хворих оцінена ступінь виразності фіброзу 
печінки (фібротест). Для з’ясування особливостей перебігу ХГВ у хворих 
без цирозу печінки при визначенні тактики лікування розділення 
пацієнтів на групи було проведено з врахуванням критеріїв відбору 
пацієнтів для проведення ПВТ (Наказ МОЗ України № 613 від 21.06.2016 
р.). Пацієнти були розділені на групи: I група – 23 хворих з сукупністю 
ознак: вік до 30-ти років включно, вірусне навантаження HBV-DNA 
>20000 IU/ml, стійко підвищена активність АлАТ (ПВТ повинна бути 
призначена) (першочергове призначення ПВТ); II група – 109 хворих із 
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вірусним навантаженням >2000 IU/ml (ПВТ повинна розглядатися); III 
група – 154 пацієнти із рівнем HBV-DNA <2000 IU/ml (ПВТ не 
рекомендована). Статистична обробка отриманих даних проведена з 
використанням сформованої бази обстежених хворих на ХГВ в програмі 
«STATISTICA® for Windows 6.0» (Stat Soft Inc., № 
AXXR712D833214FAN5). 

Результати. За сукупністю лабораторних ознак першочергового 
призначення ПВТ потребувало 8,0% (23 із 286) хворих. Перебіг ХГВ у 
цих пацієнтів характеризувався частішими антено-вегетативними 
проявами, вищою виразністю цитолітичного синдрому та найчастішою 
циркуляцією в крові HBeAg. Незважаючи на те, що ХГВ мав клінічні 
прояви лише у невеликої кількості пацієнтів, статистично значущі 
розбіжності мали місце при порівнянні хворих I та III груп. Клінічна 
симптоматика пацієнтів I групи характеризувалася частішою появою 
астено-вегетативних проявів (26,1% проти 5,8%, χ2 = 10,57, р < 0,01), на 
відміну від хворих з низьким вірусним навантаженням <2000 IU/ml. 
Виразність цитолітичного синдрому була вище у пацієнтів I групи, 
порівняно з пацієнтами II та III груп, насамперед за рахунок більшої 
частки пацієнтів з підвищенням активності АлАТ від 3-х до 10-ти норм. 
Порівняння клініко-лабораторних показників перебігу ХГВ у хворих без 
цирозу печінки II групи, яким питання призначення ПВТ повинне бути 
розглянутим, та III групи, яким етіотропне лікування не рекомендоване, 
відсутні статистично значущі розбіжності в досліджуваних параметрах, 
проте серед хворих III групи 34,3% (53 із 154) мали підвищену активність 
АлАТ в крові.  

При аналізі вірусологічних параметрів у хворих на ХГВ без цирозу 
печінки відмінності (р < 0,05) у вірусному навантаженні хворих 
досліджуваних груп виявилися закономірними, оскільки рівень 
підвищення HBV-DNA в крові був одним з критеріїв при формуванні 
груп пацієнтів. Так, медіана кількісного вмісту HBV-DNA в крові хворих 
I групи склала 1,0x108 (1,3x105; 1,1 x108) МО/мл, II групи – 4,1x104 
(6,8x103; 2,1 x105) МО/мл, III групи – 7,5x102 (4,1x102; 1,0 x103) МО/мл. 
Частота виявлення позитивного HBeAg в крові чітко залежала від рівня 
вірусного навантаження та виявилася найбільшою у пацієнтів I групи, 
порівняно як з хворими III групи (73,7% проти 10,5%, χ2 = 41,31, р < 
0,0001), так й з пацієнтами II групи (73,7% проти 22,5%, χ2 =1 8,38, р < 
0,001). Зафіксована різниця в частоті виявлення HBeAg-позитивних 
пацієнтів й при порівнянні II та III груп (22,5% проти 10,5%, χ2 = 5,16, р < 
0,01). Однак за наявності чітких статистично значущих розбіжностей в 
вірусологічних показниках у пацієнтів досліджуваних груп, частка 
пацієнтів з різними стадіями фіброзу печінки була однаковою (р > 0,05) у 
хворих на ХГВ без цирозу печінки досліджуваних груп. Так, фіброз 
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печінки F 2-3 ступенів зафіксовано у 25,0% хворих I групи, 31,6% 
пацієнтів II групи та 27,3% хворих III групи. Приймаючи до уваги, що 
серед пацієнтів III групи, яким проведення ПВТ не рекомендується, 
кожен третій мав лабораторні ознаки цитолітичного синдрому – 34,3% 
(53 із 154), кожен десятий хворий був HBeAg-позитивним – 10,5% (12 із 
114), а більш ніж кожен четвертий мав фіброз печінки F 2-3 ступенів – 
27,3% (3 із 11), існуючі критерії моніторингу хворих на ХГВ без цирозу 
печінки потребують подальшого удосконалення.  

Висновки. 
При моніторингу хворих на ХГВ без цирозу печінки першочергового 

призначення ПВТ потребує 8,0% пацієнтів. Серед 38,1% хворих на ХГВ 
без цирозу печінки з низьким вірусним навантаженням (<2000 IU/ml), 
яким призначення ПВТ не рекомендується, 34,3% мають цитолітичний 
синдром, 10,5% HBeAg-позитивні, а 27,3% мають фіброз печінки F 2-3 
ступенів, що потребує удосконалення моніторингу саме цих пацієнтів. 

 
 
І.С. Хоронжевська, Т.А. Сергеєва, Г.А. Мартинюк, В.О. Мороз 

(Inna-kh2017@ukr.net) 
 

МОНІТОРИНГ  ПОШИРЕНОСТІ  ПАРЕНТЕРАЛЬНИХ  
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РІВНЕНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
 
Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ 

України», м. Рівне, Україна 
Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  

ім. Л.В. Громашевського» НАМН України, м. Київ, Україна 
Рівненська центральна міська лікарня, м. Рівне, Україна 

 
Широке поширення вірусних гепатитів В і С (ГВ і ГС) з 

парентеральним механізмом передачі є серйозною загрозою 
громадському здоров´ю, що було визнано ВООЗ як глобальна епідемія, 
котра впливає на громадське здоров´я всіх регіонів і країн. Актуальність 
проблеми ГВ і ГС пов’язана не тільки з широким залученням в 
епідемічний процес людей молодого працездатного віку, а також часто зі 
значним розвитком цирозу печінки (ЦП) та гепатоцелюлярної карциноми 
і можливими фатальними наслідками. Тому у 2016 році ВООЗ затвердила 
Першу Глобальну Стратегію Сектора охорони здоров´я щодо елімінації 
вірусних гепатитів. Моніторинг поширеності парентеральних вірусних 
ГВ і ГС є важливою складовою епідеміологічного нагляду за цією групою 
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інфекційних хвороб і входить до 10 основних із 37 ключових індикаторів, 
рекомендованих ВООЗ для оцінки ситуації. 

Метою роботи було вивчення поширеності парентеральних вірусних 
ГВ і ГС, ЦП та показників смертності від цих хвороб на території 
Рівненської області за період 2010 – 2017 роки. 

Матеріали і методи. Аналізували захворюваність гострими та 
вперше виявленими хронічними ГВ і ГС (ГГВ, ГГС, ХГВ, ХГС), 
поширеність хронічних вірусних гепатитів та ЦП, смертність з причин 
вірусних гепатитів та ЦП серед населення Рівненської області шляхом 
вивчення статистичних форм обліку інфекційних хвороб та форм 
звітності про окремі інфекційні та паразитарні захворювання № 1 
(місячна), №2 (річна) за період 2010 – 2017 роки. 

