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ВСТУП 

Актуальність теми. У XXІ сторіччі людство продовжує активно впливати на 

стан навколишнього середовища, що прискорює еволюцію інфекційних та 

епідемічних процесів [1, 2, 3]. Прискореній трансформації епідемічного процесу 

сприяють значні зміни, що відбуваються у суспільстві, організмі людини та 

популяції мікроорганізмів [4, 5, 6]. Так, тривала імунізація населення проти кору, 

краснухи, епідемічного паротиту, кашлюку та дифтерії призвела до зниження рівня 

захворюваності на ці інфекції та летальності від них [7, 8]. Разом з цим, в сучасних 

умовах періодично спостерігаються епідемічні підйоми захворюваності на крапельні 

контрольовані інфекції (ККІ), в тому числі з тяжким перебігом хвороби [7, 9, 10]. 

Зростає число хворих на кір, епідемічний паротит та кашлюк серед щеплених проти 

цих інфекцій [11, 12], що не завжди можна пояснити станом імунопрофілактики на 

певній території. 

Тому, важливого значення набуває виявлення та вивчення факторів, які 

можуть знизити як ефективність якісно проведеної специфічної імунопрофілактики, 

так і вплинути на перебіг епідемічного процесу цих інфекцій.  

В сучасних умовах вплив факторів cередовища життєдіяльності на 

інтенсивність та динаміку епідемічного процесу крапельних інфекцій (КІ) вивчено 

недостатньо. Нині існують зарубіжні публікації, в яких показано залежність 

захворюваності на гострі респіраторні інфекції, тяжкості перебігу деяких КІ, 

циклічності від зростання забруднення атмосферного повітря [13, 14]. В Україні 

вплив факторів середовища життєдіяльності на прояви епідемічного процесу ККІ 

практично не вивчався. Разом з цим, як зарубіжними, так і вітчизняними 

дослідниками встановлено негативну дію екологічних факторів на імунну систему, 

що зумовило збільшення випадків імунопатологічних станів серед населення [15, 16, 

17, 18], і, як наслідок, призвело до зниження ефективності імунопрофілактики 

інфекційних хвороб [14, 19].  

У період глибоких соціально-економічних перетворень (депопуляційні 

процеси, відчутна міграція, зростання урбанізації, фінансова криза) у суспільстві 
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набуло значення розвиток соціально-економічного аналізу в епідеміології [20], що 

допоможе визначити оптимальний варіант вирішення тієї чи іншої медичної 

проблеми.  

Етап розвитку суспільства та пов’язаний з ним характер сучасної епідемічної 

ситуації в Україні, а також реформування системи освіти, в тому числі професійної 

підготовки, та системи охорони здоров’я, зокрема санітарно-епідеміологічної 

служби, диктують необхідність перегляду деяких концептуальних положень 

епідеміологічного нагляду за крапельними контрольованими інфекціями. 

Отже назріла необхідність удосконалення системи епідеміологічного нагляду 

за ККІ шляхом розробки технології, направленої на вивчення комплексної дії 

факторів середовища життєдіяльності на епідемічний процес цих інфекцій. 

Зазначене дозволить інтегрально оцінити епідемічну ситуацію, підвищити 

ефективність епідеміологічної діагностики та сприятиме оптимізації 

функціонування її управлінської підсистеми. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну 

роботу виконано в межах: Національної програми імунопрофілактики населення 

України на 2002 – 2006 рр., затв. Постановою Кабміну за № 1566 від 24.10. 2002 р.; 

Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від 

інфекційних хвороб на 2009 – 2015 рр., затв. Постановою Кабміну за №  1658-VI від 

21.10. 2009 р., та науково-дослідних робіт кафедри епідеміології та ВІЛ/СНІДу 

Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО) у співпраці з 

кафедрою епідеміології Харківського національного медичного університету, 

кафедрою клінічної імунології та мікробіології ХМАПО та Інститутом мікробіології 

та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України: № ДР 0199U003175 «Розробка 

нових методів епідеміологічного типування збудників інфекційних хвороб» (термін 

виконання: 1999 – 2001 рр.); № ДР 0101U001908 «Удосконалення епідеміологічного 

нагляду за інфекціями, які контролюються засобами специфічної профілактики, у 

Харківському промисловому регіоні України» (термін виконання: 2000 – 2003 рр.); 

№ ДР 0103U001409 «Вплив електромагнітних полів (ЕПМ) в широкому діапазоні 
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частот на біологічні властивості збудників дифтерії та кашлюку» (термін виконання: 

2004 – 2006 рр.); № ДР 0107U002617 «Оцінка впливу природних та техногенних 

екологічних факторів на епідемічний процес інфекцій, що контролюються засобами 

специфічної профілактики» (термін виконання: 2006 – 2009 рр.).  

Мета роботи: Оптимізувати організаційні та методичні принципи 

епідеміологічного нагляду за інфекціями, що контролюються засобами специфічної 

профілактики (кір, краснуха, епідемічний паротит, дифтерія та кашлюк), шляхом 

встановлення зв’язків між факторами середовища життєдіяльності та проявами 

епідемічного процесу крапельних контрольованих інфекційних хвороб і розробки на 

цій основі критеріїв оцінки епідемічної ситуації та прогнозування рівня 

захворюваності. 

Завдання дослідження: 1. Вивчити прояви епідемічного процесу крапельних 

контрольованих (дифтерія, кашлюк, кір, краснуха та епідемічний паротит) та 

неконтрольованих (менінгококова інфекція, скарлатина та вітряна віспа) інфекцій на 

територіях із різним ступенем впливу факторів середовища життєдіяльності 

(Харківська, Луганська, Рівненська, Кіровоградська, Сумська та Полтавська обл.) і 

визначити їх загальні закономірності та ознаки. 

2. Встановити вплив факторів середовища життєдіяльності на перебіг 

епідемічного процесу крапельних контрольованих інфекцій. 

3. Виявити основні причини виникнення випадків крапельних контрольованих 

інфекцій серед щеплених. 

4. Удосконалити методи прогнозування рівня захворюваності на крапельні 

інфекції з використанням інформаційних технологій.  

5. Визначити пріоритетність крапельних контрольованих інфекцій за їх 

економічною значущістю (економічний збиток). 

6. Теоретично обґрунтувати та провести апробацію моделі формування 

професійної компетентності лікарів загальної практики-сімейної медицини, 

терапевтів, педіатрів та епідеміологів з питань епідеміологічного нагляду за 

крапельними контрольованими інфекціями. 
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7. Оцінити загальні підходи до епідеміологічного нагляду за крапельними 

контрольованими інфекціями в сучасних умовах та визначити концептуальні 

напрямки його удосконалення на підставі системного аналізу даних соціально-

гігієнічного моніторингу, економічного аналізу та професійної підготовки фахівців. 

Об’єкт дослідження: інтенсивність епідемічного процесу та 

імунопрофілактика кору, епідемічного паротиту, кашлюку, дифтерії та краснухи; 

інтенсивність епідемічного процесу менінгококової інфекції, скарлатини та вітряної 

віспи; стан здоров’я населення; стан середовища життєдіяльності; підготовка лікарів 

до професійної діяльності.  

Предмет дослідження: загальна захворюваність населення; захворюваність на 

кір, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, краснуху та імунітет проти цих 

інфекцій; захворюваність на менінгококову інфекцію, скарлатину та вітряну віспу; 

економічні збитки від інфекційних хвороб; стан імунної системи дітей; рівні 

забруднення довкілля; компетентність лікарів з питань епідеміології. 

Методи дослідження: епідеміологічні з використанням прийомів формальної 

логіки, імунологічні, клінічні, бактеріологічні, експериментальні, статистичні, 

математичного моделювання, педагогічного тестування та анкетування. 

Наукова новизна одержаних результатів. Вперше на основі 

ретроспективного аналізу захворюваності на дифтерію, кашлюк, кір, епідемічний 

паротит, краснуху, менінгококову інфекцію, скарлатину і вітряну віспу та вивчення 

показників соціально-гігієнічного моніторингу встановлено вплив факторів 

середовища життєдіяльності на інтенсивність епідемічного процесу цих інфекцій. 

Це підтверджено вищими в 2 – 10 разів рівнями захворюваності на крапельні 

інфекції в період соціальної, економічної та політичної кризи в Україні (1985 – 

1998 рр.) у порівнянні з періодом стабілізації цих процесів (1999 – 2012 рр.); 

прямими сильними кореляційними зв’язками між показниками захворюваності на 

крапельні інфекції та щільністю населення у межах від rs=0,7; p<0,05 до rs=0,9; 

p<0,01 (у 41,9 % пар кореляційних зв’язків), а також між показниками 

захворюваності та кількістю найпоширеніших шкідливих речовин в атмосферному 
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повітрі у межах від rs=0,7; p<0,05 до rs=0,8; p<0,01 (у 26,0 % пар кореляційних 

зв’язків). 

Вперше за 1985 – 2012 рр. на математично побудованій моделі прогнозування 

ускладнення епідемічної ситуації з крапельних інфекцій визначено ймовірність 

інтенсифікації їх епідемічного процесу під впливом соціальних (при підвищенні 

загального приросту населення ризик зростає в 3,3 – 5,2 рази, ступеня урбанізації – 

на 10,6 – 44,6 %) та екологічних (при підвищенні вмісту в атмосферному повітрі 

пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та сірки ризик зростає на 16,0 – 80,0 %) 

факторів, а також при зростанні рівня захворюваності серед дітей ризик 

підвищується принаймні на 2,2 –28,0 % та міських мешканців – на 2,0 – 16,6 %. 

Уточнено дані щодо недосконалості системи реєстрації випадків кору та 

кашлюку, що підтверджується: розбіжністю розрахованих за 1999 – 2012 рр. 

теоретичних та фактичних темпів приросту кору (відповідно +0,7 та -1,7 %; +17,6 та 

-0,6 %; +32,0 та -4,2 %; -11,5 та +1,4 %) та кашлюку (відповідно +0,04 та -5,1 %, +1,5 

та -2,7 %); наявніcтю у 41,9 % дорослих протикашлюкових антитіл; результатами 

анонімного опитування лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів та 

терапевтів, згідно з якими 10,9 – 19,1 % виявлених ними випадків кору та кашлюку 

не було зареєстровано. 

Розширено наукові дані про пригнічення специфічного імунітету у дітей, які 

підпадають під постійний негативний вплив факторів середовища життєдіяльності, 

свідченням чого є підвищення серед них частки не імунних (у 5 разів) до дифтерії та 

зменшення частки осіб із середніми та високими «захисними» рівнями 

протидифтерійних антитіл (у 1,2 – 1,5 разів); зменшення частки осіб із середніми та 

високими «захисними» рівнями протикашлюкових антитіл (у 2 – 15 разів). 

Набуло подальшого розвитку положення про негативний вплив екологічних 

факторів на стан імунної системи, а саме: у 44,0 % дітей, які мешкали на території із 

забрудненням токсичними речовинами атмосферного повітря, було виявлено 

відхилення показників імунної системи від біологічних референтних інтервалів хоча 
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б за одним із них (IgA, IgЕ, C3, C4) та нижчі рівні протидифтерійних антитіл у 

порівнянні з дітьми, які не мали порушень в імунній системі (P<0,01).  

Доповнено наукові дані про вплив низькоінтенсивних електромагнітних полів 

та лазерного випромінювання на властивості збудників дифтерії та кашлюку, що 

проявляється втратою C. diphtheriae (у 100 % штамів) адгезивності та підвищенням 

(у 55,0 % штамів) гемолітичної активності, а також зміною рівня чутливості 

Bordetella pertussis до антибіотиків: зростання – до цефалоспоринів і пеніциліну та 

зменшення – до макролідів. 

Вперше виявлено збіг у часі інтенсифікації епідемічного процесу дифтерії, 

кашлюку, кору, епідемічного паротиту, краснухи, менінгококової інфекції, 

скарлатини і вітряної віспи, що може свідчити про вплив однакових, у тому числі 

негативних факторів середовища життєдіяльності, на його перебіг. Зокрема 

встановлено прямі кореляційні зв’язки між показниками захворюваності на 

крапельні інфекції (у 50,5 % пар кореляцій), у тому числі сильні зв’язки у межах від 

rs=0,7; p<0,01 до rs=0,8; p<0,01 (у 22,2 % пар кореляцій). 

Вперше визначено економічний збиток від дифтерії, кашлюку, кору, краснухи 

та епідемічного паротиту у Луганській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, 

Рівненській та Харківській областях, який за 2005 – 2010 рр. становив 161 млн. 

996 тис. 700 грн., та за величиною економічної значущості проведено ранжування 

цих інфекцій. Встановлено, що найбільший економічний збиток наносять кір (76 

млн. 270 тис. 610 грн.), краснуха (40 млн. 315 тис. 200 грн.) та кашлюк (30 млн. 216 

тис. 920 грн.). 

Практичне значення одержаних результатів. Запропоновано новий спосіб 

оцінки епідемічної ситуації з ККІ, що передбачає враховувати динаміку 

імунокомпрометованих осіб і зв’язок показників захворюваності на кір, краснуху, 

епідемічний паротит, дифтерію та кашлюк з факторами середовища життєдіяльності 

на певній адміністративній території (Пат. 92826 Україна, МПК A61B 5/00, G 01N 

33/00. Cпосіб оцінки епідемічної ситуації з крапельних контрольованих інфекцій – 

№ 2014 02039; заявл. 28. 02. 2014; опубл. 10. 09. 2014, Бюл. № 17). 
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Запропоновано новий підхід до діагностики кашлюку, який ґрунтується на 

проведенні лабораторних методів дослідження з урахуванням перебігу інфекційного 

процесу та анамнезу щепленості (Метод. рекоменд., затв. МОЗ України 

133.12/27.14 від 05.03. 2014 р.). 

Підготовлено та впроваджено у практику і навчальний процес: 1) рекомендації 

щодо проведення щеплень дітям з порушенням у стані здоров’я та профілактики 

несприятливих подій після імунізації (Метод. рекоменд., затв. МОЗ України 

31.11/146 від 19. 07. 2011 р.; інформ. листи МОЗ України: №168-2004 від 21.06. 

2004 р., № 56-2006 від 25.01. 2006 р., № 188-2009 від 27.02. 2009 р., № 189-2009 від 

25.06. 2009 р.); 2) навчальний посібник «Імунопрофілактика в практиці сімейного 

лікаря», який дає змогу підвищити рівень підготовки лікарів загальної практики-

сімейної медицини, педіатрів та терапевтів з питань вакцинопрофілактики (Навч. 

посібник рекомендовано ЦМК з вищої медичної освіти МОЗ України, протокол № 1 

від 23.03. 2007 р.); 3) комп’ютерну програму, яка розроблена з використанням 

модифікованого методу прогнозування рівня захворюваності на інфекційні хвороби 

(модель Брауна) (Метод. рекоменд. МОЗ України 19.12/198.12 від 19.10. 2012 р.). 

Розроблено та впроваджено у практику: 1) карту експертної оцінки причин 

захворювання у щепленого (Інформ. лист № 32-2006 від 05.09. 2005 р.); 

2) рекомендації щодо виявлення недифтерійних коринебактерій, що сприяє 

підвищенню ефективності діагностики інфекційних хвороб, обумовлених цими 

мікроорганізмами, та диференційної діагностики дифтерії (Наказ МОЗ України 

№ 628 від 27.07. 2010 р.). 

Навчальний посібник, методичні рекомендації та інформаційні листи 

впроваджено у роботу лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних 

закладів Харківської, Луганської, Кіровоградської, Запорізької, Рівненської, 

Сумської та Полтавської обл., а також у навчальний процес Харківської медичної 

академії післядипломної освіти (ХМАПО), Харківського національного медичного 

університету, Донецького національного медичного університету імені Максима 

Горького, Державного закладу «Дніпропетровська медична академія», Львівського 
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національного медичного університету імені Данила Галицького та Вінницького 

національного медичного університету імені М. І. Пирогова.  

Особистий внесок здобувача. Основний обсяг досліджень виконано 

здобувачем самостійно. Автор особисто проаналізувала наукова література за 

напрямом дисертаційного дослідження, провела патентно-інформаційний пошук, 

визначила мету, завдання, об’єкт, предмет та методи дослідження, які були 

погоджені з консультантом. 

Дисертант провела порівняння результатів ретроспективного аналізу проявів 

епідемічного процесу ККІ (кір, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерія та носійство 

коринебактерій дифтерії) з КНІ (менінгококова інфекція, скарлатина, вітряна віспа, 

краснуха) за 1985-2012 рр. у Луганській та Харківській областях, у Кіровоградській 

та Полтавській областях, у Сумській та Рівненській областях, а також загалом в 

Україні.  

Особисто здобувач за офіційними даними Держслужби статистики України, 

Національних та регіональних доповідей про стан навколишнього природного 

середовища вивчила за 1985 – 2012 рр. соціальні, екологічні та медичні фактори, а 

також за даними Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи – 

за 1999 – 2010 рр. регіональні індекси людського розвитку (ІЛР) у Луганській, 

Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Рівненській областях та 

визначила їх зв’язок із крапельними інфекціями. Крім цього, автор провела 

математичне моделювання залежності інтенсифікації епідемічного процесу 

краснухи, кору, епідемічного паротиту, кашлюку, дифтерії, менінгококової інфекції, 

скарлатини та вітряної віспи від соціальних, екологічних та медичних факторів.  

За безпосередньою участю автора сумісно з фахівцями лікувально-

профілактичних закладів та закладів Державної санітарно-епідеміологічної служби 

України проведена організаційно-методична робота щодо відбору сироваток крові 

для імунологічних досліджень. Автор розробила та проаналізувала медико-соціальні 

карти обстеження дітей, дорослих, вагітних та новонароджених.  

Дисертант приймала участь у проведенні імунологічних досліджень сироваток 
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крові щодо вивчення протидифтерійного (1255 зразків), протиправцевого (1255 

зразків), протикашлюкового (1089 зразків), протикорового (683 зразки), 

протикраснушного (557 зразків) та протипаротитного (368 зразків) імунітету, а 

також – сироваток крові (196 дітей) щодо вивчення імуноглобулінів (IgA, IgE), 

компонентів системи комплементу (С3 та С4) та С-реактивного білка.  

Особисто автор проаналізувала 229 карт стаціонарних та амбулаторних хворих 

на кір, краснуху, епідемічний паротит, кашлюк та дифтерію для розрахунку 

економічного збитку від одного випадку цих інфекцій.  

За безпосередньою участю автора проведено аналіз даних комп’ютерних 

програм «Укрвак», «Епідефективність» за 2008 – 2012 роки та 110 карт експертних 

оцінок захворювань серед щеплених.  

Проведено експериментальні дослідження щодо вивчення властивостей 

мікроорганізмів, зокрема роду Corynebacterium (40 штамів) та роду Bоrdetella (20 

штамів), а також 32 штами C. diphtheriae, які були виділені в закладі закритого типу.  

Автор самостійно узагальнила матеріал, здійснила його статистичну обробку. 

При участі консультанта здійснила інтерпретацію результатів, сформулювала 

основні положення, практичні рекомендації та висновки. Розробила тестові завдання 

та анкети для лікарів епідеміологів, загальної практики-сімейної медицини, 

педіатрів та терапевтів циклу тематичного удосконалення «Імунопрофілактика 

інфекційних хвороб» та оформила дисертаційну роботу. Особистий внесок автора 

при підготовці матеріалів для опублікування становить значну частину. 