Результати. З 2010 р. по 2017 р. захворюваність на ГГС в Рівненській 
області була низькою і коливалась в межах 0,43 – 1,74 на 100 тисяч 
населення (0,430/0000 – 1,74 20/0000). Показники захворюваності на ГГВ за 
цей період мали тенденцію до зниження з 4,44 0/0000 до 2,410/0000. 
Натомість захворюваність вперше виявленим ХГВ (ВВХГВ) за ці роки 
зросла в 2,1 рази – з 1,83 0/0000 (2010 р.) до 3,89 0/0000 (2015 р.). Якщо у 
2010 – 2014 рр. захворюваність на ГГВ в 3,2-1,5 рази перевищувала 
захворюваність на ВВХГВ, то в 2015 – 2016 рр. показники 
захворюваності на ВВХГВ зросли і становили відповідно 3,890/0000 і  
2,510/0000, а захворюваність на ГГВ знизилась до рівня 3,450/0000 і 2,340/0000 
відповідно. В той же час за 2010 – 2017 рр. захворюваність вперше 
виявленим  ХГС (ВВХГС) значно перевищувала захворюваність на ГГС 
(у 3,7 рази в 2012 р. та 22,7 рази в 2014 р.), і захворюваність на ХГВ (у 7,8 
рази у 2014 р. та 2,5 рази у 2016 р.) і коливалась в межах від 6,260/0000 
(2011 р.) до 13,210/0000 (2016 р.). Аналіз вікової структури хворих на 
ВВХГВ та ВВХГС показав, що 62,6% – 73,9 % цих хворих знаходились у 
віковій групі від 20 до 49 років, серед них було 51,5 – 58,1% безробітних.  

Слід зазначити, що в останні роки в області у 1,7 рази збільшилась 
кількість хворих на ХГВ, які перебували на диспансерному обліку – з 439 
осіб (2011 р.) до 769 (2016 р.), поширеність ХГВ відповідно склала 380/0000 
та 660/0000. Також кількість диспансерних хворих на ХГС по області 
зросла в 1,3 рази – з 1328 осіб (2013 р.) до 1793 (2016 р.), поширеність 
склала відповідно 11,5 та 15,4 на 10 тисяч дорослого населення. 

За цей період в 1,4 рази зросла смертність з причин вірусних 
гепатитів: якщо у 2011 році померли 6 таких хворих (показник 0,07 на 10 
тисяч дорослого населення), то у 2016 році померли 12 таких хворих 
(показник 0,1). Всього за період 2011 – 2016 роки в області померли 26 
хворих хронічними вірусними гепатитами. 

У 2016 році на диспансерному обліку в області перебували 1153 
хворих з ЦП (показник поширеності склав 13,0 на 10 тисяч дорослого 
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населення), в цьому році від цирозу печінки померли 261 хворих 
(показник 3,0 на 10 тис. дорослого населення). Всього за період 2011 – 
2016 рр. в області померли 1394 хворих на ЦП. Необхідно зазначити, що 
за даними Рівненського обласного гепатологічного центру, за період 2012 
– 2016 рр. щороку на стаціонарному лікуванні перебували від 136 до 168 
хворих на ЦП, серед яких маркери ГС виявляли у 43,2% – 56,3% хворих, а 
маркери гепатиту В – у 3,0% – 7,4% хворих. У стаціонарних хворих на 
ХГС ознаки ЦП відмічали у 24,2 – 38,2% пацієнтів (у 64 із 265 в 2013 р. та 
у 76 із 199 у 2012 р.), а серед хворих на ХГВ ЦП було діагностовано у 
17,2 – 33,3% (у 5 хворих із 29 у 2016 р. та у 12 хворих із 36 у 2012 р.). 

Висновки.  
Наведені дані свідчать про значну активність епідемічного процесу 

гепатитів В і С серед населення Рівненської області. Проведення 
епідеміологічного моніторингу поширення парентеральних вірусних 
гепатитів на регіональному рівні є необхідною складовою 
епідеміологічного нагляду за цими інфекціями для активного виявлення 
джерел збудника інфекції, своєчасного проведення профілактичних та 
протиепідемічних заходів з метою забезпечення виконання заходів по 
ліквідації вірусних гепатитів до 2030 року. На державному рівні 
необхідно організувати національний та регіональний моніторинг за 37 
ключовими індикаторами, рекомендованими ВООЗ для оцінки ситуації по 
вірусних гепатитах, для чого ввести ці показники до річних та місячних 
звітів у системі охорони громадського здоров´я. 

 
 
І.С. Хоронжевська, Т.А. Сергеєва, Г.А. Мартинюк, В.О. Мороз 

(inna-kh2017@ukr.net) 
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Державна установа «Рівненський обласний лабораторний центр  
МОЗ України», м. Рівне, Україна 

Державна установа «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ, Україна 
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Організація і проведення тестування різних груп населення на 

маркери вірусного гепатиту С є важливою складовою епідеміологічного 
нагляду за цією інфекційною хворобою і входить до 10 основних із 37 
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ключових індикаторів, рекомендованих ВООЗ для оцінки ситуації щодо 
елімінації вірусних гепатитів. 

Метою роботи було вивчення частоти виявлення антитіл до вірусу 
гепатиту С серед різних груп населення Рівненської області в динаміці за 
25 років.  

Матеріали і методи. Аналізували дані серологічних досліджень 
шляхом вивчення форм річної звітності (ф. 40-здоров.) за період 1999 – 
2016 рр., проводили дослідження на антитіла до вірусу гепатиту С (анти-
ВГС) серед різних груп населення методом імуноферментного аналізу 
(ІФА) у вірусологічній лабораторії (нині – ДУ «Рівненський обласний 
лабораторний центр МОЗ України»). 

Результати. За період 2011 – 2016 рр. щороку в області на анти-ВГС 
методом ІФА обстежували від 35480 до 41383 осіб; вказані антитіла були 
виявлені у 1134 (3,19%) осіб у 2012 р., 1216 (3,38%) – у 2014 р., 673 
(2,14%) – у 2016 р. За цей період при цільовому обстеженні 1500 умовно 
здорових у 34 (2,27%) з них були  виявлені анти-ВГС. У 2007 – 2010 рр. 
при обстеженні 1451 здорових осіб різного віку сумарна інфікованість 
склала (1,65±0,33)%.  

При порівнянні результатів виявлення анти-ВГС серед здорового 
населення області звертає на себе увагу збільшення частоти виявлення 
цих антитіл у вагітних – з (1,52±1,51)% у 1990 – 1993 р. до (3,21±1,29)% у 
2007 –2010 рр.; і їх відсутність у дітей у віці до 14 років, обстежених в 
2007 – 2010 рр. та 2011 – 2016 рр. З 295 дітей віком до 14 років 
(обстежених в 2007 – 2010 рр.) анти-ВГС не були виявлені. Позитивні 
результати виявлення анти-ВГС в цей період (2007 – 2010 р.) були 
відзначені лише у 2 з 425 обстежених осіб віком 15-19 років – 
(0,47±0,33)%. У групі осіб віком 20-29 років показано збільшення 
показників інфікованості ВГС до (2,78±0,83)%. Ще більш високий рівень 
інфікованості – (3,77±1,85)% відзначений серед осіб віком 40-49 років і 
50-59 років – (3,64±2,53)%.  

Обов'язкове тестування крові донорів на наявність анти-ВГС з 1994 р. 
дозволило різко зменшити число інфікованих серед кадрових донорів 
області. Так, серед обстежених 240 безоплатних донорів крові за період 
2007 – 2010 рр. анти-ВГС були виявлені у 6 з них – (2,5±1,01)%, а серед 
180 кадрових донорів анти-ВГС виявлені не були, тоді як у 1990 – 1993 
рр. ці показники становили відповідно (3,17±2,21)% і (6,58±2,84)%. 

Інтенсивність епідемічного процесу ГС серед дітей до 14 років 
залишається низькою. Якщо в 1990 – 1993 рр. при обстеженні 521 дітей 
до 14 років у 3 були виявлені антитіла до вірусу ГС, що склало 
(0,58±0,33%, то у 2007 – 2010 рр. при обстеженні 292 дітей до 14 років, 
осіб з наявністю анти-ВГС не було виявлено. 
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У сімейних осередках хронічного гепатиту С у 2007 – 2010 рр. серед 
263 осіб, які мали контакт з хворими, анти-ВГС були виявлені у 10 з них – 
(3,8±0,18)%. При повторному обстеженні 149 таких осіб (у яких при 
первинному обстеженні анти-ВГС не були виявлені), протягом наступних 
1 – 1,5 року ці антитіла з'явилися в однієї людини – (0,67±0,67)%. У 25 
дітей у віці 3-4 років, народжених від матерів з наявністю анти-ВГС, ці 
антитіла не були виявлені. Нами не було виявлено також нових випадків 
інфікування ВГС у 137 дітей інтернатів в осередках HCV-інфекції, 
обстежених в динаміці 1 – 1,5 року в 1990 – 1993 рр., в той же час при 
обстеженні 110 серонегативних дітей інтернатів в осередках НВ-вірусної 
інфекції в цей же період у 6 – (5,45±2,16)% з'явився HBsAg. 