Апробація результатів дисертації. Матеріали публікацій були представлені 

для ознайомлення та обговорення на таких конференціях, з’їздах, конгресах: 

науково-практичні конференції Харківської обласної санітарно-епідеміологічної 

станції «Эпидемиология, экология и гигиена» (Харків, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 

2006, 2007, 2009, 2010, 2011); науково-методична конференція «Роль сучасних 

методів діагностики та лікування в підготовці лікарських кадрів» (Харків, 2001); 

науково-практична конференція «Історія та перспективи розвитку післядипломної 

освіти лікарів» (Одеса, 2002); науково-практична конференція «Современная 
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терапия больных с инфекционной и паразитарной патологией на догоспитальном и 

госпитальном этапах, методы профилактики» (Харків, 2002); науково-практична 

конференція «Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України» (Київ, 

2003); науково-практична конференція «Наука і соціальні проблеми суспільства: 

медицина, фармація, біотехнологія» (Харків, 2003); III международная конференция 

«Идеи Пастера в борьбе с инфекциями» (С.-Петербург, 2003); навчально-методична 

конференція, присвячена 80-річчю ХМАПО (Харків, 2003); науково-практична 

конференція «Специфическая диагностика инфекционных болезней» (Київ, 2004); 

ХIV з’їзд мікробіологів, епідеміологів та паразитологів (Полтава-Київ, 2004); Х, ХІ 

Конгрес світової федерації українських лікарських товариств (Чернівці, 2004, 

Полтава, 2006); науково-практична конференція «Сучасні проблеми епідеміології, 

мікробіології та гігієни» (Львів, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011); науково-практична 

конференція «Сучасні проблеми гуманізації та гармонізації управління» (Харків, 

2005, Дніпропетровськ, 2008); науково-методична конференція «Післядипломна 

медична освіта: досвід і перспективи» (Харків, 2008); науково-практична 

конференція гігієністів та епідеміологів «Актуальные проблемы гигиены и 

эпидемиологии в Луганской области» (Луганськ, 2008); навчально-методична 

конференція НМУ імені О.О. Богомольця «Актуальні питання профілактичної 

медицини» (Київ, 2009); міжнародна науково-практична конференція «Урбанізація і 

здоров’я» (Київ, 2010); науково-практична конференція «Инфекционные и 

паразитарные болезни в практике клинициста. Антибактериальная, антивирусная, 

антипаразитарная иммунотерапия, иммунопрофилактика на догоспитальном и 

госпитальном этапах» (Харків, 2010); науково-практична конференція «Актуальні 

інфекційні захворювання: клініка, діагностика, лікування та профілактика» (Київ, 

2010); науково-практична конференція «Клініко-епідеміологічні аспекти боротьби 

та профілактики інфекційних та неінфекційних хвороб серед дітей та дорослих» 

(Харків, 2010); навчально-методична конференція медичного факультету № 4 НМУ 

імені О.О. Богомольця, присвячена 170-річчю заснування національного медичного 

університету імені О.О. Богомольця «Актуальні проблеми сучасної профілактичної 
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медицини» (Київ, 2011); ІV науково-практична конференція «Фармакоекономіка в 

Україні та перспективи розвитку» (Харків, 2011); 21st European Congress of Clinical 

Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID) 27th International Congress of 

Chemotherapy (ICC) (Milan, Italy, 2011); IIІ Ежегодный Всероссийский конгресс по 

инфекционным болезням (Москва, 2011); навчально-наукова конференція з 

міжнародною участю «Нові напрямки впровадження кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу у вищих медичних, фармацевтичних навчальних 

закладах України III – IV рівнів акредитації» (Тернопіль, 2011); ХІІ українська 

науково-практична конференція з актуальних питань клінічної і лабораторної 

імунології, алергології та імунореабілітації (Київ, 2011); XV з’їзд українського 

науково-медичного товариства мікробіологів, епідеміологів та паразитологів імені 

Д.К. Заболотного «Проблеми та еволюція епідемічного процесу та паразитарних 

систем провідних інфекцій сучасності» (Харків, 2011); науково-практична 

конференція «Теоретичні засади оптимізації системи епідеміологічного нагляду за 

інфекційними хворобами в Україні та світі на сучасному етапі» (Київ, 2011); ХІ з’їзд 

ВУЛТ «100 років українському лікарському товариству», (Київ, 2011); IV 

Ежегодный Всероссийский конгресс по инфекционным болезням (Москва, 2012); Х 

съезд всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов «Итоги и перспективы обеспечения 

эпидемиологического благополучия Российской Федерации» (Москва, 2012); 

науково-практична конференція «Імунопрофілактика – нові підходи» (Київ, 2012); 

XV з’їзд гігієністів України «Гігієнічна наука та практика: сучасні реалії» (Львів, 

2012); науково-практична конференція «Епідеміологічні і клінічні аспекти 

профілактики та лікування розповсюджених інфекційних хвороб сучасності» 

(Харків, 2012); науково-практична конференція «Сучасний стан і проблеми 

епідеміології та інфекційної патології в Україні» (Київ, 2012); науково-практична 

конференція «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями» 

(Харків, 2012); научная конференция «Университетская наука: взгляд в будущее» 

(Курск, 2013); міжнародна науково-практична конференція «Епідеміологічні 



19 

 

дослідження в клінічній медицині: досягнення та перспективи» (Харків, 2013); IX 

Miedzynarodowej naukovi-praktycznej konferencji «Wyksztalcenie I nauka bez granic – 

2013» (Przemysl, 2013); X Mezinarodni vedecko-prakticka konf. «Veda a vznik – 

2013/2014» (Praha, 2014); IX Междунар. научна практична конф. «Бъдещето въпроси 

от света на науката – 2013» (София, 2013); ІІІ Конгресс врачей здравоохранения юга 

России «Разработка и внедрение современных технологий непрерывного 

медицинского образования врачей первичного звена здравоохранения: от 

теоретических знаний к практике» (Ростов-на-Дону, 2013); науково-практична 

конференція «Всесвітній тиждень імунізації. Не відставайте від життя» (Київ, 2014); 

ХХХХІ научно-практическая конференция «Применение лазеров в медицине и 

биологии» (Харьков, 2014).  

Засвідчуємо щиру вдячність за сприяння виконанню роботи співробітникам 

Державного закладу «Центр з контролю та моніторингу захворювань МОЗ 

України», Головних управлінь Державної санітарно-епідеміологічної служби 

України у Харківській, Луганській, Полтавській, Сумській, Кіровоградській та 

Рівненській обл., д. мед. н., професору, керівнику лабораторії епідеміологічного 

аналізу Федеральної бюджетної установи науки (ФБУН) «Центральний науково-

дослідний інститут епідеміології» Росспоживнагляду м. Москви І.Л. Шаханіній.   

Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 118 наукових робіт, у 

тому числі 1 навчальний посібник; 5 методичних рекомендацій і 5 інформаційних 

листів, затв. МОЗ України; 1 патент; 3 методичні рекомендації регіонального рівня; 

29 статей у наукових фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого 

МОН України; а також 8 статей, які входять до переліку наукометричних видань, та 

у зарубіжних виданнях; 18 статей в інших виданнях та 48 тез.  

Структура та обсяг дисертації. Зміст роботи викладено на 298 сторінках. 

Дисертація складається зі вступу, огляду літератури, 8 розділів власних досліджень, 

висновків та списку використаних джерел з 505 найменувань. Робота містить 53 

таблиці (з них – 14 таблиць на 19 сторінках) та 57 рисунків (з них – 4 рисунки на 4 

сторінках). 
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ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ 

РОЗДІЛ 1 

ПРОБЛЕМА КРАПЕЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 

І СТАН ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ  

ЗА КРАПЕЛЬНИМИ КОНТРОЛЬОВАНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

 

Інфекційні хвороби залишаються однією з основних причин нанесення 

шкоди здоров’ю людей [21, 22, 23]. Прискорення еволюції інфекційних хвороб 

призвело до зміни клінічного перебігу та зростання показників смертності від них 

[24, 25, 26, 27, 28]. Тотальна трансформаційна криза у соціальній, економічній та 

політичній сферах у 1990-х роках сприяла різкому зростанню смертності, в тому 

числі від інфекційних хвороб, в країнах Східної Європи. Так, у Росії смертність від 

інфекційних та паразитарних захворювань зросла від 12,4 (1989 р.) до 24,5 (1999 р.) 

на 100 тис. населення, в Україні – від 11,5 (1990 р.) до 36,6 (2005 р.) на 100 тис. 

населення [29, 25]. Щорічно у світі помирає 56 млн. людей, в тому числі від 

інфекційних хвороб – 13 –14 млн. (25,0 %), більша половина приходиться на дітей 

до 5 років, причому 12,7 % цих дітей помирає від ККІ (кір, кашлюк, дифтерія, 

поліомієліт, правець) [3, 7, 8].  

Крапельні, «дитячі» чи інфекції дихальних шляхів, згідно з введеною 

термінологією Л.В. Громашевського (1987), найпоширеніші через найбільш 

активний їх механізм передачі. Втім, зміни, що відбуваються у навколишньому 

середовищі, в тому числі антропогенного характеру, потребують удосконалення 

епідеміологічного нагляду за КІ, особливо за тими, що контролюються засобами 

специфічної профілактики або є вакцинокерованими. 

У результаті тривалої комплексної дії факторів середовища життєдіяльності на 

компоненти паразитарної системи змінилася сутність інфекційного та епідемічного 

процесів інфекційних хвороб [30]. Так, багаторічна широкомасштабна 

імунопрофілактика КІ суттєво вплинула на їх клінічні та епідеміологічні прояви. 

Наряду із зниженням захворюваності та смертності від ККІ відбулося зростання 
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захворюваності серед дорослих, що дало підстави рекомендувати планові щеплення 

цим віковим групам [9, 10]. Планова імунізації населення сприяла поширенню 

атипових форм дифтерії, кору, кашлюку, епідемічного паротиту, що призвело до 

погіршення діагностики цих інфекцій [9, 10, 31, 32, 33], а мінливість властивостей 

збудників ККІ зумовило утворення нових епідемічних варіантів, які змінили 

патогенез цих інфекцій та сприяли зниженню ефективності імунопрофілактики [34, 

35]. Отже, зниження ефективності профілактичних заходів через еволюційні 

процеси в суспільстві потребує негайного перегляду тактики та стратегії цих 

заходів, які базуються на ефективній та якісній системі епідеміологічного нагляду. 

Епідеміологічний нагляд як основа протиепідемічної діяльності реалізується 

санітарно-епідеміологічною службою достатньо давно. Розроблені вченими 

епідеміологами принципи та технології збору і аналізу епідеміологічної інформації 

дають можливість об’єктивно та оперативно оцінювати епідемічну ситуацію і 

своєчасно проводити протиепідемічні заходи [36, 37]. Однак, в сучасних умовах 

теоретичні, методологічні та організаційні засади епідеміологічного нагляду за КІ 

внаслідок реорганізації санітарно-епідеміологічної служби, накопичення нових 

досягнень науки та зниження ефективності профілактичних заходів потребують 

удосконалення. 

Нині розвиток епідемічного процесу вивчається на основі таких теоретично 

узагальнених положення епідеміології як теорія механізму передачі збудника 

Громашевського Л.В. (1941), яка обновилася та доповнилася теорією внутрішньої 

регуляції (саморегуляції) Белякова В.Д. (1975) та соціально-екологічною 

концепцією Черкаського Б.Л. (1984). У кожній з цих теорій по різному трактується 

роль соціальних та природних факторів, які є рушійною силою епідемічного 

процесу. Ці фактори можуть чинити прямий, опосередкований чи комплексний 

вплив на всі ланки епідемічного процесу, прискорюючи чи уповільнюючи його 

розвиток. Ступінь впливу окремих факторів на епідемічний процес на різних 

територіях неоднаковий і їх активність змінюються протягом певного часу. Тому, 

при динамічній оцінці епідемічної ситуації з інфекційних хвороб повинні 
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враховуватися як біологічні (стан популяції збудника і хазяїна та їх взаємодія один з 

одним і з середовищем перебування через специфічний механізм передачі), так і 

фактори середовища життєдіяльності (природні, соціальні, екологічні, економічні 

тощо) (Черкаський Б.Л., 2001). 

У зв’язку з цим база даних епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами повинна включати, окрім епідеміологічного аналізу, встановлений 

зв’язок із показниками соціально-гігієнічного моніторингу. На жаль, робота в цьому 

напрямку щодо ККІ практично не проводиться. Можна зустріти поодинокі випадки 

публікацій, наприклад, щодо встановлення прямих кореляційних зв’язків між 

соціальними факторами та КІ [38]. Тому, спираючись на теоретичні засади 

епідеміологічного нагляду, враховуючи зміни, що відбуваються в суспільстві та 

прискорення еволюційних процесів, необхідно розширити базу інформаційної 

підсистеми для проведення більш детального епідеміологічного аналізу, який 

допоможе встановити взаємозв’язки факторів середовища життєдіяльності і 

біологічного компоненту в епідемічному процесі. Це дасть можливість реалізувати 

профілактичний принцип боротьби з інфекційними хворобами, а саме: від причин 

виникнення захворювання до самої хвороби, а не навпаки. 

 

1.1 Загальна характеристика крапельних інфекцій та їх соціально-

економічна значущість 

 

Інфекційні хвороби з повітряно-крапельним механізмом передачі 

найпоширеніші у світі і є медичною, соціальною та економічною проблемою [39, 40, 

41]. В Україні офіційно реєструється близько 15 нозологічних форм вірусної та 

бактеріальної етіології інфекцій з провідним повітряно-крапельним механізмом 

передачі, із них кір, краснуха, епідемічний паротит, дифтерія, кашлюк, туберкульоз 

та інфекції, що викликаються гемофільною типу b паличкою, контролюються 

імунопрофілактикою. В той же час, в Україні грип, менінгококова і пневмококова 

інфекції та вітряна віспа контролюються тільки серед груп ризику [42].  
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Серед КІ найбільш соціально значущими є грип та гострі респіраторні 

інфекції, менінгококова інфекція, дифтерія, кір, кашлюк та вроджена краснуха [3, 

43]. Окрім наслідків медико-соціального характеру, пов’язаних з їх тяжкими 

клінічними проявами, високою летальністю або інвалідизацією, вони спричиняють 

значний економічний збиток [43, 44, 45]. Так, у Росії економічні витрати на 25 

найбільш поширених інфекційних хвороб у 2000 р. становили 47,6 млр. руб, а у 

2001 р. економічний збиток від краснухи становив 1,3 млр. руб., в тому числі на 

лікування одного випадку cиндрому вродженої краснухи (СВК) витрачали 85 192 

тис. руб [46, 47]. За даними ВООЗ на лікування одного випадку cиндрому вродженої 

краснухи (СВК) витрачається 75 000 доларів США, а на утримання та навчання – 

200 000 доларів США [48]. Відчутні втрати від КІ і в Україні, наприклад, в період 

епідемії дифтерії в 1990-х роках щорічні затрати на проведення протиепідемічних та 

профілактичних заходів становили 50 млн. грн. [49]. Наразі в Україні не 

здійснюються на державному рівні розрахунки витрат на нозологічні форми 

інфекційних хвороб для визначення їх пріоритетності та територій, які найбільш 

потребують фінансову підтримку. 

Нерівномірність поширення ККІ та КНІ, яка спостерігається в різних країнах 

та на адміністративних територіях країни, залежить, в першу чергу, від клініко-

діагностичних аспектів нозологічних форм та розвитку охорони здоров’я, в тому 

числі, кваліфікаційної підготовки лікарів. Так, формування атипових форм перебігу 

КІ в результаті активної дії різноманітних факторів середовища життєдіяльності 

утруднює виявлення дифтерії, скарлатини та менінгококової інфекції [31, 50], а 

також кору та кашлюку [9, 10]. Крім цього, нерівномірність поширення інфекційних 

хвороб пов’язують з демографічними процесами [39] та станом імунопрофілактики 

[51, 52] на певній території. Тому встановлення причин нерівномірності поширення 

інфекційних хвороб на певній адміністративній території області чи країни є 

важливим завданням в плані удосконалення епідеміологічного нагляду. 

Значне число нозологічних форм КІ та своєрідність кожної із них утруднює 

можливість надати повну епідеміологічну характеристику цій групі інфекцій. 
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Можна виділити тільки найбільш загальні їх ознаки для скарлатини, менінгококової 

інфекції, дифтерії, кашлюку, вітряної віспи, кору, краснухи та епідемічного 

паротиту. Так, особливістю цих інфекцій є повсюдне поширення; переважна 

захворюваність дітей [53]; періодична циклічність від 2 – 3 до 10 – 15 років [13]; 

виражена у більшості випадків осінньо-зимова сезонність [54, 55].  

Проте не всі вищезазначені прояви розвитку епідемічного процесу КІ в 

сучасних умовах можуть спостерігатися, що пов’язано з швидкою еволюцією 

інфекційних та епідемічних процесів через активність дії різноманітних факторів 

середовища життєдіяльності [56, 57]. Так, спостерігаються зміни інтервалів між 

епідемічними підйомами, причому максимальні підйоми захворюваності на ККІ 

менш інтенсивніші, ніж при КНІ [58]. Частіше почали хворіти дорослі на «дитячі» 

інфекції, зменшилася різниця між проявами епідемічного процесу КІ у великих 

містах і сільській місцевості та значення сезонних факторів [59, 60]. Загалом 

представлені епідеміологічні ознаки КІ різнобічно відображають сутність та сучасні 

особливості групи цих інфекцій. Наразі потребує уточнення загальних 

закономірностей перебігу епідемічного процесу ККІ та КНІ на фоні демографічного 

зсуву, погіршення стану здоров’я населення, модернізації соціальних, економічних 

та політичних сфер на різних адміністративних територіях. У зв’язку з цим, виникає 

потреба перегляду стратегії та тактики протиепідемічної роботи, яку неможливо 

виконати без аналізу параметрів економічних витрат на інфекції, що дасть додаткові 

аргументи для прийняття більш правильних управлінських рішень на певній 

території.  

Таким чином, вищезазначені найбільш загальні ознаки КІ можуть бути 

визначені в якості основи для більш глибокого вивчення природи будь-якої із 

нозологічних форм даної групи захворювань, в тому числі ККІ, відносно яких 

поставлено завдання оптимізації епідеміологічного нагляду. В Україні, незважаючи 

на чисельні наукові публікації щодо дослідження ККІ, практично не вивчається 

вплив факторів середовища життєдіяльності на перебіг ЕП та інфекційного процесу.  
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 1.1.1 Крапельні контрольовані інфекції: поширення та епідемічна 

ситуація в сучасних умовах 

 Епоха вакцинації відкрила великі можливості для боротьби з інфекційними 

хворобами. У десятки разів знизилася захворюваність на дифтерію [32], кір [9], 

епідемічний паротит [33], кашлюк [10] і краснуху [47] та смертність від дифтерії, 

кору і кашлюку [8, 25, 61]. Тому, безумовно захворюваність на ККІ залежить, у 

першу чергу, від рівня охоплення щепленнями населення. У країнах, де не 

проводяться щеплення або низький рівень (нижче 95,0 %) щепленості населення 

проти кору, краснухи, епідемічного паротиту, дифтерії та кашлюку відмічаються 

високі показники захворюваності на ці інфекції [62].  

Представлені у таблиці 1.1 дані про випадки кору, краснухи, епідемічного 

паротиту, дифтерії та кашлюку, зареєстровані у регіонах ВООЗ, свідчать, що далеко 

не в усіх країнах світу офіційно реєструють нозологічні форми ККІ, окрім випадків 

кору. Підтримуючи стратегію ВООЗ щодо елімінації кору в глобальному масштабі, 

всі країни світу реєструють випадки цієї хвороби [63]. У більшості країн 

Європейського та Американського регіонів щеплення проти кору проводяться на 

достатньому для формування імунного прошарку рівні, тому випадків кору 

реєструється у 5 – 900 разів менше, ніж в Африканському регіоні, де щеплення в 

багатьох країнах практично не проводяться. У той же час, у Європейському регіоні 

випадків кору було у десятки разів більше, ніж у Американському регіоні. 

                                                                                                                           Таблиця 1.1 

Крапельні контрольовані інфекції (абс. ч.) у регіонах ВООЗ у 2010 році 

Регіон Дифтері

я 

Кір Краснуха Епідемічний 

паротит 

Кашлюк 

Американський 41 208 12 24608 3570 

Африканський нд 186975 2754 нд нд 

Західної частини 

Тихого океану 

153 49460 45966 486449 47477 

Європейський 39 30625 10551 27013 6286 
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                                                                                                                                                             Продовж табл. 1 

1 2 3 4 5 6 

Південно-Східної 

Азії 

3750 50265 нд нд 40891 

Східного  

Середземномор‘я 

154 10072 1398 нд 6286 

Всього 4137 327605 60681 538070 104510 

Примітка. Нема даних – «нд». 

За даними статистики ВООЗ [7] у структурі ККІ (кір, краснуха, епідемічний 

паротит, дифтерія та кашлюк), зареєстрованих у 2010 р., на дифтерію припадало 

0,4 %, а на епідемічний паротит – 52,0 %, причому без даних трьох регіонів 

(Африканського, Південно-східної Азії, Східного Середземномор‘я). Незважаючи на 

тривалу імунізацію проти кору, завдяки якій було досягнуто значних успіхів, та 

заяву Американського регіону ще у 2000 р. щодо припинення циркуляції 

ендемічного вірусу кору, випадки цієї інфекції продовжують реєструватися в усіх 

регіонах ВООЗ. Серед зареєстрованих у 2010 р. у країнах світу випадків дифтерії, 

краснухи, епідемічного паротиту, кору та кашлюку на кір припадає майже 32,0 %. 

Причиною нерівномірності поширення ККІ в країнах світу може бути як стан 

рівня охоплення щепленнями на певній території, так і дія інших факторів. Так, в 

Індії при найнижчому рівні щепленості проти дифтерії та кору спостерігалися 

найвищі показники захворюваності на ці інфекції. Разом з цим на тлі високого рівня 

щепленості проти кашлюку в Польщі (99,0 %) та США (95,0 %) реєструвалися 

найвищі показники захворюваності на цю інфекцію. У США при недостатньому 

рівні охопленні щепленнями проти кору 92,0 % відмічалися найнижчі показники 

захворюваності на цю інфекцію (0,02 на 100 тис. населення), а в той же час у Польщі 

при значенні цього показника 98,0 % захворюваність на кір становила 0,2 на 100 тис. 

населення (табл. 1.2 та 1.3) [7]. 
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                                                                                                                                                                                 Таблиця 1.2 

 Захворюваність на крапельні контрольовані інфекції (на 100 тис. населення) в різних за соціальним 

та  економічним розвитком країнах 

Країна 

 

Дифтерія Кір Краснуха Епідемічний 

паротит 

Кашлюк 

2011 

рік 

2012 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

2011 

рік 

2012 

рік 

Польща 0 0 0,03 0,2 10,9 16,4 7,3 7,2 3,3 12,2 

Болгарія 0 0 2,2 0,01 0,6 0,2 1,9 0,8 0,6 1,4 

Німеччина 0,004 0,01 1,9 0,2 - - - - - - 

США 0 0,000

3 

0,07 0,02 0,001 0,002 0,1 0,09 5,8 14,9 

Індія 0,3 0,2 2,4 1,5 - 0,08 - - 3,6 2,8 
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                                                                                                                 Таблиця 1.3 

Охоплення щепленнями (%) в різних за економічним розвитком країнах  

Країна Дифтерія Кір Кашлюк 

2010 р. 2010 р. 2010 р. 

Польща 99,0 98,0 99,0 

Болгарія 94,0 97,0 94,0 

Германія 93,0 96,0 93,0 

США 95,0 92,0 95,0 

Індія 72,0 74,0 72,0 

Демографічні процеси та економічний розвиток країн світу, як зазначає ряд 

авторів [1, 4, 5, 39], можуть впливати на поширення ККІ на певній території. 

Причому, ці фактори можуть чинити як позитивний, так і негативний вплив. 

Тривалість життя населення та валовий внутрішній продукт на душу населення 

(ВВП) є найбільш показовими характеристиками розвитку країни та умов 

проживання населення. Порівнюючи ці показники в Україні, Польщі, Німеччині, 

Болгарії, Сполучених штатах Америки (США) та Індії, виявилося, що найменша 

тривалість життя була в Україні (68,1 років) та Індії (68,7 років), а найбільша – у 

Німеччині (79 років) та США (78,1 років).  

Практично в усіх країнах за останні десятиріччя відмічається зростання ВВП, 

але найменшим цей показник (у доларах США) був у Індії (4077 дол.) та Україні 

(7423 дол.), а найбільшим – у США (53101 дол.) та Німеччині (40007 дол.). 

Незважаючи на кращі значення цих показників та високий рівень охоплення 

щепленнями у США захворюваність на кашлюк виявилася в 7 разів вищою, ніж в 

Індії. У Польщі тривалість життя населення та ВВП виявилися більшими на 8,5 років 

та на 13000 дол., ніж в Україні, однак і захворюваність на епідемічний паротит та 

краснуху також була вищою. Отже, перебіг епідемічного процесу ККІ на різних 

територіях відрізняться, причому незалежно від стану імунопрофілактики та 

розвитку країни. 

Демографічну ситуацію в Україні кваліфікують як кризову. Найвища в 
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Європі (окрім Росії) смертність, масштабні міграційні процеси, низький рівень 

народжуваності є основними ознаками демографічної кризи. Але, як зазначають 

фахівці теза про те, що показники смертності збігаються зі змінами в економіці та 

погіршенням рівня життя, не завжди підтверджується. Так, в Україні в період 

найглибшої кризи в економіці та в соціальній сфері (1995 – 1999 рр.) припало 

зниження смертності, а в період економічного зростання та стабілізації рівня життя 

(2000 – 2004 рр.) відбулося зростання смертності [64]. Втім у 1960-х роках процеси 

економічного розвитку та рівні смертності в Україні мали синхронний характер. На 

фоні покращення умов проживання населення та широкомасштабного 

впровадження щеплень проти дифтерії, кору та кашлюку відбувалося зниження 

смертності та показників захворюваності на ККІ. Отже, в сучасних умовах, 

враховуючи процеси глобалізації, повинен бути інший підхід до оцінки епідемічної 

ситуації з ККІ, який буде базуватися на інтеграції епідеміологічного нагляду та 

соціально-гігієнічного моніторингу. 

Таким чином, в Україні багаторічна планова імунізація дітей проти дифтерії, 

кашлюку, кору, краснухи та епідемічного паротиту призвела до значного зниження 

захворюваності та летальності [65]. Втім, поставлені завдання у «Загальнодержавній 

програмі імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 

2015 рр.» (далі Програма імунопрофілактики) в Україні щодо кору, краснухи, 

епідемічного паротиту та кашлюку досі не виконані. Крім цього, періодичні підйоми 

захворюваності на ККІ з летальними випадками практично не контролюються. 

Тому, в сучасних умовах основним завданням охорони здоров’я населення України 

є досягнення епідемічного благополуччя та його постійний адекватний контроль. 

Вивчення в Україні епідемічного процесу кору, кашлюку, епідемічного паротиту, 

краснухи та дифтерії [9, 10, 31, 66, 67] та проведення профілактичних заходів, так і 

не дали можливості досягти повного контролю над цими інфекціями. Це обумовлює 

проведення подальшого пошуку причин та умов ускладнення епідемічної ситуації з 

цих інфекцій  і наукового обґрунтування заходів для їх своєчасного усунення в 

найближчий час чи в перспективі.  
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1.1.1.1 Дифтерія 

Дифтерія – це гостре захворювання, зумовлене дією екзотоксину 

Сorynebacterium diphtheriae (C. diphtheriaе). Перебіг епідемічного процесу дифтерії 

має свої історичні особливості. Довакцинальний період характеризувався 

спустошливими епідеміями дифтерії жертвами яких, головним чином, були діти, що 

описано в багатьох країнах світу. Під час епідемії дифтерії у 1880-х роках в Європі 

та США рівень летальності на деяких територіях досягав 50,0 % [68, 69].  

Розробка вакцини проти дифтерії сприяла значному зниженню захворюваності 

та смертності в країнах, де була впроваджена імунопрофілактика. В ендемічних 

країнах дифтерія зустрічалася у вигляді спорадичних випадків або спалахів. При 

цьому, наряду із зниженням рівня захворюваності на дифтерію та летальності в 

країнах, де проводилася імунізація населення [70, 71], відбулися зміни у проявах 

епідемічного процесу – частіше реєстрували легкий перебіг дифтерії та випадки 

захворювань серед дорослих [72], хоча до 80-х років це була ще «дитяча» інфекція. 

Завдяки Розширеній програми імунізації ВООЗ з 1980 р. по 2000 р. захворюваність 

на дифтерію у світі знизилася на 90,0 %, зростало число безсимптомних та легких 

форм дифтерії, але летальність при спалахах залишалася високою і становила 

>10,0 % [69]. Наразі дифтерія реєструється на всіх континентах [73], епідемічні 

підйоми відмічаються у Таїланді, В’єтнамі, Філіппінах, Іраку, Ємені, Ізраїлю та 

інших країнах, поодинокі випадки в розвинутих країнах [68, 74, 75, 76], тому 

прогноз щодо досягнення благополуччя з дифтерії не є оптимістичним. 

Підтвердженням цього є також те, що на фоні зниження захворюваності на 

дифтерію та проведення широкомасштабних профілактичних щеплень, 

реєструються токсичні форми дифтерії та летальні випадки, спостерігається 

зростання числа щеплених серед хворих, відбуваються епідемічні підйоми [70, 77, 

78, 79, 80].  

У 1999 р. було офіційно заявлено про закінчення епідемії дифтерії в Україні та 

стабілізацію епідемічної ситуації з цієї інфекції [81]. У період епідемічного 

благополуччя основним джерелом поширення та підтримки епідемічного процесу 
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дифтерійної інфекції стають носії C. diphtheriae [81, 82, 83, 84]. В умовах 

спорадичної захворюваності на дифтерію в країнах Східної Європи відбувалося 

поступове зниження циркуляції токсигенних при збереженні нетоксигенних штамів 

C. diphtheriae [85].  

Формування бактеріоносійства та інтенсивність циркуляції C. diphtheriaе 

залежить, в першу чергу, від стану антибактеріального, антитоксичного та місцевого 

імунітету на слизових оболонках верхніх дихальних шляхів [86, 87, 88, 89, 90], хоча 

високий рівень антитоксичного імунітету не перешкоджає формуванню носійства. 

Тому, обов’язковими елементами епідеміологічного нагляду за дифтерією є 

слідкування за щепленістю, імунологічним прошарком та циркуляцією 

C. diphtheriaе на певній території. В той же час, не менш важливим є як виявлення 

груп ризику щодо дифтерії, так і встановлення причин формування цих груп.  

Еволюційні процеси, що відбуваються в паразитарній системі дифтерійної 

інфекції, підтверджуються мінливістю біологічних властивостей та генетичної 

структури С. diphtheriae на різних територіях [91, 92, 93, 94], і можуть стати однією 

із умов ускладнення епідемічної ситуації. Ряд дослідників припускають, що 

природні, соціальні та екологічні фактори, в тому числі імунізація, як потужний 

селективний фактор, сприяли мінливості збудника дифтерії [92, 93, 95, 96]. Так, в 

період епідемії дифтерії, яка виникла при загостренні соціальної, економічної та 

політичної кризи у країнах Східної Європи, виділяли вірулентні різновидності 

штамів С. diphtheriae типу gravis, а у міжепідемічний період – типу mitis [94, 97]. 

Епідемічним варіантом С. diphtheriae вважають тип gravis, який переважно є 

причиною тяжкого перебігу дифтерії. Але на початку ХXI тисячоліття не залежно 

від тяжкості перебігу дифтерії у хворих частіше виявляли тип mitis [90, 98. Тобто, 

імовірно, в результаті дії факторів середовища життєдіяльності, з однієї сторони, 

відбувається на генетичному рівні мінливість збудника дифтерії, а з іншої – зміна 

реактивності організму людини, що, як наголошує Деміховська О.В. (1999), є однією 

із основних причин виникнення маніфестних форм. Отже, вивчення біологічних 

властивостей циркулюючих С. diphtheriae на певній території повинно проводитися 
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з урахуванням результатів соціально-гігієнічного моніторингу, який дає можливість 

слідкувати як за станом здоров’я населення, так і факторами середовища 

життєдіяльності.  

Нині приділяється значна увага нетоксигенним штамам С. diphtheriae, які 

несуть (tox+) ген, але не продукують дифтерійний токсин, а також недифтерійним 

коринебактеріям, які продукують екзотоксин [99, 100], і є причиною захворювань з 

клінічними симптомами схожими на дифтерію. Репресований (tox+) ген за 

допомогою молекулярно-генетичних методів дослідження нетоксигенних штамів 

виявляють у 9,4-40,0 % нетоксигенних штамів С. diphtheriae [99, 101, 102, 103]. Втім 

до кінця невідома їх роль у підтриманні епідемічного процесу дифтерійної інфекції, 

що унеможливлює проведення ефективного епідеміологічного нагляду за цією 

інфекцією. Тому актуальним є проведення моніторингу за циркулюючими на певній 

території штамами С. diphtheriae з використанням молекулярно-генетичних методів 

дослідження, що може дозволити виявити мікроорганізми з репресованим (tox+) ген, 

а також оцінити вплив факторів середовища життєдіяльності на біологічні 

властивості збудника дифтерії. Це дасть можливість оптимізувати систему  

епідеміологічного нагляду за дифтерією, в тому числі удосконалити діагностику, 

лікування та профілактику цієї інфекції. 

Відомий факт, що провідним способом профілактики дифтерії є імунізація 

населення ефективними імунобіологічними препаратами. В свою чергу, 

ефективність імунізації залежить від багатьох факторів. Так, встановлено 

негативний вплив екологічних факторів на ефективність імунізації проти дифтерії та 

перебіг інфекційного процесу [14]. Попри чисельні публікації про залежність 

ефективності імунізації від стану здоров’я щепленої особи [104, 105, 106], іншими 

авторами показано, що у період ремісії імунна система імунокомпрометованих осіб 

здатна адекватно відповідати на введення дифтерійного анатоксину [107]. Важливим 

питанням в сучасних умовах є встановлення істини щодо формування імунної 

відповіді у осіб з порушенням імунного статусу, особливо у тих осіб, які мешкають 

на екологічно забруднених територіях. Також необхідно враховувати, що 
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імунокомпрометовані особи можуть бути резервуаром збудника дифтерії і 

підтримувати епідемічний процес [19, 35]. Тому проведення моніторингу за групою 

імунокомпрометованих на певній території є важливим завданням, що допоможе 

адекватно оцінити епідемічну ситуацію. 

Отже, стабільного благополуччя можна досягти при систематичному 

проведенні якісного епідеміологічного нагляду за дифтерією, з урахуванням груп 

ризику, територій ризику та при своєчасному виконанні в повному обсязі комплексу 

профілактичних та протиепідемічних заходів [108]. Система епідеміологічного 

нагляду за інфекціями, що контролюються засобами специфічної профілактики, 

включає оцінку імунологічної структури населення та спостереження за 

циркуляцією коринебактерій дифтерії з вивченням їх біологічних властивостей. 

Динамічний серологічний контроль за рівнем популяційного імунітету дозволяє 

проаналізувати та спрогнозувати зміни епідемічної ситуації на конкретній території 

[70, 109]. Але, існуюча система епідеміологічного нагляду за дифтерійною інфекції 

не враховує ті глобальні процеси, які відбуваються в складній соціально-екологічній 

системі, включаючи епідемічний процес інфекційних хвороб [108], що вірогідно і 

може бути однією із причин ускладнення епідемічної ситуації з дифтерії. 

Високий рівень охоплення щепленнями населення України, завдяки 

виконанню Програм імунопрофілактики, дозволив досягти показників 

захворюваності на дифтерію менш як 0,1 на 100 тис. населення. У 2012 р. 

захворюваність на дифтерію становила 0,02 на 100 тис. населення. Проте, 

незважаючи на досягнуті успіхи у боротьбі з дифтерію, сьогодні зарано говорити 

про перемогу над цією інфекцією. По-перше, період мінімальної інтенсивності 

інфекційної захворюваності є найбільш уразливим для перебігу епідемічного 

процесу («час ризику») [110]; по-друге, реєстрація тяжких форм та летальних 

випадків на фоні спорадичної захворюваності, зростання захворюваності серед 

щеплених, а також бактеріоносійство, яке має місце при високому рівні 

антитоксичного імунітету, свідчать про наявність ризику ускладнення епідемічної 

ситуації. Навпаки, в умовах низької циркуляції збудника дифтерії необхідно 
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посилити епідеміологічний нагляд за цією інфекцією для своєчасного виявлення 

причини та умов, які можуть сприяти інтенсифікації епідемічного процесу дифтерії. 

Крім цього, з 2009 р. щепленість проти дифтерії цільових груп населення в Україні 

не досягає достатнього рівня (95,0 % та вище), зростає частка населення 

сприйнятливого до дифтерії. Слід враховувати відомий факт, що послаблення 

контролю за дифтерійною інфекцією призводить до активізації епідемічного 

процесу [111]. 

Таким чином, в умовах широкомасштабної імунізації населення та низьких 

показників захворюваності на дифтерію заслуговує уваги вивчення закономірності 

розвитку епідемічного процесу дифтерії у групах ризику, на територіях ризику для 

пошуку умов та причин ускладнення епідемічної ситуації.  

1.1.1.2 Кашлюк 

Висока смертність дітей раннього віку від кашлюку є актуальною проблемою 

для всіх країн світу, навіть з високим рівнем охоплення щепленнями [112]. Щорічно 

у світі реєструється близько 50 млн. випадків кашлюку та близько 300 тис. 

летальних випадків, у той же час безсимтомних форм зустрічається у 5 разів більше, 

ніж маніфестних [113, 114, 115, 116. 