У осіб, які відносяться до деяких груп ризику (пацієнти 
шкірвендиспансеру і наркодиспансеру) анти-ВГС виявляли значно 
частіше: у хворих дерматовенерологічного профілю в 2007 – 2010 рр. – у 
(8,13±2,46)%, серед хворих на наркоманію – у (52,15±3,66)%. Найбільш 
високі показники виявлення анти-ВГС отримані при обстеженні ВІЛ-
позитивних осіб та споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), причому у 
наркозалежних осіб, які при цьому інфіковані ВІЛ, частота виявлення 
специфічних маркерів ГС була максимальною – (80,23±2,48)% – 
(80,41±2,85)%.  

Серед 350 контактних в осередках ГС + ВІЛ-інфекція у 31 – 
(8,86±1,52)% були виявлені анти-ВГС. При обстеженні в динаміці 1 – 1,5 
року 70 контактних ВІЛ-позитивних осіб, у яких при першому обстеженні 
анти-ВГС були відсутні, у 8 з них – (11,43±3,8)% з них у динаміці 
спостереження з'явилися ці антитіла в крові, що було достовірно вище, 
ніж серед контактних в сімейних вогнищах хронічного ГС і серед 
медичних працівників – (0,53±0,24)% (p <0,05).  

При обстеженні хворих відділень гемодіалізу (n = 184) у 54 з них – 
(29,35±3,36) були виявлені серологічні маркери ГВ і ГС, у тому числі у 12 
осіб – анти-ВГС – (6,52±1,82)%); у 32 – HBsAg – (17,39±2,79)%; у 10 
пацієнтів – маркери ГВ і ГС водночас – (5,43±1,67)%. При обстеженні в 
динаміці через 1 – 1,5 року 127 хворих відділень гемодіалізу анти-ВГС 
з'явилися у 6 – (4,72±1,88)%, що було достовірно частіше(p <0,05), ніж 
серед контактних в сімейних осередках хронічного ГС і серед медичних 
працівників, обстежених повторно.  

Висновки.  
Рівненська область відноситься до територій з порівняно невисокою 

поширеністю ГС за результатами виявлення специфічних антитіл серд 
різних груп населення. Інтенсивність епідемічного процесу гепатиту С 
серед дітей до 14 років залишається низькою. Різко зменшився рівень 
інфікованості HCV кадрових донорів області. Одним з провідних шляхів 
передачі та факторів інфікування ВГС залишається ін'єкційне введення 
наркотичних препаратів. 
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ДУ «Харківський обласний лабораторний центр  

Міністерства охорони здоров'я України», м. Харків, Україна 
 

На тлі виникнення та розповсюдження нових вірусних інфекцій 
вірусний гепатит А (ВГА) не втрачає своєї актуальності та реєструється 
по всіх регіонах України. Інтенсивність розвитку епідемічного процесу 
вірусного гепатиту А є відображенням дії багатьох соціальних факторів 
(рівень життя населення, санітарно-гігієнічний стан територій, якість 
водозабезпечення та ін.), які мають безпосередній вплив на його 
епідемічне поширення. 

Метою роботи було з’ясування причин активізації епідемічного 
процесу ВГА в Харківській області в сучасних умовах. 

Матеріали і методи. Використані епідеміологічний, 
бактеріологічний, вірусологічний методи дослідження, метод 
імуноферментного аналізу (ІФА). 

Результати. Показники захворюваності на вірусні гепатити (гострі та 
хронічні) у Харківській області за останні 3 роки перевищували середні 
по Україні у 1,3 – 1,6 рази і дорівнювали у 2015 р. – 46,3, 2016 р. – 40,9, 
2017 р. – 43,5 на 100 тис. населення. Питома вага ВГА у структурі 
гострих вірусних гепатитів в області складала у 2015 р. – 23,0%, 2016 р. – 
12,9%, 2017 р. – 31,0%. В той же час захворюваність на ВГА в 
Харківській області була нижче, ніж в Україні, показники на 100 тис. 
населення склали 2,61 у 2015 р., 1,18 у 2016 р., 4,62 у 2017 р. проти 5,78 у 
2015 р., 7,08 у 2016 р., 47,44 у 2017 р. в Україні. Слід підкреслити 
зростання інцидентності в 2017 р., показник в Харківській області 
перевищив середньобагаторічний (2,94) в 1,6 рази.  

Аналіз вікової структури захворюваності на ВГА показав 
превалювання дітей, їх питома вага в середньому дорівнювала 29,1%, при 
цьому переважали діти 5 – 9 років, їх частка складала майже 40% від всіх 
захворілих дітей. Також, діти були найбільш ураженою ВГА віковою 
групою, показники захворюваності дитячого населення майже у 1,5 – 2 
рази перевищували показники загальної захворюваності та складали у 
2015 р. – 3,82, 2016 р. – 2,84, 2017 р. – 7,99 на 100 тис. дитячого 
населення. Серед соціальних груп населення частіше залучались до 
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епідемічного процесу ВГА непрацюючі особи, питома вага яких в 
середньому склала 39,7%.  

Характерною рисою епідемічного процесу ВГА в Харківській області 
є осінньо-зимова сезонність, що підтверджується більш частою 
реєстрацією випадків ВГА та виявлення спалаху на території області у 
цей період. 

Протягом 2015 – 2016 рр. епідемічна ситуація з ВГА на території 
Харківської області характеризувалась як нестійка, у 2017 р. вона 
погіршилась: серед мешканців селища міського типу А у жовтні 
зареєстровано спалах з 40 випадками ВГА. Лабораторно діагноз 
підтверджено у 100% хворих, методом ІФА виявлено anti-HCV IgM. 
Епідемічна ситуація розцінена як неблагополучна. 

Аналіз причин та епідеміологічна оцінка спалаху ВГА виявили, що 
вірогідними шляхами передачі збудника інфекції були водний та 
контактно-побутовий, реалізація яких відбулась через незадовільний 
санітарно-гігієнічний стан території селища, каналізаційних та 
водопровідних мереж, відсутність вивозу сміття, довготривале 
непроведення дезінфекції індивідуальних колодязів, свердловин, 
недотримання правил особистої гігієни та ін. Дослідження води питної у 
домашніх осередках та громадських колодязях, розташованих на 
території селища, підтвердили її мікробне та вірусне забруднення і 
наявність антигену вірусу гепатиту А. 

Важливою складовою епідеміологічного нагляду за ВГА є 
лабораторний моніторинг (плановий та за епідпоказами) об’єктів 
зовнішнього середовища, зокрема, питної води. За період 2015 – 2017 рр. 
вірусологічною лабораторією ДУ «Харківський обласний лабораторний 
центр Міністерства охорони здоров’я України» на наявність антигену 
вірусу гепатиту А планово досліджено 1445 проб води питної, 239 проб 
харчових продуктів та 307 проб води відкритих водоймищ. Антиген 
вірусу гепатиту А виявлено у 10 (3,25%) пробах води відкритих 
водоймищ. За епідпоказами досліджено 131 пробу води питної, з них 
виявлено 4 (3,05%) позитивних. Зазначене підтверджує активну 
циркуляцію вірусу гепатиту А у зовнішньому середовищі, зокрема, у воді.  

Висновки.  
Встановлено більш високу враженість дитячого населення ВГА, що 

свідчить про напруженість епідемічної ситуації в Харківській області, 
наявність значного прошарку неімунних осіб серед дитячого населення і 
активну циркуляцію збудника ВГА. Необхідність активного виявлення 
хворих, зокрема, із субклінічними, безжовтяничними формами, для 
своєчасної ізоляції джерел збудника ВГА потребує ретельної уваги 
сімейних лікарів.  
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Провідну роль у поширенні ВГА грає багатофакторна дія соціальних 
факторів: санітарно-гігієнічний стан території мешкання населення, 
споруд для водозабора та водопостачання, каналізації, закладів 
суспільного харчування, методи очищення території, тощо. Для 
забезпечення відповідного санітарного стану приватних колодязів та 
свердловин, вигрібних ям та прибудинкових територій необхідно 
проведення санітарно-просвітницької роботи серед населення, яке мешкає 
у приватних будинках.  