У довакцинальний період кашлюк займав одне з провідних місць серед 

причин дитячої захворюваності та смертності. Так, до 30 – 40 років ХХ століття 

кашлюк характеризувався повсюдним поширенням, тяжким перебігом, високими 

показниками захворюваності та летальності (понад 15,0 %). Рівень захворюваності 

на кашлюк коливався в межах від 100 до 1000 та вище на 100 тис. населення. У 

США та Європейських країнах до 80,0 % дітей хворіли на кашлюк [7]. У 60-ті роки 

кашлюк зустрічався у 3 – 4 рази частіше ніж кір та у 8 – 10 разів частіше ніж 

скарлатина [117]. 

Впровадження вакцинопрофілактики кашлюку вплинуло на перебіг 

епідемічного процесу цієї інфекції, в першу чергу, сприяло суттєвому зниженню 

захворюваності та летальності (до 0,0 – 0,3 %) [61]. У країнах світу з середини     

1920-х рр. почали проводити вакцинацію проти кашлюку, а у 1940-х рр. в США та 
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Західній Європі захворюваність знизилася більш ніж у 20 разів і до 1970-х рр. у 

США – на 99,0 % [118, 119. Висока ефективність імунопрофілактика кашлюку не 

викликає сумніву, що підтверджено у ряді країн Європи (Швеція, Великобританія, 

Ірландія, Італія, Німеччина), а також у Японії та Австралії, коли при зниженні 

охоплення щепленнями спостерігали зростання захворюваності на кашлюк та 

смертності дітей [118, 120]. 

В країнах Східної Європи, в тому числі і в Україні, дощеплювальний період 

характеризувався високою захворюваністю (45,0 – 450,0 на 100 тис. населення) та 

смертністю (2,6 на 100 тис. населення), періодичними підйомами через 3 – 4 роки 

[121]. Специфічна профілактика кашлюку, яку впровадили в цих країнах з 1959 р. 

[122], суттєво змінила прояви епідемічного процесу та клінічного перебігу цієї 

інфекції [123]. Так, захворюваність на кашлюк та смертність знизилися у десятки 

разів і становили в середньому 17,0 та 0,03 на 100 тис. населення, збільшилося число 

випадків з легким перебігом хвороби [61, 124], відбулося подовження періоду 

циклічних коливань до 5 – 7 років [10]. 

У 1990-х рр. у країнах Східної Європи відмічалося зростання захворюваності 

на кашлюк з максимальним рівнем 32,8 на 100 тис. населення, що пов’язували з 

накопиченням сприйнятливих до кашлюку через зниження рівня охоплення 

щепленнями [10, 125]. Але, слід зазначити, що підйоми захворюваності на кашлюк в 

цей період спостерігалися також в інших країнах світу, в тому числі з високим 

рівнем охоплення щепленнями, наприклад, у США на фоні достатнього рівня 

щепленості захворюваність зросла у 6 разів [122, 126, 127].  

Попри досягнутих успіхів у боротьбі з кашлюком, частка дітей серед хворих 

залишається високою і становить 95,0 – 98,0 % [128, 129]. Групою ризику 

залишаються діти раннього віку захворюваність серед яких становить 93,6 на 100 

тис. цієї вікової групи, тоді як серед дітей віком 3 – 6 років цей показник у 3 рази 

менший і становить 31,2 на 100 тис. цієї вікової групи [122, 130, 131, 132, 133]. Крім 

цього серед дітей раннього віку спостерігається найвища летальність та тяжкий 

перебіг хвороби (55,6 – 74,0 %) [8, 10, 134, 135]. У ряді країн відмічаються підйоми 
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захворюваності на кашлюк серед підлітків та дорослих [117, 136, 137, 138], причому 

більшість випадків кашлюку не діагностуються. Так, у США щорічно від 800 тис. до 

3,3 млн. випадків у рік не розпізнаються [139], у Нідерландах частота скритної 

захворюваності на кашлюк зросла від 3,3 % у дітей 3 – 4 років до 10,8 % у дорослих 

20 – 24 років [114]. У той же час один із п’яти дорослих та підлітків, які кашляють 

понад двох тижнів, хворіє на кашлюк і частіше всього є джерелом інфекції для дітей 

раннього віку [136, 140]. 

Проведені дослідження в Росії показали нерівномірність показників 

захворюваності на кашлюк в регіонах країни з різницею у 5 – 6 разів, в тому числі в 

муніципальних утвореннях області, що пов’язують з різним рівнем профілактичної 

та протиепідемічної роботи, а також з дією соціальних факторів та демографічних 

процесів [39, 121].  

Серйозною проблемою залишається верифікація діагнозу «Кашлюк» у осіб з 

атиповими та стертими формами перебігу цієї інфекції [138], які щорічно інфікують 

1000 дітей першого півріччя [141]. В останні п’ять років відмічається низький рівень 

бактеріологічного підтвердження кашлюку (до 25,0 %), разом з цим відбувається 

активне використання серологічних (імуноферментний аналіз – ІФА) та 

молекулярно-генетичних (полімеразна ланцюгова реакція – ПЛР) методів для 

постановки діагнозу «Кашлюк» [134]. В Україні розроблений та впроваджений 

алгоритм раціонального вибору способу діагностики кашлюку методом ІФА [10], 

впроваджені молекулярно-генетичні методи дослідження, зокрема ПЛР. Втім, 

бактеріологічний метод діагностики кашлюку є все-таки найбільш достовірним, 

тому, на наш погляд, ефективніше було б використовувати комплекс методів 

(бактеріологічний, ІФА, ПЛР) при постановці діагнозу, в тому числі і клінічний, що 

зобов’язує лікарів бути компетентними з цих питань як у постановці діагнозу, так і 

інтерпретації результатів лабораторних досліджень.  

Мінливість збудника кашлюку через адаптацію до змін, що відбуваються в 

навколишньому середовищі, є однією із умов підтримання епідемічного процесу. У 

результаті дії природних, соціальних та екологічних факторів змінюються фено- та 
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генотипічні властивості Bоrdetella pertussis (B. pertussis) [34]. Так, періодично 

відбувається зміна серотипового пейзажу збудника кашлюку на різних територіях, 

що обумовлює тяжкість перебігу інфекції. При домінуванні більш вірулентних 

сероваріантів 1.0.2 та 1.2.3 B. pertussis [142], реєстрували переважно тяжкі та 

середньотяжкі клінічні форми кашлюку, а в роки циркуляції сероваріанту 1.0.3 

спостерігався легкий перебіг інфекції. В Україні на різних територіях циркулюють 

сероваріанти 1.0.3 та 1.2.3, з домінуванням сероваріанту 1.0.3 [10, 133]. 

Молекулярно-генетичний моніторинг штамів B. pertussis, які циркулювали в різні 

періоди епідемічного процесу, показав, що відбулося витіснення вакцинних штамів і 

заміна їх невакцинними, що сприяло зниженню ефективності імунопрофілактики 

кашлюку, причому причиною генетичної мінливості збудника, як вважають автори, 

є процеси глобалізації [34]. Проведені дослідження у Фінляндії, Польщі, США та 

Канаді виявили штамовий поліморфізм кашлюкового мікробу за структурою генів, 

які кодують основні фактори патогенності [143, 144, 145]. 

У сучасних умовах багато авторів відмічають зростання захворюваності серед 

щеплених проти кашлюку з 40,7 % до 72,9 % [127, 130, 146, 147], що, як вказують 

дослідники, свідчить про швидку втрату протикашлюкового імунітету і потребує 

проведення ревакцинації дітям старших вікових груп. Але, на наш погляд, це 

дискусійне питання, враховуючи мінливість циркулюючих B. pertussis, 

гетерогенність популяції по імунологічній реактивності, яка в свою чергу залежить 

від низки факторів – як генетичних, так і обумовлених постійною дією різних 

факторів середовищем життєдіяльності. Відомо, що далеко не у всіх дітей, які 

мешкають на екологічно забруднених територіях, формується протикашлюковий 

імунітет на достатньому рівні [148, 149]. Тому, вивчення стану здоров’я населення 

на певній території, а також факторів, які обумовлюють його погіршення, для 

встановлення причин захворюваності щеплених є актуальною проблемою в Україні. 

Згідно з Програмою імунопрофілактики в Україні до 2010 року повинні були 

досягти рівня захворюваності на кашлюк менш як 1,0 на 100 тис. населення. Але, 

незважаючи на розраховану авторами у 2000-х рр. тенденцію до зниження 
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захворюваності на кашлюк [65], в останні роки захворюваність коливалася в межах 

2,3 – 5,0 на 100 тис. населення, а у 2010 р. відмічалося зростання захворюваності на 

кашлюк у більшості регіонів України з летальними випадками [150]. Причиною 

підйому захворюваності на кашлюк вважають автори низький рівень щепленості і, 

як наслідок, зростання частки неімунних [10]. Втім, нерівномірний характер 

поширення кашлюку в областях України при однакому рівні охопленні щепленнями 

на цих територіях дає підстави для припущення про дію в тому числі і інших 

факторів на перебіг епідемічного процесу кашлюку.  

Таким чином, завдяки тривалій імунізації дітей проти кашлюку досягли 

певних успіхів, але контроль за цією інфекцію залишається актуальною проблемою. 

Реєстрація летальних випадків кашлюку, високий рівень захворюваність дітей 

раннього віку, зростання захворюваності на кашлюк серед щеплених проти цієї 

інфекції, поширення атипових форм перебігу кашлюку, а також нерівномірність 

епідемічних підйомів на різних територіях, спонукають до подальшого вивчення 

закономірностей епідемічного процесу кашлюку для прийняття адекватних 

управлінських рішень направлених на виконання поставленого завдання у Програмі 

імунопрофілактики. 

1.1.1.3 Кір  

Кір є одним з найбільш контагіозних захворювань людини із значним ризиком 

серйозних ускладнень та летальних випадків. Властивість вірусу кору до тривалої 

персистенції, переважно в імунокомпрометованому організмі, та його 

гетерогенність за генотиповою характеристикою не дають можливості повністю 

перервати ланцюг епідемічного процесу цієї інфекції [35]. 

До появи у світі вакцини проти кору більше 90,0 % дітей до 15-річного віку 

хворіли на цю інфекцію та більше двох мільйонів помирало [151]. В Україні в 

довакцинальний період захворюваність становила 154,0 – 802,5 на 100 тис. 

населення, періодичні підйоми захворюваності спостерігалися через 2 – 3 роки [9].  

Впровадження в 1960-х роках в багатьох країнах світу вакцинопрофілактики 

кору сприяло зниженню смертності від цієї інфекції у 445 разів, а з 2000 р. по 
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2010 р. летальних випадків зменшилося з 535 000 до 139 000 дітей [63], в Україні у 

1970-х захворюваність знизилася у 25 разів, міжепідемічний період подовжився до 4 

– 5 років, відбувався поступовий зсув на вікові групи 3 – 6 та 7 – 9 років [9].  

Досягнення значних успіхів у боротьбі з кором, а також враховуючи 

формування стійкого імунітету після перенесеного захворювання, стабільну 

антигенну структурою вірусу, типову клінічну картину хвороби, відсутність 

вірусоносійства та іншого, окрім людини, резервуару в природі, спонукало до 

теоретичного обґрунтування ліквідації кору в глобальному масштабі. У 1998 р. 

стратегію ВООЗ в цьому напрямку підтримали чотири регіони, в тому числі і 

Європейський регіональний комітет, який на черговій сесії визначив у документі 

«Здоров’я-21» за мету «… до 2007 р. або раніше досягти елімінації кору та до 2010 

року сертифікувати кожну країну» [152, 153, 154], що передбачало досягнення 

відсутності місцевих випадків кору та припинення їх поширення у разі завозу із 

інших територій. Ефективний та якісний епідеміологічний нагляд за кором та 

проведення на високому рівні імунопрофілактики (охоплення щепленнями не менше 

95,0 %), орієнтуючись на критерії епідемічного благополуччя згідно з якими 

неімунних серед дітей до 5 років повинно бути не більше 15,0 %, серед дітей до 10 

років – не більше 10,0 %, а серед дітей старше 10 років та дорослих – не більше 

5,0 %, були основними напрямками для виконання поставленого завдання [155].  

Втім, незважаючи на широкомасштабну імунопрофілактику, яка позитивно 

вплинула на перебіг епідемічного процесу кору, та удосконалення системи 

епідеміологічного нагляду за період 1998 – 2010 рр. на тлі досягнутих успіхів, 

виконати поставлені завдання в регіонах ВООЗ так і не вдалося [8, 44, 63, 156], 

окрім Американського регіону, який у 2000 р. був оголошений як вільний від кору. 

Тому, термін щодо ліквідації кору в глобальному масштабі був перенесений, а 

визначення поняття елімінації черговий раз відкореговано. 

Причини невиконання завдання щодо елімінації кору в багатьох країнах, в 

тому числі і європейських були встановлені. Так, вважають, що при розробці 

стратегії елімінації кору, зокрема у Європейському регіоні, не враховували розвиток 



40 

 

політичних, економічних та соціальних сфер у кожній країні, в тому числі 

детермінантних факторів та епідеміологічних особливостей перебігу епідемічного 

процесу кору на конкретній території [9].  

Наразі у багатьох країнах, в тому числі і в Україні, реєструються спалахи та 

епідемічні підйоми захворюваності на кір [153, 157, 158], найбільш значущими вони 

є в країнах Африки, Південно-Східної Азії та Північної Америки де кожного дня від 

кору помирає 380 дітей та 300 стає інвалідами [159]. Спалахи кору наносять 

колосальний економічний збиток [160, 161]. Через інтенсивну міграцію населення у 

країнах з високим охопленням щепленнями проти кору та вільних від цієї інфекції 

реєструються завізні випадки. У період епідемічного підйому захворюваності (2005 

– 2006 рр.) на кір в Україні завезення випадків кору було зареєстровано у 12 країн 

Європи та США [153, 162, 163]. На тлі високого рівня щепленості дітей залишається 

значна частка неімунних серед дітей віком 0 – 2 роки (до 21,8 %) та 6 років (21,1 %) 

[153, 158, 163, 164]. Низький імунний прошарок серед дітей віком до 2 років сприяв 

високому рівню захворюваності серед дітей цієї вікової групи [158, 165, 166, 167], 

що вказує на недоліки у системі імунопрофілактики та зниження материнського 

протикорового імунітету. Так, частка серонегативних серед вагітних досягала до 

25,7 %, а серед новонароджених – до 37,4 %. За даними Мойсеєвої Г.В. (2011) в 

Україні 6 – 9 млн. осіб мають потенційний ризик захворіти на кір.  

Відбулося зростання випадків кору cеред щеплених, в тому числі дворазово, 

до 40,0 – 52,0 %, що пов’язують як з недоліками в системі імунопрофілактики, так і 

з гетерогенністю збудника кору та мінливістю реактивності організму людини [12, 

153, 166]. Так, у Європейському регіоні протягом 2005 – 2006 рр. ідентифіковано 9 

генотипів, із яких епідемічне значення мали віруси D4, D3 та B3, а інші вважалися 

завізними. Інтенсивну циркуляцію вірусу кору і, як наслідок, підйоми 

захворюваності, пов’язують з недоліками в системі імунопрофілактики, що сприяло 

на фоні виражених міграційних процесів завозу та швидкому поширенню в Європі 

вірусів ендемічних для Азії та Африки. Один із цих генотипів (D4) став причиною 

виникнення у 2006 р. епідемічного підйому захворюваності кору в Україні, і був 
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завезений в Росію, Білорусь, Естонію, Латвію, Іспанію та Німеччину та сприяв 

виникненню спалахів у деяких із цих країн [35].  

Отже, специфічна профілактика кору дає можливість контролювати 

епідемічний процес інфекції [152, 168, 169, 170], але досягти повного його 

переривання неможливо. Наприклад, в Росії в період активної реалізації Програми 

ліквідації виявлено серед щеплених дворазово неімунних 1,9 – 26,0 % дітей 9 –10 

років та 5,1 – 37,8  % дітей 15 – 17 років [171], а в Білорусі при високому охопленні 

щепленнями (98,0 %) реєстрували випадки кору [168]. В той же час, як в Україні, так 

і в Росії виявлені суперечливі дані щодо відповідності рівня охоплення щепленнями, 

рівня не імунних та показників захворюваності. Так, при низьких рівнях не імунних 

(1,2 %) та високому рівні охоплення щепленнями (95,0 – 97,0 %) спостерігався 

підйом захворюваності. Стала очевидною різниця між поняттями «щеплений» та 

«захищений», що підтверджується значною долею щеплених дворазово (40,0 %) 

серед хворих на кір [9, 172, 173].  

Незважаючи на тенденцію до «подорослішання» кору, при спалахах 

захворюваність у 3,3 рази вища серед дітей, ніж серед дорослих [52, 174]. В Україні 

в період епідемічного підйому захворюваності на кір у 2006 році захворюваність 

серед дітей 0 – 2 роки була у 3 рази вищою, ніж серед дорослих.  

Доведений факт, що виникнення захворювання та тяжкість перебігу кору 

залежать як від гуморального, так і від клітинного імунітету. Особи, які підпадають 

під постійний вплив негативних факторів середовища життєдіяльності, можуть мати 

порушення у стані здоров’я [173, 175, 176], що зумовлює слабку імунну відповідь. 

Так, на техногенно забруднених територіях встановлена дещо нижча 

епідеміологічна та клінічна ефективність імунопрофілактики кору, що проявлялось  

вищими показниками захворюваності та тяжкістю перебігу, особливо у дітей віком 7 

– 14 років та дорослих, у порівнянні з контрольною групою [177].  

В Україні згідно з Програмою імунопрофілактики показник захворюваності на 

кір необхідно було до 2010 р. довести до рівня менш як 1,0 на 100 тис. населення, а 

до 2015 р. припинити місцеву передачу вірусу кору. Як було зазначено, в країні 
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стабільної епідемічної ситуації не досягли. Якщо у 2010 р. показник захворюваності 

на кір становив 0,08 на 100 тис. населення, то у 2011-2012 рр. спостерігався значний 

підйом захворюваності на цю інфекцію, який у десятки разів перевищував показник 

попереднього року [9]. Однією із особливостей перебігу епідемічного процесу кору 

є нерівномірне поширення цієї інфекції в регіонах України, неконтрольовані 

підйоми, що потребує з’ясування причин спалахів та своєчасного їх усунення.  

Стратегічний план ВООЗ щодо боротьби з кором в глобальному масштабі на 

2012 – 2020 рр. передбачає високий рівень охоплення щепленнями, імунологічний 

контроль, попередження спалахів, впровадження наукових досліджень та розробок. 

Крім цього, при складанні плану було враховано національні та регіональні досвіди 

країн, зміни в епідеміології кору та результати досягнень попереднього 

стратегічного плану [63]. 

Отже, на сучасному етапі боротьби з кором основним завданням є формування 

ефективної та якісної системи епідеміологічного нагляду за цією інфекцією на 

підставі вивчення впливу комплексу факторів середовища життєдіяльності на 

перебіг епідемічного процесу.  

1.1.1.4 Епідемічний паротит  

Епідемічний паротит – гостре вірусне захворювання, що характеризується 

одностороннім або двостороннім ураженням слинних залоз, а також 

неспецифічними симптомами, такими як лихоманка, головний біль, нездужання та 

міалгія. Незважаючи на те, що епідемічний паротит практично не є причиною 

летальних випадків, наявність ускладнень з тяжкими наслідками (глухота, 

безпліддя, хронічний панкреатит, цукровий діабет, серозний менінгіт, 

менінгоенцефаліт та ін.) визначають актуальність цього захворювання.  