Отримані результати дозволяють рекомендувати проведення 
специфічної профілактики контингентам з груп ризику та контактним. З 
огляду на активну циркуляцію збудника ВГА у зовнішньому середовищі, 
постійний моніторинг об'єктів довкілля сприяє виявленню провідних, 
притаманних певній місцевості, шляхів та факторів його 
розповсюдження, своєчасному запровадженню ефективних 
протиепідемічних та профілактичних заходів.  
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Метод визначення інтратекального синтезу антитіл (ІТСА), в тому 
числі і специфічних, використовується в клінічній практиці для 
діагностики та встановлення етіології уражень центральної нервової 
системи (ЦНС). 

Як свідчать дані літератури, ІТСА до збудників інфекційних хвороб є 
ознакою специфічної імунної відповіді, але подальші дослідження 
показали, що ІТСА визначається не тільки в разі гострого інфекційного 
процесу в ЦНС, коли збудник знаходиться в паренхімі мозку, викликаючи 
пошкодження (енцефаліт, мієліт, менінгоенцефаліт). Можливий також 
розвиток так званої поліспецифічної імунної відповіді з одночасною 
наявністю ІТСА різної специфічності, що є відображенням хронічного 
запального процесу ЦНС аутоімунної природи. 

В той же час, метод визначення ІТСА практично не використовується 
у клінічній практиці в Україні. Найбільш широко для встановлення 
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етіології ураження ЦНС використовується метод ПЛР, який дозволяє 
виявляти фрагменти нуклеїнових кислот інфекційних збудників. 

Матеріали і методи. Проведено ретроспективний аналіз 100 історій 
хвороб пацієнтів Центру нейроінфекцій ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України»; 
визначення інтратекального синтезу специфічних антитіл до 
нейротропних збудників у 90 пацієнтів методом ІФА з використанням 
тест-систем Euroimmun (Німеччина), призначених для дослідження 
спино-мозкової рідини (СМР); визначення показників інтратекального 
синтезу загального IgG та IgM та ступеня порушень гематоенцефалічного 
бар’єру (ГЕБ) у 50 пацієнтів (дослідження проведені у лабораторії «Нова 
діагностика»). 

Результати. На підставі аналізу історій хвороб встановлено, що 
позитивний результат ПЛР-дослідження СМР був отриманий лише в 7 
випадках. Тобто, діагностична цінність методу ПЛР для пацієнтів даної 
групи склала лише 7%. Фрагменти ДНК/РНК найбільш поширених 
збудників нейроінфекцій були виявлені у сироватці крові (СК) 14,1% 
пацієнтів, проте у даному випадку позитивний результат ПЛР-
дослідження не може бути доказом того, що саме даний збудник викликав 
ураження ЦНС. 

Для уточнення інфекційної етіології ураження ЦНС лікарі також 
проводять дослідження, спрямовані на виявлення специфічних антитіл у 
СК та СМР. За результатами аналізу історій хвороб частота їх виявлення 
у СК пацієнтів склала 15,6%, у СМР – 2,4%. У той же час, при визначенні 
ІТСА (за результатами власних досліджень), частота виявлення антитіл у 
СК та СМР перевищувала 90%. За результатами власних досліджень 
частота виявлення специфічних антитіл класу IgG до нейротропних 
збудників у СК обстежених пацієнтів була досить високою та коливалася 
від 100% (до вірусу Епштейна-Барр) до 25,6% (до боррелій). Слід 
зазначити, що частота виявлення специфічних антитіл в СК та СМР у 
обстежених пацієнтів практично не відрізнялась (кількісні показники у 
СМР були нижчими), що обумовлено їх дифузією і проникністю ГЕБ. 
Отже, використання звичайних тест-систем ІФА для виявлення антитіл до 
нейротропних збудників у СМР не дозволяє встановити етіологію 
ураження ЦНС. Використання тест-систем, призначених для дослідження 
СМР дає змогу не тільки отримати достовірні результати, а також 
розрахувати показники ІТСА, що дозволяє визначити інфекційний 
чинник або аутоімунну етіологію ураження ЦНС. 

В наших дослідженнях також було використано підхід з визначення 
показників інтратекального синтезу загального IgG та IgM і порушень 
ГЕБ у хворих з ураженнями ЦНС. Інтратекальний синтез IgG є 
показником запального процесу в ЦНС інфекційної або аутоімунної 
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природи. Індекс IgG – показник, що відображає підвищення вмісту IgG в 
інтратекальному просторі, для чого використовується співвідношення 
вмісту IgG та альбуміну в СМР і СК. Підвищення індексу IgG (більше 0,6) 
спостерігається при всіх запальних процесах, у тому числі при хронічних 
інфекційних ураженнях ЦНС. За нашими даними, серед обстежених 
пацієнтів підвищення індексу IgG відмічалося у хворих з попередніми 
діагнозами розсіяний енцефаломієліт або розсіяний склероз, у жодного з 
пацієнтів не були виявлені молекулярно-генетичні маркери провідних 
нейротропних збудників. 

Висновки: 
- ПЛР-дослідження СМР представляє діагностичну цінність 

переважно при гострому процесі в ЦНС, при хронічних (у більшості 
випадків вже і аутоімунних) ураженнях ЦНС значимість цього методу 
суттєво знижується.  

- Дослідження, спрямовані на виявлення специфічних антитіл до 
нейротропних збудників, можуть бути корисними для встановлення 
етіологічного чинника ураження ЦНС тільки у випадку одночасного 
кількісного визначення специфічних антитіл у СМР і СК, проведеному на 
високочутливих тест-системах, призначених для дослідження СМР.  

- Визначення показників інтратекального синтезу загального IgG та 
IgM з розрахунком індексу IgG дозволяє лікарю виявити наявність 
запального процесу в ЦНС, отже таке дослідження доцільно проводити на 
першому етапі обстеження пацієнта одночасно з загально-клінічними та 
біохімічними дослідженнями ліквору. В залежності від результатів 
першого етапу обстеження в алгоритмі обстеження пацієнтів з 
ураженнями ЦНС необхідно використовувати методи ПЛР та визначення 
інтратекального синтезу специфічних антитіл. 
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Інфекційні хвороби по поширенню в усьому світі займають третє 
місце після хвороб серцево-судинної системи та пухлин. Вони являються 
причиною третини загальної щорічної смертності. У різних країнах 
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поширені різні інфекції, і на захворюваність ними великий вплив мають 
соціальні умови життя населення. Чим вище соціальний і культурний 
рівень населення, організація профілактичної та лікувальної допомоги, 
санітарної освіти, тим менше поширеність інфекційних захворювань і 
смертність від них.  

В Україні щороку реєструється значна кількість інфекційних 
захворювань. Так, у 2016 та 2017 роках захворіло 7917940 та 6816834 
осіб. 

Мета дослідження. Вивчення стану інфекційної захворюваності 
населення Донецької області за період 2014 – 2017 років. 

Матеріали та методи. Застосовано метод епідеміологічної 
діагностики – ретроспективний епідеміологічний аналіз. Проаналізовані 
форми №1, №2 «Звіт про окремі інфекції та паразитарні захворювання», 
галузева статистична звітність форма №40 – здоров «Звіт про роботу 
санітарно-епідеміологічної (дезінфекційної, протичумної) станції» за 
період 2014 – 2017 рр. 

Результати. Епідемічна ситуація з інфекційних хвороб у Донецькій 
області нестабільна. Рівень захворюваності у 2017 році у порівнянні з 
2014 роком виріс на 25,7%. Провідне місце в структурі займають ГРВІ та 
грип (96,8%).  

Ускладнилася епідемічна ситуація по вакцинокерованим інфекціям: 
захворюваність кашлюком вище рівня 2014 року в 3,5 рази, краснухою – 
у 2 рази, кором – на 100,0%, епідемічним паротитом – на 50,0%. 
Захворюваність дифтерією, правцем не реєструвалася. Рівень носійства 
збудників нетоксигенних штамів дифтерії виріс в 2 рази. Збільшення 
поширеності цієї групи хвороб є слідством недостатнього охоплення 
профілактичними щепленнями населення. 

Захворюваність туберкульозом підвищилася у 2017 році на 10,7%, у 
тому числі бацилярним туберкульозом – на 10,5%. Бацилярні хворі 
особливо небезпечні для оточуючих. У вогнищах туберкульозу захворіло 
16 контактних осіб. 

Погіршилася епідемічна ситуація щодо захворюваності гострими 
кишковими інфекціями, показник зріс на 65,9%. Відмічається тенденція 
до зростання захворювань гастроентероколітами невстановленої етіології 
(+2,4 рази), гастроентероколітами встановленої етіології (+50,3%), в тому 
числі ротавірусною інфекцією (+55,1%). Захворюваність шигельозами 
знизилася у 2017 році на 64,3%, сальмонельозом – на рівні 2014 року. 

Рівень захворюваності гострими вірусними гепатитами (ГВГ) у 2017 
році відповідає показнику 2014 року та складає 24,2 на 100 тис. 
населення. Однак, захворюваність ГВГ нижче у 2017 році: гострим 
вірусним гепатитом А на 36,4%, ГВГ В – на 14,0%, ГВГ С – на 8,3%. 
Захворюваність хронічними вірусними гепатитами (ХВГ) навпаки зросла, 
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що свідчить про недоліки у лабораторній діагностиці гепатитів. 
Захворюваність ХВГ В зросла на 13,0%, ХВГ С – на 29,6%. 

Ураженість населення коростою також зросла на 7,7%. Ураженість 
педикульозом знизилася у 2017 році на 21,8%, але перевищує державний 
рівень на 46,4%.  

Значно зросла поширеність іксодового кліщового бореліозу – у 3,1 
рази. Тільки 45,4% випадків хвороби Лайма лабораторно підтверджені. 
Зверненість за медичною допомогою з приводу нападів кліщів зросла на 
52,2%. У 2017 році зареєстровані поодинокі випадки таких особливо 
небезпечних інфекцій як бруцельоз та лептоспіроз, показники складають 
0,1 та 0,2 на 100 тис. населення.  

Серед інфекційних хворих питома вага дитячого населення до 18 
років у 2017 р. складає 70,3%, що більше на 2%, ніж у 2014 р. Найчастіше 
діти хворіють ГРВІ та грипом, гострими кишковими інфекціями. Серед 
дітей найбільше у 2017 р. зросла захворюваність гастроентероколітами 
невстановленої етіології (в 2,5 рази), краснухою (у 2 рази), кором (на 
100%), епідемічним паротитом (на 61%), вірусними гепатитами (на 
98,3%), у тому числі ГВГ А (в 2,2 рази), ХВГ В (на 100%). 
Захворюваність інфекційним мононуклеозом зросла на 34,2%.  

Висновок.  
З 2014 р. намітилася тенденція до росту захворюваності 

інфекційними хворобами населення Донецької області. Складна воєнно-
політична ситуація сприяє підвищенню ризику біологічної небезпеки. 
Внаслідок недостатньої потужності лабораторної мережі лікувальних 
закладів відзначається недостатня етіологічна розшифровка інфекційних 
хвороб. 
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На Генеральній Асамблеї ООН, яка проходила в червні 2016 р., було 

проголошено нову Стратегію прискореного подолання до 2030 р епідемії 
ВІЛ-інфекції/СНІДу – так звана Стратегія Fast Track90 – 90 – 90, яка 
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поставила перед світовою спільнотою конкретну ціль у боротьбі з ВІЛ-
інфекцією. Досягнення цієї глобальної цілі стоїть і перед Україною, де 
епідемія за своїми масштабами є однією з найбільших в Європейському 
регіоні, і подолання їїстало пріоритетною державною проблемою. В 
значній мірі досягнення цілі залежить від діяльності лабораторної служби 
діагностики ВІЛ-інфекції, основне завдання якої полягає у виявленні ВІЛ-
позитивних осіб та моніторингу антиретровірусної терапії (АРТ). 

Мета. Проаналізувати стан виконання Стратегії Fast Track за даними 
регіональних центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (далі – центри 
СНІДу). 

Методи дослідження. Використані дані Паспортних анкет 
регіональних центрів СНІДу та статистична звітність, що публікується у 
відкритих виданнях. 

Результати. Дослідження в галузі діагностики ВІЛ-інфекції 
здійснюють лабораторії діагностики ВІЛ-інфекції (їх 112) 
обласних/міських центрів профілактики та боротьби зі СНІДом, станцій 
переливання крові, інших закладів охорони здоров’я (ЗОЗ). Координує їх 
діяльність Референс-лабораторія діагностики ВІЛ-інфекції ДУ 
«Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами 
МОЗ України (2016 р.) / Центр громадського здоров’я МОЗ України» (з 
2017 р.). Основним нормативним документом, що регламентує 
лабораторні дослідження, є наказ МОЗ України № 1141 (2001 р.).  

Перший показник – до 2020 р. виявити 90% людей, які живуть з ВІЛ 
(ЛЖВ) – стосується визначення серологічних маркерів інфікування ВІЛ в 
скринінгових дослідженнях з подальшим підтвердженням позитивного 
результату. З огляду на те, що оціночна чисельність ЛЖВ на початок 2017 
р. становила 230000, а на медичному обліку перебувало близько 140000, 
до 2020 року необхідно обстежити значну кількість людей, щоб виявити 
90% ВІЛ-позитивних осіб, які проживають в Україні. Державна політика 
в цьому питанні ґрунтується на введенні в широку практику експрес-
діагностики з використанням швидких тестів (ШТ), що проводиться не 
тільки в ЗОЗ, але й в громадських організаціях, які надають ВІЛ-сервісні 
послуги. За даними 2017 р., за кодом 100 (громадяни України – всього) 
обстежено на ВІЛ 2394364 осіб, з них протестовано ШТ 481145 осіб; 
виявлено 23027 ВІЛ-позитивних, в тому числі 5864 – за результатами 
використання ШТ. Отже, для досягнення першого показника поставлено 
задачу – забезпечити максимальне впровадження консультування і 
тестування з метою виявлення ВІЛ-позитивних осіб, передусім, з груп 
підвищеного ризику.  

Другий показник – 90% – надати АРТ 90% виявлених ЛЖВ. На 
кінець 2017 р. АРТ в країні отримували понад 98237 хворих на ВІЛ-
інфекцію – це 64,7% від числа тих, хто перебуває на медичному обліку. 



 193 

Очікується до 2020 р. охопити лікуванням до 90% виявлених хворих, що 
потребує значних зусиль з боку держави для забезпечення такої кількості 
хворих якісними медичними препаратами та відповідними 
лабораторними дослідженнями, що контролюють ефективність АРТ 
шляхом визначення рівня вірусного навантаження (ВН) в крові хворих 
методом ПЛР. Такі дослідження здійснюють в лабораторіях більшості 
регіональних центрів СНІДу, в 2017 році вони проведені у 74,9% хворих, 
які отримують АРТ.  

Третій показник – 90% – забезпечення якісного лікування  хворих: у 
90% тих, хто отримує АРТ, ВН знаходиться на такому низькому рівні, що 
не визначається рутинними вірусологічними методами. У 2017 р. 
ефективність лікування склала 82,8%, тобто, у такої кількості пацієнтів 
рівень ВН був невизначальним.  

Ще однією проблемою в діяльності лабораторної служби в галузі 
ВІЛ/СНІДу став молекулярно-генетичний контроль за ефективністю АРТ 
в частині розвитку стійкості ВІЛ до антиретровірусних препаратів 
(АРВП). Сучасні медичні препарати здатні пригнічувати репродукцію 
багатьох вірусів, проте стосовно ВІЛ встановлена ймовірність 
формування мутацій резистентності до різних класів АРВП, що 
спричиняє появу стійких форм збудника і подальший розвиток інфекції. 
Накопичення ВІЛ з мутаціями резистентності ускладнюють лікувальний 
процес, призводить до циркуляції серед населення стійких форм ВІЛ, що 
також впливає на епідемічну ситуацію. Основою контролю за появою 
мутацій резистентності є постійний моніторинг вірусологічної 
ефективності лікування з використанням методу секвенування геному 
ВІЛ і визначення профілю мутацій до конкретних препаратів. За 
попередніми даними, рівень первинної резистентності не перевищує 5%, 
набутої – коливається до різних препаратів і потребує постійного 
вивчення. Широке впровадження зазначеного дослідження обмежене 
функціонуванням єдиного в країні генетичного аналізатора, високою 
вартістю тест-систем та реагентів. 