З 1968 р., коли вперше в США була ліцензована вакцина проти епідемічного 

паротиту, інфекція стала контрольованою у цій країні, що дозволило в період з 

1968 р. по 1993 р. знизити захворюваність на 99,0 % [178]. Широкомасштабне 

впровадження імунізації проти епідемічного паротиту в Європейському регіоні 

сталося в 1980-ті роки і сприяло покращенню епідемічної ситуації у багатьох 
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країнах. Так, у Фінляндії через 16 років після застосування дворазової схеми 

імунізації були ліквідовані ендогенні випадки епідемічного паротиту [179]. В інших 

європейських країнах відбулося зниження випадків інфекції більш ніж на 99,0 % 

[180]. В Україні захворюваність на епідемічний паротит знизилася у 4 – 10 разів, а в 

останні роки у сотні разів, порівнюючи з довакцинальним періодом [35, 66, 181, 

182]. Впровадження в Республіці Білорусь одноразової схеми вакцинації (у віці 15 – 

18 місяців) проти епідемічного паротиту дозволило знизити показники 

захворюваності з 499,6 (1979 р.) до 227,4 на 100 тис. населення (1999 р.). Перехід у 

2000 р. на дворазову схему імунізації (в 12 місяців та 6 років) забезпечило подальше 

зниження захворюваності. Починаючи з 2010 р. захворюваність на епідемічний 

паротит в Республіці Білорусь становить менше 1,0 на 100 тис. населення, в 2012 р. 

– 0,6 на 100 тис. населення [33]. Ефективність дворазової схеми імунізації була 

показана і в інших країнах. Так, за результатами аналізу спалахів епідемічного 

паротиту ефективність дворазової імунізації становила 91,0 – 94,6 %, тоді як 

одноразової – 54,4 – 93,0 % [183]. 

У процесі еволюції епідемічного процесу епідемічного паротиту, враховуючи 

період багаторічної імунізація дітей, відбулися деякі зміни. Так, тривалість 

міжепідемічного періоду подовжилася з 3 – 4 до 8 – 10 та більше років; зменшилася 

амплітуда сезонних коливань при збереженні характерної зимово-весняної 

сезонності; спостерігається висока ураженість міського населення (у 3,6 разів вища, 

ніж сільського населення) та дітей (у 17,3 рази вища, ніж дорослих) при тенденції до 

«подорослішання» [66, 181]. Наприклад, у Російській Федерації в період підйому 

захворюваності на епідемічний паротит у 1995 – 1998 рр. захворюваність серед 

школярів зросла в 14 разів, тоді як серед дітей 3 – 6 років у 1,7 разів. Разом з цим у 

міжепідемічний період в умовах вакцинопрофілактики відзначається збільшення 

питомої ваги старше 15 років серед хворих на кір [184]. Під час спалахів 

епідемічного паротиту в країнах Європейського регіону (Молдова, Сербія, Боснія і 

Герцеговина, Англія), найбільш ураженою групою виявилися особи віком 14 – 24 

роки [185, 186, 187, 188, 189]. Втім, зростання захворюваності серед дорослих в 4,8 
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рази [52, 190, 191, 192] є негативним фактором, так як у дорослих захворювання на 

епідемічний паротит має більш тяжкий перебіг, ніж у дітей [66]. Крім цього, 

відбувається зростання випадків епідемічного паротиту серед щеплених від 34,9 % 

до 72,8 % [66, 192, 193] та атипових форм перебігу паротитної інфекції, які 

становлять 1,36 випадків до 1 маніфестної форми і практично не виявляються [52, 

194] через відсутність ефективних лабораторних методів діагностики та низької 

кваліфікації лікарів першої ланки медичної допомоги.  

В сучасних умовах на фоні використання високоефективних вакцин і високого 

рівня охоплення щепленнями дитячого населення реєструються спалахи 

епідемічного паротиту, що пов’язують з недоліками імунопрофілактики та 

нетривалістю післявакцинального імунітету [195]. Так, на різних територіях в 

залежності від стану імунопрофілактики, впливу різноманітних факторів, в тому 

числі екологічних, які сприяють формуванню захворювань у людей [196], наявність 

не імунних осіб щодо епідемічного паротиту може коливатися від 3,2 % до 15,0 % 

[52] та від 33,4 % до 90,5 % [66]. Крім цього, гетерогенність населення за ознаками 

імунної відповіді може бути пов’язана з характеристикою збудника епідемічного 

паротиту. Наразі відомо 13 генотипів, які в свою чергу можуть розділятися на 

субгенотипи. Завезення на територію нового генотипу вірусу епідемічного паротиту, 

навіть при високому рівні охоплення щепленнями, може стати причиною 

ускладнення епідемічної ситуації [35, 184 197]. Отже, епідемічні спалахи 

епідемічного паротиту, які спостерігаються в умовах широкомасштабної 

імунопрофілактики, можуть виникати через низку різноманітних причин та умов, 

які слід виявляти і адекватно оцінювати епідемічну ситуацію на певній території. 

Згідно з Програмою імунопрофілактики показник поширеності епідемічного 

паротиту в Україні до 2010 р. повен був досягти до рівня менш як 1,0 на 100 тис. 

населення. З 2010 р. цей показник коливався в межах 1,8 – 3,4 на 100 тис. населення, 

що свідчить про невиконання цього завдання в сучасних умовах. Слід також 

зазначити, що в областях України протягом 2012 р. рівень захворюваності на 

епідемічний паротит коливався в межах 0,2 – 4,9 (2012 р.) на 100 тис. населення. Це 
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може свідчити про недосконалість епідеміологічного нагляду за паротитною 

інфекцією на регіональному рівні, що спонукає до поглибленого вивчення проявів 

епідемічного процесу та його детермінант на територіях з різною інтенсивністю 

впливу соціальних, екологічних та медичних факторів. Крім цього, відсутністю 

інструктивно-методичної документації щодо стандартного визначення епідемічного 

паротиту, методів виявлення груп ризику та територій ризику сприяють зниженню 

якості та ефективності епідеміологічного нагляду.  

1.1.1.5 Краснуха  

Краснуха – інфекційне захворювання вірусної етіології, характеризується 

незначною інтоксикацією, макулопапульозною висипкою та збільшенням 

лімфатичних вузликів. На відміну від кору та епідемічного паротиту, краснуха має 

більш легкий перебіг, безсимптомна форма зустрічається у 25,0 % випадків 

краснухи. Але завдяки тератогенному ефекту, який призводить до переривання 

вагітності, смертності плоду та виникнення у дитини СВК, для якого характерні 

пороки серця (90,0 %), відставання у розвитку (65,0 %), сліпота (35,0 %), глухота 

(5,0 %) і низка інших вад, актуальність краснуха зростає [47]. На сучасному етапі 

ряд країн світу, які включилися у боротьбу з краснухою за допомогою 

імунопрофілактики, досягли суттєво успіху. Втім, перервати епідемічну передачу 

вірусу краснухи вдалося тільки країнам Америки у 2009 р. [198].  

Краснуха була включена до числа інфекцій, боротьба з якими визначається 

завданнями у програмі «Здоров’я для всіх у XXІ сторіччі», і наразі профілактика 

вродженої краснухи розглядається як одна із пріоритетних для охорони здоров’я 

країн світу. Європейським регіональним бюро поставлено завдання досягти 

елімінації ендемічної краснухи і попередити вроджену краснуху (менше 1 випадку 

на 100 тис. новонароджених) [199].  

До впровадження імунопрофілактики краснуха за поширенням поступалася 

тільки грипу та гострим респіраторним вірусним інфекціям [200], а епідеміологічні 

особливості (вікова структура, циклічність, сезонність) перебігу цієї інфекції 

співпадали з вітряною віспою, але у роки спаду та підйому вони були більш 
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виражені [39]. Захворюваність на краснуху в цей період коливалася в межах 222,8 – 

406,8 на 100 тис. населення [47], а у світі синдром вродженої краснухи (СВК) 

cтановив 0,1 – 0,2 на 1000 живонароджених та в періоди епідемії – 0,8 – 4,0 на 1000 

живонароджених. Епідемічні підйоми краснухи, в тому числі і СВК, тривалість яких 

становила 5 – 9 років, спостерігалася виражена сезонність характерна для 

крапельних інфекцій [201]. За результатами імунологічного моніторингу 

найсприйнятливішими до краснухи були діти віком 1 – 3 роки (92,3 %) та 4 – 6 років 

(80,1 %), а із збільшенням віку число серонегативних зменшувалося до 22,7 % (17 – 

18 років) [202].  

Впровадження імунопрофілактики краснухи призвело до кількісних та якісних 

змін характеристики епідемічного процесу. В першу чергу досягли значного 

зниження захворюваності на краснуху, причому інтенсивність зниження як у 

країнах, так і в регіонах певної країни суттєво відрізнялася, що пояснювали станом 

імунопрофілактики на різних територіях. Так, показники захворюваності на 

краснуху коливалися в межах від 0,003 випадки на 100 тис. населення в Німеччині 

до 336,7 на 100 тис. населення – в Сан-Марино. Відбулося «подорослішання» 

краснухи, але, незважаючи на це, захворюваність серед дітей була у 25,7 разів 

вищою, ніж серед дорослих. Спостерігалося згладжування циклічних підйомів, 

тривалість яких становила 3 – 4 роки [39, 52, 203, 204, 205].  

В Україні профілактичні щеплення проти краснухи почали проводити з 

2003 р., що сприяло зниженню випадків краснухи з 162907 (2002 р.) до 1952 

(2012 р.) [41]. В Росії захворюваність знизилася у 100 разів, в той же час було 

встановлено, що захворюваність на краснуху після чергових підйомів знижувалася 

раніше досягнення достатнього рівня охоплення профілактичними щепленнями [39]. 

Крім цього, автори звернули увагу на те, що в умовах широкомасштабної 

імунопрофілактики відбулося зниження захворюваності на краснуху загалом, а 

серед дорослих у порівняння з довакцинальним періодом вона зросла у 1,4 рази, 

причому доля осіб старше 15 років в загальній структурі захворюваності зросла у 2,8 

разів і становила 17,6 %, а доля жінок – від 18,6 % до 32,8 % [47]. 
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Попередження вродженої краснухи, яка призводить до народження дітей з 

СВК, є основною метою масової імунізації населення проти цієї інфекції. За 

розрахунками ВООЗ 0,1 – 0,2 % випадків краснухи від загальної кількості хворих 

припадає на СВК. У країнах, що розвиваються, щорічно виникає понад 100 000 

випадків СВК [206]. В Україні, зважаючи на розрахунки ВООЗ, щорічно повинно 

реєструватися не менше 2 – 4 випадків СВК, але офіційно їх значно менше. Перш за 

все це є наслідком недостатньої освіченості лікарів про реальну значущість СВК та 

вродженої краснухи [35]. 

На фоні проведення профілактичних щеплень у 3,2 рази знизилася доля дітей 

із чисельними пороками розвитку (з 20,6 % до 6,4 %). Вакцинопрофілактика дітей 

вплинула на імунологічну структуру населення. Втім, якщо серед дітей віком 0 – 14 

років частка серонегативних зменшилася суттєво від 58,4 % до 13,8 %, то у віковій 

групі 15 – 16 років від 24,0 % до 14,5 %. Автором було також встановлено зниження 

у 3 рази серонегативних серед вагітних від 18,4 % до 6,3 % [202]. В той же час, 

проведені дослідження у Москві виявили протилежні дані. Так, у 2000 роках із 

«подорослішанням» хворих на краснуху зменшувався відсоток серонегативних 

серед хворих, а з 2008 р. спостерігається зростання долі сприйнятливих серед 

підлітків та дорослих, в тому числі, серед жінок репродуктивного віку, що є одним 

із передвісників ускладнення епідемічної ситуації [52]. 

В сучасних умовах в Україні все частіше реєструються підйоми 

захворюваності на краснуху [41, 205, 207] та відбувається зростання випадків 

краснухи серед щеплених від 14,0 % (2004 р.) до 48,8 % (2007 р.) [67], що 

пов’язують з недоліки в системі імунопрофілактики, зокрема через низький рівень 

охоплення щепленнями та однократну імунізація [67, 208]. Втім, як зазначено у 

деяких роботах, на ефективність імунізації проти краснухи впливають екологічні 

фактори [209] та мінливість вірусу краснухи [210]. Причому встановлено вплив 

соціальних та біологічних факторів на генетичні властивості вірусу краснухи [211, 

212, 213, 214], що утруднює діагностику краснухи та знижує ефективність 

імунізації. Нині відомо 7 генотипів вірусу краснухи, які циркулюють на різних 
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територіях [204, 215, 216, 217], і при завезенні на певну територію можуть сприяти 

епідемічному підйому захворюваності на цю інфекцію. В такому випадку 

контролювати епідемічну ситуацію з краснухи навіть при високому рівні охоплення 

щепленнями вкрай проблематично. Впровадження молекулярно-генетичних методів 

дозволило слідкувати за еволюцією вірусу краснухи та проводити диференціацію з 

іншими захворюваннями [203, 207, 218], проте далеко не всі країни світу 

застосовують ці методи діагностики. 

Досі не встановлена причина значної різниці у рівнях захворюваності на 

краснуху як в областях України, так і в межах міста, хоча відомо, що рівень 

захворюваність на ККІ, в першу чергу, залежить від стану імунопрофілактики та 

впливу соціальних факторів [200], демографічних процесів [39] та якості 

діагностики захворювання.  

Згідно з Програмою імунопрофілактики до 2010 р. необхідно було довести 

рівень розповсюдженості вродженої краснухи менш як 1,0 на 100 000 живих 

новонароджених, а до 2015 р. припинити місцеву передачу вірусу краснухи. Проте 

через недосконалість системи епідеміологічного нагляду за краснухою, в тому числі 

вродженою краснухою, завдання натепер не виконано. З 2010 р. захворюваність на 

краснуху в Україні коливається в межах 4,3-8,0 на 100 тис. населення. Вроджена 

краснуха, яка в Україні з 1998 р. включена до офіційної статистики, через 

відсутність інструктивно-методичних документів майже не реєструється. 

Отже, система епідеміологічного нагляду за краснушною інфекцією, яка 

проводиться наразі в Україні, малоефективна і носить рутинний характер, тому 

необхідна наукова систематизація інформаційних потоків, удосконалення способів 

оцінки епідемічної ситуації та прогнозування краснухи, враховуючи фактори 

середовища життєдіяльності, які можуть впливати на перебіг епідемічного процесу 

цієї інфекції 

Таким чином, характеристика епідеміологічних тенденцій КІ у світі дозволила 

визначити деякі особливості перебігу дифтерії, кашлюку, кору, краснухи та 

епідемічного паротиту до та після введення вакцинації. Проведений огляд 
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літератури показав періодичні підйоми та спади показників захворюваності, які 

інколи не контролювалися і були несподіваними. Найбільш суттєвими були підйоми 

захворюваності на КІ в багатьох країнах світу у 1990-х роках. Нерівномірність 

поширення ККІ на різних територіях та суперечливі факти щодо показників 

захворюваності, охоплення щеплення та результатів імунологічного контролю, 

неконтрольовані епідемічні підйоми спонукають до пошуку детермінантних 

факторів. 

 

1.2 Вплив факторів середовища життєдіяльності на стан здоров’я 

населення та інфекційну захворюваність 

 

Поняття «здоров’я населення» відображає одну із сторін життєдіяльності 

людей, яка забезпечує необхідні умови для виконання ними біологічних та 

соціальних функцій. Загальні негативні фактори середовища життєдіяльності, що 

мають безпосереднє відношення до здоров’я людини, пов’язані, перш за все, з 

інтегральними показниками якості життя населення [219, 220, 221, 222]. За 

визначенням ВООЗ, якість життя – це характеристика фізичного, психологічного, 

емоційного та соціального функціонування людини, основаного на його 

суб’єктивному сприйнятті [223, 224]. 

Нині в Україні ведеться робота по створенню національної програми 

«Здоров’я-2020: український вимір», яка розробляється на основі нової 

Європейської програми «Здоров’я-2020». Програма буде спрямована на мінімізацію 

впливу факторів ризику хвороб та на створення сприятливого для здоров’я людини 

середовища [225]. 

В Україні якість життя людини в різних регіонах оцінюють за демографічним 

розвитком, розвитком регіональних ринків праці, матеріальним добробутом 

населення, умовами проживання населення, рівнем освіти населення, станом 

охорони здоров’я, соціальним середовищем, екологічною ситуацією і 

фінансуванням людського розвитку [64, 226, 227, 228, 229].  
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Із розвитком людства зростає антропогенний вплив фізичних (електромагнітні 

хвилі, іонізуюче випромінювання, шум, вібрація, ультразвук, ультрафіолетове 

опромінення); хімічних (викиди виробничих підприємств та транспорту, контакт із 

хімічними речовинами на підприємстві, у побуті, сільському господарстві); 

біологічних (відходи заводів по виробництву біопрепаратів, харчової 

промисловості) та соціально-економічних (демографічні зсуви, урбанізація, 

міграція, зміна характеру харчування, побутових умов, психофізичного 

навантаження, медичних заходів) факторів на здоров’я населення [230, 231, 232, 

233].  

Забруднення атмосферного повітря за ступенем хімічної небезпеки для 

людини є найвагомішим [234, 235, 236, 237, 238]. Це зумовлено, у першу чергу, тим, 

що забруднюючі речовини з атмосферного повітря швидко і у великій кількості 

поширюються та осідають у різних середовищах (вода, грунт) [239]. Близько 

1,5 млрд. населення планети мешкає у забруднених містах. За останні 100 років 

людство збільшило промислове виробництво в 100 разів, а енерговикористання – 

майже в 1000 разів. При цьому в навколишнє середовище було викинуто велику 

кількість хімічних речовин, із яких 4 млн. визнані потенційно небезпечними для 

довкілля, а більше 180 тис. речовин є токсичними та мутагенними [240]. 

Наявність складної суміші аерозолів та частинок пилу в атмосферному повітрі, 

які виникають у результаті діяльності промислових підприємств, згорання палива 

[236, 241, 242, 243, 244] та роботи автотранспорту [245, 246, 247] не дають 

можливості виявити причинно-наслідкові зв’язки окремих забруднювачів 

атмосферного повітря з певними патологічними процесами в організмі людини.  

Негативно позначається на формуванні здоров’я забруднення води, ґрунту 

хімічними речовинами та радіонуклідами [248, 249, 250, 251, 252]. Істотне значення 

має стан генетичного фонду популяції, схильність людей до спадкових захворювань 

[253, 254, 255, 256]. Частка генетичних чинників у смертності дітей віком до одного 

року становить 20,0 – 30,0 %, а у виникненні хвороб у дітей сягає 60,0 – 80,0 %, у 

дорослих – близько 50,0 % [258]. Стан здоров’я населення залежить також від якості 
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медичної допомоги, організації та проведення медичних профілактичних заходів [4, 

257, 258, 259]. Але, найбільш негативний вплив на якість життя та здоров’я 

населення спричиняють медико-екологічні та соціально-економічні фактори, 

особливо в результаті їх комбінованої дії [260, 261, 262, 263, 264].  

Отже, згідно з даними ВООЗ, провідними факторами, що обумовлюють 

здоров’я людей, є такі: спосіб життя (більше 50,0 %); стан довкілля (близько 

20,0 %), спадковість (близько 20,0 %), діяльність органів та закладів системи 

охорони здоров’я (менше 10,0 %) [2, 241]. 

Реакція організму на вплив забруднювачів довкілля залежить від їх 

характеристики, концентрації, тривалості та періодичності дії, а також від 

індивідуальних особливостей організму (віку, статі, стану здоров’я). Аналіз 

біологічних аспектів, які можна очікувати при дії різних хімічних сполук, свідчать 

про їх різноманітність. Кожна з речовин, у залежності від концентрації та 

експозиційної дози, може викликати зміни різних систем та органів і тим самим 

формувати як рівень, так і спектр захворюваності населення. Спільна дія багатьох 

чинників (соціальних, екологічних, біологічних, способу життя та стану довкілля) 

значною мірою обумовлює стан здоров’я населення і захворювання кожної окремої 

людини [238, 244, 265]. Тому, пріоритетність факторів середовища життєдіяльності 

та сила їх впливу на людей на різних територіях може відрізнятися.  

Україна є однією з найбільш екологічно неблагополучних країн Європи [266, 

267, 268]. В останні роки (2010 – 2012 рр.) діє понад 1,4 тис. об’єктів 

господарювання, де використовуються хімічні речовини, загалом більше 350 тис. 

тонн, що становлять чи не найбільшу небезпеку як для людини, так і для екології 

краю. Це – близько 9 тис. тонн хлору, 213 тис. тонн аміаку та понад 130 тис. тонн 

інших небезпечних хімічних речовин. У зонах можливого хімічного зараження 

мешкає понад 10 млн. людей (близько 22,0 % населення країни). В Україні немає 

жодного промислового міста, де б концентрації основних забруднюючих речовин у 

атмосфері не перевищували гранично допустимих. Лише 15,3 % мешканців міст 

проживають в умовах слабкого забруднення повітря, 52,8 % – помірного, 24,3 % – 
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сильного та 7,6 % – дуже сильного [269]. Найбільша кількість хімічно небезпечних 

об’єктів зосереджена у східних областях [232, 270]. Абсолютна більшість 

підприємств усіх галузей промисловості працює на морально застарілому 

обладнанні, яке використовують 15 – 20 та більше років. 

Безумовно, вивченню впливу викидів підприємств хімічної та 

нафтопереробної промисловості на здоров’я населення приділяють багато уваги, 

проте проблема настільки багатогранна та специфічна для різних територій, що 

будь-які нові дані можуть бути корисними. 

Людство сформувалося в умовах природного впливу іонізуючої радіації. 

Еволюційно так склалося, що дія багатокомпонентної антимутагенної системи 

спрямована на попередження і репарацію генетичних пошкоджень, в тому числі 

викликаних іонізуючим опроміненням. На популяційному рівні стохастичні ефекти 

іонізуючої радіації вважають безпороговими, але постійне перебування на 

територіях, забруднених радіонуклідами, може підвищувати ймовірність негативних 

наслідків для здоров’я населення [271, 272, 273]. Україна є країною, де інтенсивно 

використовують джерела промислового іонізуючого випромінювання [274]. Існує 

близько 8 тис. підприємств та організацій, які використовують понад 100 тис. 

джерел. Медичне діагностичне опромінення залишається основним техногенним 

джерелом опромінення населення та займає друге місце за внеском у загальну дозу 

опромінення (після природного) серед усіх радіаційних факторів, враховуючи і 

наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції (ЧАЕС) [275, 276, 277]. 

Крім цього, в Україні діє п’ять атомних електростанцій: Хмельницька, Запорізька, 

Рівненська, Південноукраїнська та Чорнобильська. Мінімальні опромінення 

притаманні Сумській та Полтавській областям [275]. 

За запасами уранової руди Україна посідає 1-е місце у Європі і 6-е у світі 

[278]. Проведені дослідження свідчать про те, що радон і дочірні продукти, а також 

тривало живучі радіонукліди уранового і торієвого рядів представляють серйозну 

небезпеку для населення, яке мешкає поблизу уранових шахт, та персоналу цих 

шахт [274, 279]. 
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Радіаційна ситуація в Україні значно погіршилася після найбільшої у світі 

ядерної аварії на ЧАЕС [280, 281, 282, 283]. Територія України була забруднена 

широким спектром коротко- та тривало живучими радіонуклідами, серед яких 

основну роль у радіоактивному забрудненні відіграють цезій (Cs-137) (понад 95,0 % 

сумарної річної аварійної дози) та стронцій (Sr-90). Характерною ознакою 

забруднення території зазначеними радіонуклідами є неоднорідність їх 

концентрації, при цьому жителі 5 (із 25) областей – Київської, Житомирської, 

Рівненської, Волинської та Чернігівської – одержали 60,0 % всієї 10-річної 

колективної дози зовнішнього опромінення, а Житомирської, Рівненської та 

Київської – ще і 80,0 % всієї колективної дози внутрішнього опромінення [284]. 

Незважаючи на те, що минуло більше 25 років після Чорнобильської катастрофи, 

реєструються значні перевищення державних гігієнічних нормативів у продуктах 

харчування, продовольчій сировині, питній воді та об’єктах навколишнього 

середовища [271, 284, 285, 286]. 

Окрім радіації, яка негативно впливає на стан здоров’я населення, слід 

враховувати і інші фізичні фактори. В останні роки найбільш значущим видом 

електромагнітного випромінювання антропогенного походження в оточенні людини 

стало мікрохвильове випромінювання системи мобільного зв’язку. Виявлені 

порушення стану здоров’я у осіб, які тривало користуються мобільним телефоном, 

особливо телефонами, що не відповідають рекомендаціям Міжнародної комісії з 

захисту від неіонізуючого випромінювання [287, 288]. 

Отже, вплив забруднювачів довкілля на стан здоров’я людей очевидний. Дія 

факторів радіаційної та нерадіаційної природи зумовлює стійкі порушення з боку 

дихальної, травної, серцево-судинної, імунної та ендокринної систем і зумовлює 

високий ризик формування мультифакторної патології особливо у осіб, які постійно 

мешкають на забруднених шкідливими речовинами територіях [237, 289, 290]. 

Антропогенні хімічні, фізичні та біологічні фактори довкілля можуть викликати 

розвиток різного характеру захворювань [289, 291]; створювати умови для розвитку 

захворювань, наприклад, підвищений фон радіації чи забруднення атмосферного 
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повітря призводить до зниження резистентності організму, що, у свою чергу, 

підвищує чутливість до інфекційних хвороб [292, 293, 294], які, за визначенням 

світової спільноти, є одним із критеріїв оцінки здоров’я населення [29]. Техногенні 

фактори представляють загрозу тривалості життя людей та є причиною високої 

смертності [2, 232, 248]. Вплив радіації може затримувати розвиток імунної системи 

або призвести до інволюції її окремих органів [294]. Навіть мінімальні дози 

іонізуючого випромінювання, в тому числі обумовлені і природним фоном, мають 

канцерогенну дію і їх не можна вважати абсолютно небезпечними [283, 295, 296].  

В Україні відмічається тенденція до погіршення стану здоров’я населення, 

спостерігається зростання алергічних захворювань [273, 297, 298]. Через аварію на 

ЧАЕС дотепер на 8,0 % території України відмічається негативний вплив 

радіоактивного забруднення на імунну систему дітей [296]. Пріоритетної медичної 

допомоги потребує понад 1,1 млн. дитячого населення, яке мешкає на найбільш 

забруднених радіонуклідами територіях [299]. Надходження в організм великої дози 

радіонуклідів сприяє формуванню імунодефіцитних станів [16], що може негативно 

вплинути на розвиток післявакцинального імунітету і призвести до зниження 

ефективності імунопрофілактики [196].  

Показники захворюваності дітей можна віднести до індикаторів стану 

навколишнього середовища, зважаючи на більшу чутливість їх організму до 

ксенобіотиків [234, 300]. Екологічна патологія дітей може проявлятися у вигляді 

синдромів дезадаптації, загальної екогенної сенсибілізації, хронічних інтоксикацій 

та захворювань [15] та підвищення показників смертності дітей [235]. 

Основною концепцією медичного забезпечення дитячого населення, яке 

підпадає під інтенсивне екологічне навантаження, є медико-екологічний моніторинг, 

встановлення причин виникнення захворювань, в тому числі ККІ.  

Окрім негативної дії хімічних речовин та фізичних факторів (іонізуючого та 

неіонізуючого випромінювання), зниженню захисних механізмів сприяє 

інтенсивний темп життя, особливо у містах, нервово-емоційне перенапруження, 
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стресові ситуації. Не викликає сумніву вплив стану нервової системи у виникненні 

та перебігу багатьох захворювань [291, 301,302].  

Слід зазначити, що бідність населення, хвороби, зумовлені “особливостями 

життя”, які нині укорінилися, та проблеми психічного здоров’я людей створюють 

набагато більшу загрозу населенню, ніж радіаційне опромінення та хімічне 

забруднення довкілля [25, 299, 301]. Тому в сучасних умовах важлива роль 

відводиться вивченню соціальних проблем. Це, зокрема, середній вік населення 

(чим старіше населення, тим вищий показник смертності), кількість пенсіонерів та 

рівень безробіття в регіонах України [64, 227, 228, 302]. Результати вивчення 

залежності стану здоров’я від соціально-економічних факторів свідчать про ознаки 

прямого їх впливу. Простежується кореляційний зв’язок між середньомісячною 

заробітною платою (r=-0,19), роздрібним товарообміном (r=-0,22), середнім віком 

(r=-0,81), кількістю пенсіонерів (r=0,93), рівнем безробіття (r=0,29) і смертністю 

[239].  

Характерною особливістю сьогодення є урбанізація – багатосторонній процес, 

який сприяє не тільки скупченню промисловості та населення в містах, але й 

призводить до глибоких змін у соціальній та демографічній структурі суспільства, 

культурі, укладу життя. Урбанізація в тій чи іншій мірі торкається усіх сторін життя 

сучасного суспільства [303, 304, 305]. Поряд з урбанізацією необхідно також 

ураховувати і міграційні процеси, які є складним явищем і надто пожвавішали в 

останнє десятиріччя. Відбувається активне переміщення великої кількості населення 

з країни в країну, з міста в місто і в межах населеного пункту. На різних етапах 

розвитку суспільства вони можуть неоднаково позначитися на рівні загальної та 

інфекційної захворюваності.  

Стан здоров’я населення характеризується медико-демографічними 

показниками (народжуваність, смертність та природний приріст) [304]. Визначено, 

що на стан демографічної ситуації впливають медичні (стан охорони здоров’я), 

екологічні (рівень забруднення повітря та радіації), соціальні (безробіття, частка 

пенсіонерів) та економічні (частка ВВП на душу населення, заробітна плата тощо) 
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показники [239, 306]. В Україні простежується чітка тенденція до погіршення 

демографічної ситуації із Заходу на Схід, із менш промислових до більш екологічно 

забруднених регіонів [239]. Інфекційна захворюваність негативно впливає на 

демографічні процеси і навпаки, демографічні процеси можуть сприяти зниженню 

або зростанню інфекційних хвороб [28]. Протягом останніх трьох десятиліть 

спостерігалося зниження народжуваності, зростання смертності, а відтак зниження 

природного приросту [307]. Зростає значущість інфекційного чинника у загальній 

смертності. Загальна смертність найвища у Південно – Східному та у Центральному 

регіонах України, особливо у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Харківській 

областях. За індексом людського розвитку Організації об’єднаних націй (ООН), 

головним компонентом якого є очікувана тривалість життя, рівень освіти та 

добробуту населення, України з 45 позиції опустилася на 100 позицію [307, 308, 309, 

310]. 

Отже, несприятливі соціально-екологічні фактори довкілля знижують 

опірність організму, обумовлюють зростання тривалості патологічних станів, і тим 

самим формують диспозицію до інфекційних захворювань, у тому числі, а можливо 

і більшою мірою, до інфекцій із повітряно-крапельним механізмом передачі. 

Початок ХХІ сторіччя ознаменувався стрімким розвитком науково-технічного 

прогресу та урбанізацією нашої планети. Різноманітні фактори довкілля чинять 

дозо- та хронозалежну дію на імунні механізми, у ряді випадків це призводить до 

порушень фізіологічного перебігу імунних процесів, формується несприятливий 

фон для розвитку різних патологічних станів в організмі людини. При цьому 

враховують аспекти управління саморегуляцією організму людини як основу її 

адаптації в антропоекологічних системах. Фахівці зауважують, що імунна система 

спроможна адаптуватися до змін екологічних умов [306]. Однак, у результаті 

інтенсивних процесів глобалізації імунна система людини в сучасних умовах зазнає 

значних перевантажень, до яких еволюційно не підготовлена і не спроможна 

швидко адаптуватися. В екологічно несприятливих умовах біологічні витрати дітей 
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на пристосування до умов цього середовища перевищують адаптаційно-

компенсаторні можливості організму [311].  

Техногенні фактори знижують рівень природного захисту організму, що 

призводить до імунопатологічних станів – від порушень у ланках імунної системи, 

які формують сприятливий фон для розвитку інфекційного захворювання (цей 

варіант порушення імунних механізмів зустрічається частіше) [312], до генетичних 

зрушень, що отримують спадково. У генетично детермінованих осіб може бути 

слабка імунна відповідь на збудник інфекції, який потрапив в організм. У такому 

випадку інфекційне захворювання має більш тяжкий перебіг, подовжується 

тривалість виділення збудника тощо [2]. 

Дослідження, проведені фахівцями, свідчать про пригнічення захисних сил 

організму, факторів клітинного та гуморального імунітету в осіб, які мешкають у 

регіонах забруднених шкідливими речовинами [236, 242, 312]. Порушення 

механізму імунної відповіді сприяє підвищенню як загальної, так і інфекційної 

захворюваності [292, 313, 314]. Вплив техногенних факторів, в тому числі 

забруднювачів атмосферного повітря, призводить до зниження неспецифічних 

факторів захисту та порушення стану імунної системи, що сприяє послабленню 

імунної відповіді при антигенному подразнені, в тому числі при вакцинації [13, 29, 

148, 315]. У осіб, які мешкають на екологічно забруднених територіях, частіше 

зустрічаються захворювання дихальних шляхів [4, 235, 246]. 

Існують регіональні особливості реагування імунної системи на географічні, 

кліматичні, етнічні, промислові та інші фактори. Отже, фактори, які можуть 

негативно вплинути на формування імунної відповіді на антигенне подразнення, – 

це еволюція мікроорганізмів; зміни в суспільстві та популяції людей; антропогенна 

трансформація навколишнього середовища [2, 316]. 

Як правило, «поява» або «зникнення» різних інфекційних хвороб не 

усвідомлюється з екологічної позиції, що потребує комплексного вивчення 

різноманітності екологічних систем, які змінюються під впливом діяльності людини. 
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Стан інфекційної захворюваності в значній мірі залежить від дії соціальних та 

екологічних чинників [2, 312, 317]. Формування неблагополучної епідемічної 

ситуації обумовлено інтенсивними міграційними процесами, стресовим станом 

населення, зниженням показників неспецифічної резистентності, тощо [29]. Зростає 

смертність від інфекційних хвороб через корінні зміни системи господарювання та 

кризисний стан економіки [4, 29, 317].  

Нині виявлено зв’язок екологічних факторів з клінічним перебігом грипу та 

гострих респіраторних інфекцій, деяких ККІ (кашлюк, кір, дифтерія тощо) [14, 318]. 

Існують розроблені методики для оцінки впливу техногенного забруднення довкілля 

на інфекційну захворюваність, які дозволили виявити різницю в рівнях інфекційної 

захворюваності в міжсезонний період епідемічного процесу [2]. Але не приділяли 

уваги якості життя, зокрема комплексній дії екологічних факторів, депопуляційним 

процесам, загальному стану здоров’я населення, урбанізації та міграції, при 

проведені епідеміологічного аналізу ККІ.  

Одним із аспектів впливу соціальних та екологічних факторів на інфекційну 

захворюваність є прискорення біологічної та генетичної мінливості деяких 

збудників [1, 293, 319]. Темпи еволюції ряду патогенних мікроорганізмів суттєво 

зростають при стрімкому збільшенні рівня урбанізації, активізації міграційних 

процесів та погіршенні стану довкілля.  

У системі профілактичних заходів провідне місце відводиться 

імунопрофілактиці інфекційних хвороб. В сучасних умовах при багатьох інфекціях 

це один із найбільш ефективних та економічно вигідних засобів профілактики [167, 

320, 321]. Завдяки правильно вибраній тактиці вакцинації, в тому числі на 

регіональному рівні, можна досягти ефективного контролю за інфекціями, що 

контролюються засобами специфічної профілактики [67 321, 322, 323]. Незважаючи 

на недоліки сучасної вакцинації (реактогенність вакцин, багаторазове введення 

препарату тощо), щорічно у світі проти дифтерії, правця, кашлюку, кору, 

поліомієліту, туберкульозу щеплюють понад 130 млн. дитячого населення, завдяки 
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імунізації зберігають життя близько 3 млн. дітей [8], у щеплених відмічається 

переважно легкий та атиповий перебіг хвороби [126, 323, 324, 325]. 

Ефективність імунізації залежить від імуногенності вакцини, стану здоров’я 

людини, яку щеплюють, та організації проведення профілактичних щеплень [130, 

164]. Незважаючи на значні успіхи вакцинопрофілактики, такі фактори як 

мінливість збудників кору, кашлюку, дифтерії, незадовільні соціально-економічні 

умови, негативна дія екологічних факторів сприяли зниженню епідеміологічної та 

імунологічної ефективності імунопрофілактики [153, 326, 327]. Внаслідок, 

радіаційного та хімічного забруднення довкілля, наявності ядохімікатів у продуктах 

харчування, використання недоброякісної питної води, неповноцінне харчування та 

інше, відбувається формування контингентів людей з імунодефіцитними станами. У 

таких умовах вакцинопрофілактика може бути недостатньо ефективною, що 

призводить до ускладнення реалізації програм імунізації [176]. Автори вважають, 

що циркуляція збудників КІ, навіть при високому охопленні щепленнями, буде 

підтримуватися завдяки особам, які часто та тривало хворіють [316]. Діти з 

порушеннями у стані здоров’я (імунодефіцити, хронічна патологія, інфекційні та 

неінфекційні хвороби) слабкіше реагують на введення імунобіологічних препаратів 

[165, 325]. Вплив техногенного забруднення довкілля може призвести до 

пригнічення формування післявакцинального імунітету [29, 312], хоча механізми 

цього явища до кінця не вивчені. Але для удосконалення вакцинопрофілактики та 

пізнання захисних механізмів відносно канцерогенів, а також дії факторів 

біологічної природи (віруси, бактерії), вивчення цих механізмів вкрай необхідне.  