Висновки. 
Реалізація поставленої ЮНЕЙДС глобальної задачі прискореного 

подолання епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу потребує широкої участі фахівців 
лабораторної служби діагностики ВІЛ-інфекції в досягненні кожного із 
задекларованих показників, що забезпечить дієвий контроль над 
епідемією, зменшить чисельність джерел збудника інфекції, покращить і 
подовжить життя хворих, зніме тягар смертей від СНІДу в Україні. 
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Серед арбовірусів – екологічної групи вірусів, що передаються 
хребетним при укусі кровосисних членистоногих, окрему таксономічну 
групу становлять віруси родини Flaviviridae, які здатні викликати у 
людей важки гарячкові захворювання з ураженням ЦНС (кліщовий та 
японський енцефаліти, гарячка Західного Нілу, хвороби, викликані 
вірусами Зіка і Усуту), опорно-рухового апарату (гарячка денге), 
геморагічними проявами (жовта гарячка, геморагічна гарячка денге). 
Світове розповсюдження флавірусів з щорічною реєстрацією масштабних 
спалахів при відсутності специфічних засобів лікування, як і раніше, 
залишає їх серйозною проблемою громадського здоров’я, навіть 
незважаючи на наявність ефективних вакцин проти жовтої гарячки, 
кліщового та японського енцефалітів. 

Схожість симптомів захворювань, викликаних різними 
флавівірусами, та поліморфність клінічних проявів при інфікуванні 
одним і тим же видом вірусу не дозволяє встановити етіологічний діагноз 
без проведення специфічної лабораторної діагностики. Це є особливо 
важливим, коли потрібно провести диференціальну діагностику, 
наприклад, при циркуляції на певній території двох або декількох різних 
флавівірусів. Однак наявність перехресно реагуючих антигенів у різних 
видів флавівірусів, що може проявлятися в отриманні хибнопозитивних 
результатів при серологічних дослідженнях, часто заважає точно 
встановити етіологію захворювання. 

Тому метою нашого дослідження стало визначення найефективніших 
світових підходів до лабораторної діагностики флавівірусних інфекцій та 
надання рекомендацій щодо її удосконалення в Україні на основі аналізу 
даних літератури та власних досліджень. 

Результати. Проведений аналіз показав, що на більшості 
адміністративних територій України встановлена циркуляція двох 
флавівірусів – кліщового енцефаліту (КЕ) та Західного Нілу (ЗН). Не 
виключена також наявність природних осередків вірусу Усуту, який 
нещодавно виявлено в Австрії та Італії. Крім того, існує можливість 
імпорту цих та інших флавівірусних захворювань, в тому числі гарячки 
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денге та хвороби, що викликана вірусом Зіка, внаслідок інтенсивної 
міжнародної трудової міграції та туризму. При цьому лабораторна 
діагностика цих захворювань в Україні майже не проводиться, а методи, 
що використовуються, не завжди здатні точно підтвердити діагноз. 

Досвід розвинених країн свідчить про необхідність використання 
комплексу молекулярно-генетичних та серологічних методів для 
визначення різних біологічних маркерів всього спектру флавівірусів, що 
циркулюють або можуть бути занесені на певні території. В більшості 
випадків діагностика флавівірусних інфекцій основана на детекції 
вірусоспецифічних антитіл, тому що рівень віремії в період, коли хворий 
звертається за медичною допомогою, часто нижче рівня чутливості 
молекулярно-генетичних методів. Обмеження серологічної діагностики 
пов’язані з можливістю отримання хибно-позитивних результатів. Тому 
обов’язковим є проведення додаткових досліджень з використанням 
різних методів та антигенів для виключення флавівірусної інфекції, що 
могла бути перенесена в минулому, та з урахуванням даних про 
вакцинацію проти жовтої гарячки, кліщового або японського енцефалітів. 

Висновок. 
Таким чином, проведення лабораторної, в тому числі і 

диференціальної, діагностики флавівірусних інфекцій в Україні повинно 
бути організовано на сучасному методичному рівні, щоб максимально 
зменшити отримання сумнівних результатів та гарантувати своєчасну 
постановку етіологічного діагнозу при підозрі на флавівірусні інфекції. 
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В умовах реформування галузі охорони здоров'я, системи 

епідеміологічного нагляду (спостереження) та створення системи 
управління безпечністю харчових продуктів відповідно до міжнародних 
стандартів в Україні, особливого значення набувають захворювання 
спільні для людей та тварин, зокрема сальмонельоз. Актуальність 
захворювань на сальмонельоз зумовлена глобальним його поширенням, 
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зростанням захворюваності навіть у розвинених країнах, частими 
спалахами та небезпекою ураженості дітей молодшого віку, що може 
викликати летальні випадки. Крім того, сальмонельоз спричиняє значні 
збитки в аграрному секторі промисловості. Епідемічна значимість даного 
захворювання визначається можливістю реалізації шляхів передачі 
збудника інфекції з їжею при недотриманні  санітарних вимог до 
виробництва, транспортування, зберігання реалізації продуктів, особливо 
тваринного походження, а також приготування готових до споживання 
страв. Високі рівні захворюваності на сальмонельоз обумовлені 
збільшенням споживання продуктів птахівництва, котрі є одним з 
головних факторів передачі інфекції і біологічними особливостями 
сальмонел, а саме високою резистентністю до антибіотиків, 
дезінфектантів, факторів оточуючого середовища. Вказані аргументи 
визначають проблему сальмонельозу як надважливу серед сучасних 
медико-соціальних проблем. 

Методи. В роботі використано епідеміологічний та бактеріологічний 
методи дослідження; проаналізовано статистичні дані захворюваності в 
Україні, Республіці Білорусь (Брестська область), Польщі (Люблінське 
Воєводство), Волинській області; стан лабораторної діагностики та 
моніторингу Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, 
лікувальних закладів та лабораторій ветеринарної медицини Волинської 
області. 

Результати. Виявлено, що динаміка епідемічного процесу за останні 
10 років характеризується високим рівнем захворюваності з тенденцією 
до зростання як в Україні, так і у Волинській області. Спостерігається 
значне збільшенням частки захворювань на сальмонельоз в структурі 
діарейних захворювань, в тому числі серед дітей, збільшення кількості 
спалахів. У 2015 – 2016 роках рівень захворюваності в області перевищив 
державні показники на 10-19%. Частка сальмонельозу в групі діарейних 
інфекцій зросла з 6,2% в 2007 р. до 16,3% в 2016 р., а серед дітей, 
відповідно, з 39% до 50%. За останні 5 років в Україні кількість спалахів 
захворювань діарейною групою інфекцій зросла в 5 разів (в 2016 р. – 166 
спалахів проти 34 в 2012 р.), з них викликано сальмонелою 40-50% 
спалахів. У Волинській області за аналогічний період зареєстровано 13 
спалахів сальмонельозу (59% від всіх спалахів діарейної групи). 

В Республіці Білорусь рівень захворюваності сальмонельозом 
протягом останніх 10 років є вищим в 2-2,5 рази від рівня по Україні і в 
3,5 разів вищим від рівня у Волинській області, при тенденції до 
зниження. Домінуючим серотипом на території України та Республіки 
Білорусь, як і області, є сальмонела ентерітідіс. 

В Польській республіці рівень сальмонельозу вищий в 1,5 – 2 рази від 
рівня у Волинській області. 
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За останні 10 років лабораторіями області від хворих, носіїв та 
об'єктів середовища життєдіяльності людини виділялось 30 
різноманітних сероварів сальмонел. За даними спостереження, 
домінуючими збудниками, виділеними від хворих, є сальмонели групи D1 
S. Enteritidis (від 57% до 92%) та групи В S. Typhimurium (від 8% до 22%). 
Питома вага захворювань, викликаних сумарно цими сероварами, в різні 
роки коливається від 79% до 96%. Таку кількість виділених культур S. 
Enteritidis можна пояснити тим, що саме цей серовар найчастіше є 
етіологічним чинником при виникненні спалахів сальмонельозу. Серед 
носіїв збудників сальмонельозу та об'єктів життєдіяльності людини також 
переважає серовар S. Enteritidis.  