Високий рівень популяційного імунітету є гарантією епідемічного 

благополуччя відносно КІ незалежно набутий він внаслідок природного інфікування 

чи вакцинації. На сучасному етапі активізацію епідемічного процесу пов’язують, 

перш за все, з недоліками в організації щеплювальної роботи [328, 329]. Найчастіше 

це пов’язано з порушенням схеми імунізації, недотриманням вимог системи 

«холодового ланцюга», застосуванням препаратів із заниженим антигенним 

навантаженням тощо. Особи, які мають порушення механізмів імунної відповіді, 
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повинні, в першу чергу, бути захищеними від захворювання тому, що вони 

відіграють вирішальну роль у підтриманні ЕП [19]. Проблему індивідуалізації 

щеплень в цілому можна було б легко вирішити при наявності надійних методів 

визначення ступеня чутливості кожного індивідуума до окремих інфекцій. На жаль, 

при проведенні щеплень використовують загальний підхід до вакцинації, а в 

окремих випадках, завдяки необґрунтованим медичним відводам, діти зовсім не 

щеплюються [330], хоча імунокомпрометовані в період ремісії адекватно можуть 

реагувати на введення вакцини [107]. Втім, слід відмітити, що індивідуальна 

імунізація не може бути альтернативою для планової загальної імунізації. 

У процесі постійної взаємодії макро- та мікроорганізма формується унікальна 

система, яка знаходиться в стані динамічної рівноваги. Втім, нормальна мікрофлора 

знаходиться в прямій залежності від факторів довкілля, є первинною мішенню будь-

яких шкідливих речовин, що потрапили в організм. Дія негативних факторів 

приводить до зміни фізіологічних, біохімічних та імунологічних показників, 

накопиченню і селекції атипових штамів, формуванню в організмі нових мікробних 

патоценозів і, як наслідок, сприяє виникненню патологічних станів. Проте дія 

низької інтенсивності техногенних факторів може призвести до конфлікту між 

хазяїном та його мікрофлорою, що формує стан, коли вираженої патології не має, 

але є сукупність функціональних порушень. Техногенна зміна довкілля сприяє 

селекції мікробних агентів з підвищеним патогенним потенціалом і зниженню 

колонізаційної резистентності. Все більше значення в патології починає набувати 

комбінована дія мікроорганізмів, їх токсинів з ксенобіотиками різного походження 

Так, виявлені асоціації мікроорганізмів на верхніх дихальних шляхах (стафілокок, 

стрептокок та ін.) проявляють більшу патогенність щодо організму, ніж ті ж 

мікроорганізми, які заселяють біотопи поодинці [290, 291]. 

Тому, оцінюючи прояви епідемічного процесу інфекційних хвороб необхідно 

враховувати можливість інтеграційного і конкурентного впливу одного збудника 

інфекційних хвороб на інтенсивність і динаміку поширення збудника іншого 

інфекційного захворювання та враховувати це при розробці профілактичних заходів.  
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Отже, для відбору пріоритетних показників здоров’я, які могли б вплинути на 

післявакцинальний та післяінфекційний імунітет ККІ, доцільно використовувати 

дані про загальний стан здоров’я населення, при цьому особливу увагу приділяти 

групі імунокомпрометованих та з хронічною патологією дихальних шляхів. 

Безумовно проведення імунологічного моніторингу за станом cпецифічного 

імунітету є необхідним елементом епідеміологічного нагляду, який дозволяє 

достовірно оцінювати фактичну сприйнятливість населення  до дифтерії, кашлюку, 

кору, краснухи та епідемічного паротиту, визначати ефективність схем імунізації, 

що застосовуються, та якість вакцинних препаратів. Вивчення гуморального 

імунітету при інфекціях, що контролюються засобами специфічної профілактики, 

важливо як в плані епідеміологічного нагляду, так і для оцінки ефективності 

імунізації на екологічно забруднених територіях. Втім, в сучасних умовах 

залишається актуальною проблема дослідження комбінованої дії факторів довкілля 

на рівні захворюваності на ККІ на територіях з різною інтенсивністю та 

характеристикою екологічного забруднення (хімічна промисловість, 

нафтопереробна та коксохімічна, радіація), враховуючи при цьому якість життя 

населення на цих територіях. Це дасть можливість на кожній окремій території 

виявити найбільш значущі для цього регіону фактори ризику. 

 

1.3 Концепція епідеміологічного нагляду за інфекціями, що 

контролюються засобами специфічної профілактики 

 

Епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами визначається як 

система динамічної оцінки епідемічного процесу, його якісних та кількісних 

характеристик, які залежать від впливу природних, біологічних та соціальних 

факторів, з метою розробки раціональних, науково обґрунтованих заходів 

боротьби та профілактики, а також епідеміологічного прогнозування [54, 331]. 

Загальні принципи і структура епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами розглядається в сучасних умовах з позиції системного підходу [20, 332]. 
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Нині існують різні погляди на структуру системи епідеміологічного нагляду [332, 

333, 334, 335]. Але є очевидним, що в період глобалізації та еволюції інфекційних 

хвороб [219, 293, 327, 336] система епідеміологічного нагляду повинна включати 

елементи соціально-гігієнічного моніторингу. 

Соціально-гігієнічний моніторинг – це система спостереження, аналізу, оцінки 

та прогнозу стану здоров’я населення та середовища перебування людини, а також 

визначення причинно-наслідкових зв’язків між станом здоров’я населення та дією 

на нього факторів середовища життєдіяльності [331].  

Набуває актуальності вивчення, оцінка та прогнозування показників здоров’я 

населення України в залежності від середовища життєдіяльності людини, 

встановлення шкідливих для здоров’я людини факторів довкілля, що передбачено у 

ст. 33 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення» від 24. 02. 1994 р. №4004-XII [337]. В Україні державний моніторинг 

навколишнього природного середовища здійснюється мережею галузево-

розгалужених організацій, які проводять виміри у різних точках за різними 

параметрами [338]. У процесі проведення моніторингу отримують первинні та 

узагальнені дані про стан довкілля на певній території, оцінюють рівні його 

забруднення, ступінь придатності середовища для життєдіяльності людей, на основі 

чого здійснюється прогнозування і розробляються управлінські рішення [339].  

Натепер розроблена концепція регіонального екологічного нормування 

територій, що базується на оцінці адаптованості організму до антропогенних 

факторів середовища з урахуванням природної біогеохімічної структурованості 

регіону [225,  340, 341]. Реалізувати концепцію можливо при проведенні медико-

екологічного моніторингу, який включає визначення пріоритетних факторів 

середовища життєдіяльності та комплексну оцінку стану здоров’я населення на 

регіональному, субрегіональному та локальному рівнях [13]. Інфекційна 

захворюваність знаходиться під інтенсивною дією техногенного забруднення 

довкілля, що практично не враховується при виконанні основних видів 

епідеміологічної діяльності (моніторинг, контроль) на різних рівнях її організації. 
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Попри дискусій щодо сучасного визначення епідеміології як самостійної 

науки, предметом її вивчення при інфекційних хворобах залишається епідемічний 

процес [331]. Епідемічний процес (ЕП) – це еволюційно створений специфічний 

спосіб збереження збудника в природі, який забезпечується взаємодією джерела 

інфекції, механізму передачі та сприйнятливого населення і обумовлений 

природними, біологічними та соціальними факторами [332, 342]. Впливаючи на 

складові ЕП, можна у випадку одних інфекцій штучно загальмувати життєдіяльність 

збудника, при інших – припинити їх поширення, використовуючи імунізацію 

населення [333, 335]. Процеси глобалізації, що відбуваються у соціальній, 

економічній, екологічній та політичній сферах, є проблемою сучасної епідеміології, 

так як потребують швидкого реагування на ці зміни для визначення провідних 

факторів ризику та прийняття правильних управлінських рішень.  

Наукові основи епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, в тому 

числі за ККІ, визначаються глибиною пізнання ЕП, рівнем теоретичних знань про 

нього [13, 172, 232, 335]. Слід зазначити, що теоретичний розвиток 

епідеміологічного нагляду відбувається постійно. Найбільш суттєвими за останні 

десятиріччя теоретичними відкриттями стали вчення В.Д. Белякова про 

саморегуляцію паразитарних систем [343] та Б.Л. Черкаського щодо соціально-

екологічної концепції [331, 344]. У 1970-х роках минулого сторіччя В.Д. Беляков 

почав розробляти теорію про біологічні механізми саморегуляції ЕП на основі 

взаємодії популяції паразита та хазяїна, які, як вважають деякі автори, не 

відображають впливу соціальних факторів [345]. Хоча роль соціальних та 

біологічних факторів враховується при проявленні епідемічного процесу [346]. 

Згідно з теорією Б.Л. Черкаського [344], ЕП – це ієрархічна сиcтема, яка складається 

із взаємопов’язаних рівнів: від субклітинного до глобального соцекосистемного. 

Підкреслюючи цілісність ЕП як інтегральної системи, автор вважає, що поняття 

«епідемічний процес» включає тільки два вищих рівні: екосистемний та 

соцекосистемний. Паразитарна система ЕП включає багато інфекційних процесів, а 

кожний з цих процесів, в свою чергу, включає організменний, тканево-органний, 
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клітинний та субклітинний (молекулярно-генетичний) рівні його розвитку [344]. 

Англійський вчений, еколог А.Tansley (1935) вперше запропонував термін 

«екосистема», який через накопичення фактичного та концептуального матеріалу 

переглядався та уточнювався, але основне поняття, запропоноване автором, досі 

широко використовується. Цей термін означає природний комплекс, що утворився 

завдяки популяціям живих організмів (біоценоз) та абіотичному середовищу їх 

знаходження, які обмінюються між собою інформацією, речовинами та енергією 

[347]. Взаємодія між біоценозом та абіотичним середовищем з діалектичних позицій 

завжди виступає внутрішньою причиною змін явищ дійсності, на яку впливає 

навколишнє середовище, тобто певні умови. Причина завжди об’єктивна і 

закономірна, знаходиться в тісному (генетичному) зв’язку з розвитком процесу, 

визначає його специфічність і якість своєрідності. Умови, на відміну від причин, 

хоча і діють у сукупності з ними, прискорюючи або уповільнюючи прояви процесу, 

можуть бути випадковими, взаємозаміненими, можуть накладати відбиток на 

специфічність зв’язку, але причини не визначають [348].  

Соціально-екологічна концепція дає можливість науковцям виявляти 

причинно-наслідкові взаємовідносини динаміки явищ кожного рівня ЕП, 

удосконалювати методологію викладання епідеміології, сприяти раціоналізації 

системи епідеміологічного нагляду [335]. Низький рівень підготовки медичних 

працівників з питань клініки, діагностики та профілактики інфекцій, що 

контролюються засобами специфічної профілактики, є однією із причин виникнення 

епідемічних підйомів цих інфекцій [39]. 

Взаємодія біологічної та соціальної підсистем є внутрішньою причиною ЕП. 

Наявність двох умов є передвісниками виникнення та розвитку ЕП, що стає 

можливим тільки при взаємодії епідеміологічної екосистеми із соціальним 

середовищем [332, 344]. Тому аналіз інфекційно-імунологічних відносин в 

паразитарній системі обмежує вивчення закономірностей ЕП, так як не 

враховуються взаємовідносини паразитарної системи та екологічного середовища 

[20]. Імовірно на екосистемному та соцекосистемному рівнях ЕП стає об’єктом 
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епідеміологічного аналізу. Об’єкт – це процес або явище, що утворює проблемну 

ситуацію, і вивчається дослідником. Предмет знаходиться в рамках, межах об’єкту. 

Це той аспект проблеми, досліджуючи який, ми пізнаємо цілісний об’єкт, виділяючи 

основні, найбільш суттєві ознаки. Важливою різницею предмета та об’єкта є те, що 

один і той же об’єкт можуть вивчати різні науки, кожна із яких має свій особистий 

предмет пізнання. У цьому випадку важливу роль відіграє розуміння, яке склалося 

щодо ЕП як складної багаторівневої системи, яка має природні, біологічні та 

соціальні складові [332, 349]. 

Динамічність ЕП визначається тим, що наряду з біологічними та природними 

явищами, відбувається постійна мінливість соціального компоненту системи, вплив 

якого останнім часом різко посилюється [17, 304]. Дія соціального фактору 

різноманітна [304]. Соціальні явища впливають на ЕП інфекцій, змінюючи 

активність джерела, модифікуючи шляхи передачі збудника, скорочуючи за 

допомогою вакцинопрофілактики контингент сприйнятливого населення [219, 316, 

336]. Принципово нові явища, що відбуваються зараз у суспільстві, перетворюють 

ЕП не тільки через вказані три механізми, але й змінюючи біологію циркулюючих 

збудників інфекцій [316, 350], стан здоров’я населення [351, 352 353, 354]. 

Достатньо згадати про роль антибіотикорезистентних штамів [29], про виникнення 

рекомбінантних штамів збудника [353], селекцію та персистенцію деяких 

мікроорганізмів [219, 355], що можуть виживати в умовах дії раніше ефективних 

дезінфекційних засобів [56]. Порушення стану здоров’я населення призводить до 

формування повільної та неповноцінної імунної відповіді [22, 219, 291, 319], що 

може сприяти тяжкому перебігу хвороби [353] та зниженню ефективності імунізації, 

а також реактивації мікроорганізмів, які персистують в організмі. 

Епідемічний процес, як система епідеміологічного аналізу, зберігаючи в своїй 

основі епідеміологічне обстеження та спостереження, на думку Белякова В.Д. та 

Черкаського Б.Л., повинен максимально наблизитися до системного аналізу з 

використанням конструктивного епідеміологічного аналізу, моделювання та 

соціально-економічного аналізу [332]. 
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Конструктивний аналіз – це дослідження соцекосистемного рівня 

організованості ЕП без зв’язку з іншими рівнями. Моделювання – це оцінка зв’язку 

між різними рівнями ЕП та визначення їх значущості. Соціально-екологічний аналіз 

дозволяє отримати показники, які є своєрідними індикаторами, що вказують на 

ступінь взаємодії популяції паразита та хазяїна на соцекосистемному рівні. У той же 

час, ці показники слугують певним сигналом, що перетворюється в систему 

цілеспрямованого управління ЕП (профілактичні та протиепідемічні заходи). 

Системний підхід до вивчення ЕП крапельних контрольованих інфекцій 

можна розглядати як епідеміологічний аналіз основних напрямків як по вертикалі на 

екосистемному та соцекосистемному рівнях, так і по горизонталі між соціальними 

середовищами (місцем, часом, контингентом). А конструктивний епідеміологічний 

аналіз передбачає характеристику ЕП у конкретних умовах місця та часу [356]. 

В умовах реорганізації санітарно-епідеміологічної служби гостро відчувається 

потреба в удосконаленні системи управління епідемічним процесом шляхом 

наукового обґрунтування проведення епідеміологічного нагляду (інформаційної, 

діагностичної та управлінської підсистем) та соціально-гігієнічного моніторингу. 

Вирішити це завдання можна завдяки побудові та реалізації підсистем 

епідеміологічного нагляду. Причому, якість інформаційної та діагностичної 

підсистем забезпечують проведення правильної епідеміологічної діагностики, на 

основі якої приймаються рішення, направлені на боротьбу та профілактику 

інфекційних хвороб. Управлінська діяльність за результатами епідеміологічного 

нагляду та соціально-гігієнічного моніторингу повинна забезпечити реалізацію 

заходів, розроблених на основі результатів епідеміологічної діагностики [336]. 

В сучасних умовах важливою теоретичною передумовою розробки основних 

положень епідеміологічного нагляду за ККІ є сукупність поглядів (концепцій) на 

ЕП. Основним положенням цієї концепції є оцінка внутрішніх механізмів розвитку 

ЕП, обумовлених мінливістю біологічних властивостей збудника та середовища 

його перебування [357].  
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Встановлено особливості, які обумовлюють епідемічний процес ККІ, це – 

швидка його еволюція, виражені депопуляційні та міграційні процеси, урбанізація, 

негативний вплив соціальних та техногенних явищ, зниження ефективності 

імунопрофілактики, механізми переживання збудника в міжепідемічному періоді, 

економічний стан регіону [222, 231, 291, 327, 336].  

Отже сучасні уявлення про ЕП слід сприймати як результат наукових 

досліджень, які, зважаючи на потреби суспільства, необхідно удосконалювати, 

поглиблюючи знання про теоретичні та методичні основи епідеміологічного нагляду 

за інфекційними хворобами.  

Важливим етапом розвитку епідеміологічного нагляду є розробка алгоритму 

його методичної основи – епідеміологічної діагностики, яка об’єднує всі види 

діяльності епідеміолога: діагностику в осередках з одним та багатьма 

захворюваннями і епідеміологічний аналіз інфекційної захворюваності з 

обґрунтуванням профілактичних заходів [332]. Епідеміологічна діагностика також 

передбачує динамічну оцінку всього необхідного комплексу соціальних та 

природних факторів захворюваності, оцінку виявлених патологічних станів та їх 

осмислення на підставі статистичної обробки, використання методів формальної 

логіки та законів діалектики [277, 358, 359]. 

Проведення соціально-гігієнічного моніторингу показників здоров’я 

населення і навколишнього середовища дає можливість встановити загальний стан 

здоров’я населення та провідні причини при його порушенні, що сприятиме 

своєчасному втручанню і здійсненню соціально-економічних та медико-

профілактичних заходів, ефективність яких оцінюється за принципом зворотного 

зв’язку [20, 360]. Особливо це важливо при проведенні профілактичних щеплень, що 

дасть можливість оцінити ефективність імунопрофілактики на різних територіях. 

Удосконалити епідеміологічну діагностику можливо при створенні стандартів 

первинної діагностики (визначення випадку) в системі епідеміологічної діагностики; 

при розробці кількісних та якісних критеріїв оцінки епідемічної ситуації з окремих 

інфекційних хвороб; при удосконаленні методів епідеміологічного аналізу: 
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створення алгоритмів розрахунку епідемічного ризику та прогнозування епідемічної 

ситуації; при розробці методів розрахунку медико-економічної ефективності 

епідеміологічного нагляду [342, 361, 362]. 

На міжнародному рівні розроблені рекомендації ВООЗ щодо організації та 

проведення епідеміологічного нагляду за нозологічними формами інфекційних 

хвороб, в тому числі за ККІ, які передбачають стандартне визначення інфекції та 

класифікацію випадків (підозрілий, вірогідний та підтверджений) [342]. В Україні 

нині відсутні рекомендовані ВООЗ схеми епідеміологічного нагляду за краснухою, 

епідемічним паротитом, кашлюком та дифтерією, що унеможливлює проведення 

ефективного епідеміологічного нагляду. 

Серйозним недоліком сучасної протиепідемічної практики є запізнілість. 

Епідеміологам нерідко доводиться боротися з епідеміями, що вже виникли. Зовсім 

не приділяється увага передепідемічній діагностиці епідемічної ситуації на 

регіональному рівні, враховуючи якість життя населення. 

Передепідемічна діагностика – це розпізнавання епідемічної ситуації, яка є 

пограничною між благополучною та неблагополучною. Важливо своєчасно виявити 

умови та причини, які обумовлюють нестійку епідемічну ситуацію або 

передепідемічний стан. Передепідемічна діагностика має, перш за все, прогностичні 

цілі, тобто передбачення та попередження можливого ускладнення епідемічної 

ситуації на основі виявлення найбільш ранніх його ознак. Науково обґрунтована 

концепція передепідемічної діагностики базується на вченні про провісники та 

передумови ускладнень епідемічної ситуації [363]. 