За даними епідеміологічного обстеження вогнищ сальмонельозу в 
96% випадків захворювань передача збудника відбувалась через харчові 
продукти, викликана S. Enteritidis. В структурі факторів передачі 
сальмонельозів найбільше значення належить продуктам тваринництва 
(м'ясо, птиця, яйця, молочні продукти, кондитерські вироби, риба). 

За даними регіональної та міжрайонних лабораторій ветеринарної 
медицини Волинської області за 5 років виділено 10 культур сальмонел 
від тварин, з них S. Enteritidis, S. Typhimurium, S. Virhow, S. Galinarum 
pulorum, S. Dublin, аналогічні сировари яких виділені лабораторіями 
медичних закладів від хворих та носіїв на протязі десятирічного періоду 
спостережень. 

Висновки. Сальмонельоз залишається недостатньо вирішеною 
проблемою, що вимагає пильного епідеміологічного нагляду з боку 
фахівців. Існуюча система епідеміологічного нагляду за даною інфекцією 
не є оптимальною. Необхідне подальше вивчення структури 
захворюваності, прихованих форм та носійства серед людей, еволюційних 
змін біологічних властивостей збудників сальмонельозу та їх впливу на 
епідемічний процес з проведенням відповідних коректив до 
профілактичних заходів.  
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Н.В. Янко, Л.В. Дудковська, О.Я. Гнатюк, В.Й. Гаврищук 
(epidvol@ukr.net) 

 
ВАЖЛИВІСТЬ  ЕПІДНАГЛЯДУ  ЗА  ТУЛЯРЕМІЄЮ   
ТА  ЛЕПТОСПІРОЗОМ  НА  ТЕРИТОРІЇ  ВОЛИНІ  

 
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»,  

м. Луцьк, Україна 
 

Актуальність. Територія Волинської області ендемічна по ряду 
природно-осередкових інфекційних захворюваннях, зокрема туляремії та 
лептоспірозу. Це зумовлено сприятливими факторами для формування 
стацій різних видів ссавців та комахоїдних, в т.ч. які формують природні 
осередки поширених в області туляремії та лептоспірозу.  

Епідеміологічна ситуація з цих інфекційних хвороб залишається 
нестійкою, що спонукає до здійснення постійного моніторингу ситуації. 

Захворюваність на туляремію, починаючи з 2002 року, носить 
спорадичний характер (останні випадки реєструвались у 2015 та 2018 
роках). В той час на лептоспіроз за останні 3 роки захворіло 16 осіб 
(1 летальний у 2016 році). 

Мета. Епідеміологічний аналіз даних моніторингу території області, 
що сприяє об’єктивному оцінюванню епізоотичної та епідемічної ситуації 
щодо туляремії та лептоспірозу. 

Матеріали та методи. Лабораторний моніторинг матеріалів від 
людей та з об’єктів довкілля, що проводяться з широким використанням 
імунно-серологічного, біологічного методів і також польового 
епідеміологічного, зоолого-епізоотологічного, бактеріологічного та 
картографічного методів. 

Результати. З метою діагностики природно-вогнищевих інфекцій 
лабораторією особливо-небезпечних інфекцій щорічно здійснюється 
моніторинг лабораторних досліджень. Сприяє напруженості ситуації 
наявність на території області майже 80 населених пунктів, ензоотичних 
по туляремії у 13 районах області. 

За 10 останніх років біоґрупою ДУ «Волинський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» відпрацьовано понад 80 тис. пастко-
діб. При цьому: відловлено понад 3 тис. дрібних ссавців, зібрано понад 60 
тис. ектопаразитів та понад 600 пелеток хижих птахів і відібрано понад 1 
тис. проб води. При серологічному дослідженні виявлений антиген F. 
tularensis в 200 випадках з проб довкілля, що свідчить про активність 
природних осередків. У місцях штучних водойм лісостепової зони та 
рибних запрудах з’явились нові біоценози поймемо-болотного типу 
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природних осередків, які заселяються водяною полівкою, а основним 
переносником збудника є пасовищні кліщі (D. Pictus та Ixodes ricinus). 

Перші захворювання людей на туляремію задокументовані ще у 50-
тих роках минулого століття. В подальшому випадки захворювань на 
туляремію постійно реєструються з 2002 року (на сьогодні зареєстровано 
15 випадків). За період спостереження сезонність хвороби має виражений 
літньо-осінній період, переважає бубонна (понад 90%) та виразково-
бубонна форми хвороби. Частіше хворіли чоловіки (віком від 20 до 49 
років), спричинено захворювання сільгоспроботами на заболочених лугах 
(до 15%), купанням та рибальством (понад 80%). Раніше імунізацією 
проти туляремії охоплювалось від 30 до 60 тис. осіб на ензоотичних 
районах, але з 1999 року щеплення в області не проводяться через 
відсутність в Україні протитуляремійної вакцини. 

За період з 1999 до 2012 року лептоспіроз серед людей реєструвався в 
межах від 10 до 33 випадків (у 2010 році). Впродовж останніх 5 років 
виявлено 23 випадки, з тенденцією до поступового зниження рівнів 
захворюваності (2013р. – 5; 2014р. – 4; 2015 р. – 8; 2016р. – 5 , 2017р. – 1 
випадок).  

Епідеміологічним анамнезом встановлено зв’язок із водоймами 
(майже 90% всіх захворілих). А саме, хвороба була спричинена: 
проведенням сільськогосподарських робіт на заболочених луках (у понад 
55% випадків) та відпочинком біля води і рибальством (до 35%). У 85% 
хворих на лептоспіроз захворювання розпочиналось раптово: з високої 
температури тіла, різкого головного болю та характерної раптової 
болючості литкових м'язів. 

Серед хворих переважали чоловіки (до 60 %), віком від 50 років і 
старші (понад 60%). При зверненні за медичною допомогою лептоспіроз 
діагностовано: на перший день (у понад 75 % випадків), пізнє звернення 
(на 2 - 4 добу) мало місце у майже 5 % захворілих. 

Встановлено, що за останні 10 років в етіологічній структурі 
лептоспір переважали серогрупи: Grippotyphosa (понад 35%), Hebdomadis 
(понад 23%), Ballum і Icterohaemorrhagiae (в межах 20%); Pomona (понад 
15%) та Javanica (до 5%). В той же час, починаючи з 2012 року, вже 
переважають серогрупи Hebdomadis та Grippotyphosa (до 30%). Так, у 
2017 році від загальної кількості позитивних серогруп виділялись 
серогрупи Hebdomadis та Ballum (по 22%) та Grippotyphosa (понад 15%). 

При обстеженні в 2017 році на лептоспіроз 290 дрібних ссавців, у 81 
випадках виявлені  антитіла до різних сероваріантів лептоспір (28% від 
всіх обстежень).  

Висновки. Територія Волині залишається ензоотичною з поширених 
інфекцій – туляремії та лептоспірозу, а різноманітність природного 
ландшафту та біоценозів лише сприяють довготривалому існуванню 
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природно-осередкових інфекцій на її території. Постійно високий 
епідемічний потенціал туляремії і лептоспірозу та інших небезпечних 
природно-осередкових інфекцій підтверджує актуальність підвищення 
ефективності сучасних методів діагностики та епіднагляду.  

 
 

Н.В. Янко, Л.В. Дудковська, Т.А. Рощина 
(epidvol@ukr.net) 

 
ВАЖЛИВІСТЬ  ЕПІДНАГЛЯДУ  ЗА  КИШКОВИМИ  

ІНФЕКЦІЯМИ  НА  ТЕРИТОРІЇ   
ГОРОХІВСЬКОГО  РАЙОНУ   
ВОЛИНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  

 
ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України 

м. Луцьк, Україна» 
 

Кишкові інфекції є ендемічними до усіх країн світу, в тому числі і для 
України. Незважаючи на певне зниження захворюваності на гострі 
кишкові інфекції, в останні роки в Горохівському районі зросла кількість 
групових захворювань кишкових інфекцій (сальмонельоз, вірусний 
гепатит, вірусні інфекції), і надалі епідеміологічна ситуація з цих 
інфекцій лишається напруженою. 

Мета – спостереження за захворюваністю, носійством, періодичне 
лабораторне обстеження, нагляд за об’єктами високого ризику, 
зовнішнього середовища, щодо запобігання епідемічним ускладненням 
шляхом їх прогнозування, виявлених їх перших провісників і підготовки 
оптимальних заходів впливу на епідемічний процес. 

Матеріали та методи: лабораторний моніторинг; епідеміологічний, 
бактеріологічний, санітарно-статистичний. 

Результати. В районі за останні роки спостерігається помірна 
тенденція до росту захворюваності кишковими інфекціями. Серед усіх 
хворих на гострі кишкові інфекції (ГКІ) частка дітей становить в 
середньому від 69,4 до 80,3%. 

Найбільша захворюваність серед дітей  зареєстрована у дітей віком 
від 0 до 4 років. 

Аналізуючи сумарну інфекційну захворюваність з фекально-
оральним механізмом передачі збудників встановлено, що в районі за 
останні 4 роки, реєструвались ентерити, коліти, гастроентероколіти. ГКІ 
викликані встановленими збудниками становлять близько 40%, 
невстановленої етіології – 39%, сальмонельоз від 15 до 18%. За останні 5 
років зареєстровано 1 випадок вірусного гепатиту. В районі не 
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реєструвались такі кишкові захворювання як дизентерія, черевний тиф, 
паратифи. 

На території району протягом останніх 20 років реєструвались лише 
поодинокі випадки захворювання сальмонельозом та не було епідемічних 
ускладнень щодо масових групових захворювань групою кишкових 
інфекцій. 

Ріст захворювання сальмонельозом в районі спостерігається з 2014 
року. Так, у 2014 році було зареєстровано групове захворювання ГКІ, 
захворіло 9 осіб і встановлено діагноз «сальмонельоз». У 2016 році – 
групове захворювання, захворіло 25 осіб, у 14 лабораторно підтверджено 
діагноз «сальмонельоз». В обох випадках захворювання пов’язані із 
закладами громадського харчування. 2017 рік – сімейне вогнище, 
захворіло 9 осіб, діагноз «сальмонельоз». В усіх випадках виявлено 
збудник захворювання S. Enteritidis. 

Епідеміологічним розслідуванням було встановлено, що у 2-х 
випадках захворювання пов’язане із харчуванням в закладах 
громадського харчування. Причиною стало вживання продуктів 
тваринного походження, придбаних на ринках (м’ясні вироби, молочні 
продукти, яйця, м’ясо курей), а сприяли виникненню епідемічного 
ускладнення порушення персоналом закладів технологічних процесів, 
правил особистої гігієни. 

При лабораторному обстеженні осередків захворювань, пов’язаних із 
закладами харчування, у 2014 році відхилення виявлені у 15% змивів, 
відібраних з технологічного устаткування, з рук персоналу, 27% харчових 
продуктах; у 2016 році – у 15% змивів з технологічного устаткування 
закладу громадського харчування, і збудник виявлено у кондитерських 
виробах. 

В сімейному осередку збудник інфекції був виявлений як в продуктах 
харчування, так і в посуді. 

Все це говорить, що в районі є умови до поширення та циркуляції 
збудників сальмлнельозу, тому епідемічна ситуація розцінюється як 
нестійка. 

Висновки. Наведені дані та проведений епідеміологічний аналіз 
захворюваності на ГКІ підтверджують актуальність проблеми 
застосування сучасних форм епідеміологічного нагляду для проведення 
протиепідемічних заходів з врахуванням епідеміологічних особливостей, 
притаманних кишковими інфекціям. 
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Н.В. Янко, Н.В. Костирка, Л.В. Дудковська, В.Ф. Довжик 
(dovgikvol@ukr.net) 

 
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ  БОТУЛІЗМОМ  НА  ТЕРИТОРІЇ  

ВОЛИНІ  
 

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України»  
м. Луцьк, Україна 

 
На сьогодні в державі набуває актуальності захворюваність населення 

ботулізмом. Збільшується число потерпілих, реєструються випадки, 
пов'язані із вживанням продукції промислового виробництва. У попередні 
роки захворюваність на ботулізм, пов’язана з продукцією, що вироблена 
на харчових підприємствах, майже не реєструвалась або становила 
одиничні випадки і розглядалась як надзвичайна подія в державі. В 
Україні щорічно ботулізмом хворіють в середньому 170 осіб, а у всіх 
країнах ЄС разом цей показник складає лише 200 осіб в рік. В нашій 
області щорічно реєструється 7 – 10 потерпілих від цієї хвороби осіб. 
Разом з тим, не врегульоване питання забезпечення лікувальних закладів 
протиботулінічними сироватками в необхідних об’ємах. 

Мета. Епідеміологічний аналіз захворюваності ботулізмом, що 
сприяє об’єктивному оцінюванню епідемічної ситуації, проведенню 
комплексу протиепідемічних та профілактичних заходів.  

Матеріали та методи. Термінові повідомлення з лікувально-
профілактичних закладів області щодо випадків захворювань на ботулізм 
(відповідно до наказу МОЗ України  від 23.05.2002 року №190 «Про 
надання позачергових повідомлень міністерству охорони здоров'я 
України»). Лабораторний моніторинг матеріалів від людей та з об’єктів 
довкілля, що проводиться бактеріологічним та біологічним методами.  

Результати. За період 2010 – 2018 років в області зареєстровано 57 
випадків захворювань на ботулізм, при цьому потерпіло 65 осіб. Серед 
потерпілих 5 дітей віком від 12 до 15 років (8% від загальної кількості 
хворих).  

Всі випадки пов’язані із вживанням в їжу продуктів харчування 
сумнівної якості. В 64 потерпілих – це продукція домашнього 
приготування, в одному випадку потерпілий пов'язує захворювання із 
вживанням риби копченої промислового виробництва. Найчастіше (54%) 
це м'ясні консерви, в 23% – паштети, в 9% – копчені та печені м'ясні 
кулінарні вироби (домашні ковбаси, бочки тощо), в 6% – риба копчена, по 
два відсотки припадає на консерви рибні, грибні, овочеві. 

За важкістю клінічного перебігу хвороби в 50% випадків 
реєструвались середні форми, в 12% – важкі, в 3% – легкі. Померла одна 
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особа в січні 2018 року від вживання рибної консерви домашнього 
приготування (чоловік 1954 року народження). 

Бактеріологічною лабораторією ДУ «Волинський обласний 
лабораторний центр МОЗ України» проводяться бактеріологічні та 
біологічні дослідження біоматеріалу від потерпілих (кров, промивні води, 
випорожнення), підозрюваних харчових продуктів. В 10% випадків 
лабораторно підтверджено збудник типу В. 

Висновки. Зростання числа потерпілих від захворювань ботулізмом, 
реєстрація хвороби від вживання продукції промислового виробництва – 
це результат незадовільного санітарного нагляду за виробництвом та 
обігом харчових продуктів. Необхідно зобов’язати контролюючі органи 
посилити контроль за введенням в обіг продуктів харчування 
гарантованої якості. Актуальність проблеми вимагає від фахівців ДУ 
«Волинський обласний лабораторний центр МОЗ України» посилити 
роз’яснювальну роботу серед населення області щодо профілактики 
ботулізму. 
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МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ДУ «ІНСТИТУТ ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ТА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 

ім. Л.В. ГРОМАШЕВСЬКОГО НАМН УКРАЇНИ» 

ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ МІКРОБІОЛОГІВ, 
ЕПІДЕМІОЛОГІВ ТА ПАРАЗИТОЛОГІВ ІМЕНІ Д.К. ЗАБОЛОТНОГО» 

ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ІНФЕКЦІОНІСТІВ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР «ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ  
ТА КЛІНІЧНОЇ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ» 

КАФЕДРА ЕПІДЕМІОЛОГІЇ ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  

ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО 

УКРАЇНСЬКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ У М. КИЄВІ 

 
 

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ СУЧАСНОСТІ: ЕТІОЛОГІЯ, 
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ, ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ, 

ПРОФІЛАКТИКА, БІОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА 
 

Матеріали науково-практичної конференції, 
з міжнародною участю, присвяченої щорічним «Читанням» пам’яті  

академіка Л.В. Громашевського та приуроченої  
до 25-річчя Національної академії медичних наук України 

(Київ, 11 – 12 жовтня 2018 року) 
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