Підвищити ефективність системи епідеміологічного нагляду за КІ на всіх 

рівнях можливо тільки з використанням комп’ютерних інформаційно-аналітичних 

систем, моніторингу за станом здоров’я, довкілля та популяційним імунітетом 

населення [364, 365, 366, 367]. Розроблені інформаційні технології щодо 

епідеміологічного нагляду, соціально-гігієнічного моніторингу, епідеміологічного 

аналізу та прогнозування потребують удосконалення на регіональному рівні. 
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Однією із умов ведення ефективного епідеміологічного нагляду є оцінка 

економічних параметрів як самої системи, так і окремих її ланок. Нині стає очевидна 

медична економічна значущість імунопрофілактики інфекційних хвороб [368]. 

Економічні збитки від інфекційної хвороб у розрахунку на один випадок є 

базовим елементом проведення економічного аналізу. Важливим завданням є 

визначення пріоритетів серед інфекційних хвороб, що є необхідним елементом при 

встановлені основних напрямків профілактичних та протиепідемічних заходів [20, 

45, 369]. Причому досягти позитивних результатів можливо тільки при 

комп’ютерному моделюванні усієї розрахунково-аналітичної процедури, яка 

забезпечує оперативне одержання достовірних економічних показників. 

Поширення КІ серед населення, спричинення ними економічних збитків та 

шкоди здоров’ю людей стимулюють проведення досліджень, спрямованих на 

зниження смертності та захворюваності. Тому, необхідне наукове обґрунтування 

системи епідеміологічного нагляду, з урахуванням перетворень, які відбуваються у 

суспільстві та реорганізації санітарно-епідеміологічної служби в Україні.  

Питання про принципи епідеміологічного нагляду при ККІ є надзвичайно 

актуальним, що розглядається як одне із завдань даного дослідження. Безумовно, 

кожна нозологічна форма має певну специфіку, яка пов’язана із властивостями 

збудника та його екологією, клініко-імунологічними особливостями інфекційного 

процесу та епідеміологічними особливостями. У зв’язку з цим важливою умовою 

розробки раціональної системи епідеміологічного нагляду та успішної її реалізації 

стосовно конкретної інфекції є пізнання закономірностей проявів ЕП. 

Вплив різноманітних факторів, які сьогодні визначають епідеміологічні 

особливості ККІ, сучасні системи інформаційного забезпечення і епідеміологічного 

аналізу практично не враховують. У системі епідеміологічного нагляду аналітичний 

компонент щодо виявлення провісників та передумов ризику представлений не в 

повному обсязі. Лікарі мають низький рівень знань з питань діагностики 

інфекційних хвороб та щодо проведення епідеміологічного нагляду. Проведення 

ретроспективного аналізу лікарями профілактичної медицини, як правило, зводиться 
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до описування проявів захворюваності з проведенням порівняння рівнів 

захворюваності поточного року з попереднім, що є некоректним. Цей факт диктує 

необхідність корекції інформаційних потоків для проведення епідеміологічного 

аналізу з метою оцінки епідемічної ситуації та прогнозування ЕП, враховуючи 

фактори середовища життєдіяльності, для прийняття сучасних адекватних 

управлінських рішень щодо профілактики ККІ. 

Висновки з розділу. 

1. Аналіз накопиченої нині інформації про епідеміологію, діагностику та 

профілактику ККІ свідчить про необхідність більш широкого та обґрунтованого 

використання системного підходу до збору, узагальнення та аналізу еколого-

епідеміологічної інформації, яка віддзеркалює сутність того, що відбувається в 

популяції людей при взаємодії з популяцією мікроорганізмів. Такий підхід буде 

сприяти науковому прогнозуванню розвитку ЕП і, як наслідок, розробці сучасних та 

високоефективних профілактичних заходів. 

2. Представлені джерела літератури про поширення та прояви ЕП дифтерії, 

кашлюку, кору, краснухи та епідемічного паротиту, процеси глобалізації в сучасних 

умовах свідчать про актуальність проблеми попередження ККІ. Залишається до 

кінця не встановлена роль екологічних факторів у поширенні цих інфекцій. Гостро 

стоїть питання про вивчення закономірностей формування ЕП на територіях з 

різною медико-екологічною характеристикою. Заслуговує уваги вивчення та 

застосування методів соціально-економічного аналізу, що не знайшло застосування 

в необхідному обсязі і розглядається як одне із завдань даної роботи. 

3. Сучасна концепція епідеміологічного нагляду за ККІ потребує більш 

глибокого аналізу та наукового обгрунтування з урахуванням комбінованої дії 

факторів середовища життєдіяльності. Необхідна реалізація на локальному, 

регіональному та державному рівнях основних положень концепції, яка повинна 

включати соціально-гігієнічний моніторинг.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

РОЗДІЛ 2 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1 Організація та обґрунтування вибору територій в області дослідження 

 

В Україні близько 70,0 % всієї території характеризується значним і дуже 

значним забрудненням довкілля, а близько 1,7 % – є територією екологічного лиха 

[246]. Населення України проживає не просто в несприятливих, а в небезпечних 

умовах, що не дає можливості визначити екологічно «чисті» чи «забруднені» 

адміністративні території для проведення дослідження. Тому були вибрані області, 

які мають на своїх територіях екологічно забруднені зони (Луганська область – 

м. Алчевськ, Кіровоградська область – смт. Смоліно, Рівненська область – 

Дубровицький район). 

При підборі областей для порівняння показників захворюваності на ККІ 

враховували їх схожість за кількістю населення, площею території та географічним 

розташуванням (східні – Луганська та Харківська обл., центральні – Кіровоградська 

та Полтавська обл., північні – Рівненська (західна) та Сумська (східна) обл.). 

Нижче надана характеристика Луганської, Харківської, Кіровоградської, 

Полтавської, Сумської та Рівненської областей. 

Луганська область розташована у південно-східній частині України. Площа 

становить 4,4 % від загальної території, на північному сході та сході межує з 

Білгородською, Воронезькою та Ростовською областями Російської Федерації, на 

заході – з Харківською та Донецькою областями. Займає перше місце за розвитком 

вугільної, металургійної та хімічної промисловості. Ця область характеризується 

значною концентрацією потужних підприємств-забруднювачів довкілля. 

Серед населених пунктів найбільший обсяг викидів забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами в атмосферне повітря відмічається у Луганську (175,8 

тис. тонн), Алчевську (101,3 тис. тонн), Лисичанську (37,1 тис. тонн), Красному 
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Луці (25,3 тис. тонн) та Краснодонському районі (36 тис. тонн). 

Щороку зростає обсяг викидів забруднюючих речовин автотранспортом. 

Найбільший обсяг викидів від автотранспорту спостерігається у Луганську (27,2 %) 

та Красному Луці (5,4 %) [370]. Фактором ризику дії токсичних речовин на здоров’я 

населення є близькість житла до автомагістралей [345]. 

Місто Луганськ – великий індустріальний центр, градоутворюючою базою 

якого є промисловість та автотранспорт. Основний вклад в забруднення повітряного 

басейну у місті вносить СО «Луганськ ТЕС» та ТОВ «Східенерго». Актуальною є 

проблема забруднення навколишнього середовища викидами відпрацьованих газів 

від автотранспорту. 

У м. Алчевськ знаходиться 2 потенційно небезпечних підприємства (у 

контексті найбільшого впливу на стан повітря басейну міста), із 7 екологічно 

небезпечних об’єктів загальнодержавного значення, які знаходяться у Луганській 

області.  

Харківська область розташована в північно-східній частині, на півночі межує 

з Білгородською областю Російської Федерації, на сході – з Луганською, на 

південному сході – з Донецькою, на півдні – з Дніпропетровською, на заході – з 

Полтавською, на північному заході – з Сумською областями. Площа становить 5,2 % 

від території України. Це великий промислово-адміністративний центр.  

На території Харківської області поблизу населеного пункту Комсомольський 

Зміївського району знаходиться одна з найбільших теплових електростанцій (ТЕС) 

України. Як відомо, теплові електростанції є джерелом радіоактивного забруднення 

навколишнього середовища через використання палива (вугілля, газу, мазуту), яке 

має природні радіонукліди для виробництва електроенергії. Основним паливом для 

Зміївської ТЕС є донецьке вугілля та природний газ. Тому для жителів, що 

мешкають поблизу ТЕС, існує реальна небезпека несприятливого впливу 

техногенного забруднення. 

Кіровоградська область знаходиться в центральній частині, площа становить 

4,1 % від території України, на півночі межує з Черкаською, на північному сході – 
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Полтавською, на сході та південному сході – Дніпропетровською, на півночі – 

Миколаївською та Одеською, на заході – Вінницькою областями України. За 

структурою економіки область є аграрно-індустріальною.  

Область розташована на Південно-Українському кристалічному щиті, 

геохімічний склад якого майже по всьому масиву має підвищений вміст природних 

радіонуклідів уран-радієвого та торієвого рядів. Кругообіг природних радіонуклідів 

визначає підвищений гамма-фон місцевості, насиченість підстилаючих порід земної 

кори та ґрунтових вод радоном-222 і його ексгаляцію в навколишнє середовище.  

На території області розташовані найбільш потужні в Україні підприємства з 

видобутку та переробки уранової сировини, характеризується підвищеними 

значеннями активності радону. Одна із уранових шахт розташована в смт. Смоліно.  

Полтавська область розташована в центральній частині України, площа 

становить 4,6 % від загальної території, на півночі межує з Чернігівською та 

Сумською, на сході – Харківською, на півдні – Дніпропетровською, на заході – з 

Київською, Черкаською та Кіровоградською областями України.  

На території області розвідано та експлуатується багато нафтових, 

нафтогазоконденсатних, газових і газоконденсатних родовищ. У районі 

Кременчуцької аномалії зосереджені запаси залізних руд.  

Рівненська область знаходиться в північно-західній частині України, займає 

3,1 % від загальної території. Характеризується як аграрно-індустріальна. Межує на 

півночі з Білоруссю, на сході – Житомирською, на південному сході – 

Хмельницькою, на півдні – Тернопільською, на південному заході – Львівською, на 

заході – Волинською областями.  

Рівненщина відноситься до регіонів України з помірним рівнем забруднення 

довкілля, але з помітно вираженою тенденцією до зростання техногенного 

навантаження на нього. Ця область є однією з найбільш постраждалих від наслідків 

Чорнобильської катастрофи. До зон радіоактивного забруднення віднесено 339 

(33,2 %) населених пунктів Березнівського, Володимирецького, Дубровицького, 

Зарічненського, Рокитнянського та Сарненського районів. В області контингент 
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постраждалого населення внаслідок аварії на ЧАЕС становить 397 тис. осіб.  

Були зафіксовані значні перевищення вмісту радіонуклідів Cs-137 та Cs-134 у 

пробах питної води, молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясопродуктів, овочів, 

ягід, фруктів, грибів, зернових культур, грунтів, рослинності. Концентрація штучних 

радіонуклідів на різних територіях була неоднорідною. Тому всі населені пункти 

розділили на зони в залежності від ступеня забруднення. Деякі населені пункти 

Рівненської області, у тому числі Дубровицький район, віднесли до зони 

найбільшого забруднення, тобто до зони добровільного відселення. 

Сумська область знаходиться в північно-східній частині, на півночі та сході 

межує з Брянською, Курською та Білгородською областями Російської Федерації, на 

півдні, сході та заході – із Харківською, Полтавською та Чернігівською областями 

України. Займає 3,9 % від загальної території. Визначена як аграрно-індустріальна.  

Аналіз загального стану навколишнього природного середовища в Сумській 

області показує, що екологічна ситуація в області загалом задовільна, екологічні 

показники життєдіяльності кращі, ніж у більшості регіонів країни, і значно кращі, 

ніж у середньому по Україні.  

Таким чином, за характером господарського розвитку території, які підлягали 

дослідженню, можна розподілити таким чином: більш промисловими регіонами є 

Луганська та Харківська області, більш аграрними територіями – Рівненська та 

Сумська області, аграрно-промисловими є Кіровоградська та Полтавська області. 

 

2.2 Обсяг виконаної роботи 

 

У роботі представлені результати досліджень проявів ЕП кору, епідемічного 

паротиту, кашлюку, дифтерії, краснухи, менінгококової інфекції, скарлатини та 

вітряної віспи, проведених за 1985 – 2012 рр. у Харківській, Луганській, 

Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Рівненській областях та загалом в 

Україні, а також аналіз соціальних, екологічних та медичних факторів, які 

найімовірніше могли вплинути на епідемічну ситуацію з цих інфекцій в областях 
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дослідження. Обсяг проведених досліджень визначався завданнями цієї роботи. У 

кількісному відношенні обсяг досліджень планувався з урахуванням необхідності 

отримання статистично достовірних даних. Для досліджень відбирали дітей та 

дорослих на підставі результатів аналізу спеціально розроблених нами карт медико-

соціологічного обстеження населення.  

Обсяг виконаних досліджень представлено в таблиці 2.1. 

                                                                                                                   Таблиця 2.1 

Обсяг проведених досліджень за період виконання роботи 

№ 

п/п 

Об’єкт/предмет вивчення Кількість 

досліджень/обстежень 

проаналізовано в тому числі 

власні 

1 2 3 4 

1 Звіти про окремі інфекції та паразитарні 

захворювання (річні) (ф. № 2) за 1985 –

2012 рр. 

168  

2 Медичні карти амбулаторного хворого 

(ф. № 025/о) та медичні карти 

стаціонарного хворого (ф. № 003/о)  

229  

3 Звіти про роботу санітарно-

епідеміологічної та дезінфекційної 

служби та протичумної станції (ф. № 40-

ЗДОРОВ) за 1985 – 2012 рр. 

168  

4 Звіти про захворювання, зареєстровані у 

хворих, які проживають у районі 

обслуговування лікувально-

профілактичного закладу (ф. № 12) за 

2005 – 2012 рр. 

49  
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                                                                                                                                                       Продовж. табл. 2.1 

1 2 3 4 

5 Карти епідеміологічного обстеження 

вогнища інфекційного захворювання 

(ф. № 357/о) за 1985 – 2012 рр. 

4771  

6 Звіти про контингенти дітей та підлітків, 

яким проводилися профілактичні 

щеплення (ф. № 6/о; ф. № 71) за 1985 – 

2012 рр. 

168  

7 Карти епідеміологічного спостереження за 

хворими на дифтерію 1985 – 2012 рр. 

1412 1412 

8 

 

Карти епідеміологічного спостереження за 

хворими на кашлюк 1985 – 2012 рр. 

3359 3359 

9 Звіти Державної служби статистики 

України 1985 – 2012 рр. 

132  

10 Національні доповіді про стан 

навколишнього природного середовища 

1985 – 2012 рр. 

132  

11 Регіональні доповіді про стан 

навколишнього природного середовища 

1985 – 2012 рр. 

132  

12 Дані Інституту демографії та соціальних 

досліджень імені М.В. Птухи щодо 

регіонального людського розвитку за 1999 

– 2010 рр. 

12  

13 Дані комп’ютерних програм «Укрвак», 

«Епідефективність» за 2008 – 2013 рр. 

6  

14 Зразки сироваток крові для визначення 

протидифтерійного імунітету 

46558 1255 
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                                                                                                                                                         Продовж. табл. 2.1. 

1 2 3 4 

15 Зразки сироваток крові для визначення 

протиправцевого імунітету 

46558 1255 

16 Зразки сироваток крові для визначення 

протикраснушного імунітету 

557 557 

17 Зразки сироваток крові для визначення 

протипаротитного імунітету 

368 368 

18 Зразки сироваток крові для визначення 

протикорового імунітету 

88745 683 

19 Зразки сироваток крові для визначення 

протикашлюкового імунітету 

1089 1089 

20 Карти медико-соціологічного 

дослідження, обстежених лабораторно 

осіб 

1946 1946 

21 Карти стаціонарних та амбулаторних 

хворих  

229 229 

22 Тестові завдання для епідеміологів, 

лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, педіатрів та терапевтів  

669 669 

23 Анкети для лікарів епідеміологів, 

загальної практики-сімейної медицини, 

педіатрів та терапевтів 

110 110 

24 Штами мікроорганізмів роду 

Corynebacterium  

5428 72 

25 Штами мікроорганізмів роду Bordetella 21702 20 

26 Зразки сироваток крові для визначення 

показників імунної системи: IgA, IgE, С3, 

С4 та С-реактивний білок  

196 196 
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За 1985 – 2012 рр. проведено аналіз захворюваності на кір, епідемічний 

паротит, кашлюк, дифтерію та носійство C. diphtheriae, менінгококову інфекцію, 

скарлатину, вітряну віспу та краснуху у Харківській, Луганській, Кіровоградській, 

Полтавській, Рівненській та Сумській областях, а також захворюваності у вікових 

групах, за місцем проживання та щепленості населення проти кору, краснухи, 

епідемічного паротиту, дифтерії та кашлюку в областях дослідження. Період 

спостережень, використовуючи прийом формальної логіки, умовно розділили на два 

етапи: 1985 – 1998 рр. характеризувалися кризою у соціальній, економічні та 

політичній сферах та 1999 – 2012 рр. – покращенням ситуації у цих сферах. 

За 1985 – 2012 рр. проведено аналіз соціальних факторів, зокрема щільності 

населення, рівня урбанізації, загального та природного приросту населення; аналіз 

екологічних факторів, зокрема забруднення атмосферного повітря від стаціонарних 

та пересувних джерел, найпоширенішими речовинами (пил, оксид вуглецю, діоксид 

азоту та сірки); за 2005 – 2011 рр. – аналіз медичних факторів, зокрема групи 

імунокомпрометованих, в тому числі з хронічною патологією дихальних шляхів, у 

досліджуваних областях та загалом в Україні.  

Згідно з Міжнародною класифікаційною характеристикою (МКХ-10) до групи 

імунокомпрометованих були включені особи із такими захворюваннями: A41; A55-

A56; A60; B00; B02; B20-B24; B25; B27; B35-B49; B58; С00-D84; D80-D84; D86; 

D89; E05; E06; E10-E14; E12; E32; E89.0;G35; H15-H18; H65.2.3.4; H66.1.2.3.; I05-

I09; J30.1-4; J31; J35; J37; J41-J42; J44; J47 (крім 144.8.2); J45-46; K70.3; K71.7, 

K74.3-6; K73; K75.2,3; L20; L23-L25; M05; M06; M08.0; M10-M13: M05-M06; M32; 

M45; N03; N80; T86. 

За 1999 – 2010 рр. проаналізовано ІЛР у Харківській, Луганській, 

Кіровоградській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях, які розроблені в 

Україні фахівцями Держкомстату разом із науковцями Ради з вивченням 

продуктивних сил НАН України під керівництвом член-кореспондента АН України 

Е. М. Лібанової. Загальний ІЛР складається з 9 складових частин: демографічний 

розвиток, розвиток регіональних ринків праці, матеріальний добробут населення, 
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умови проживання населення, рівень освіти населення, стан та охорона здоров’я, 

соціальне середовище, екологічна ситуація і фінансування людського розвитку. 

Кожна з цих складових ІЛР включає в середньому найбільш вагоміших 10 – 15 

показників, які визначалися на основі понад 100 різних показників.  

Проаналізовано результати імунологічних досліджень протидифтерійного та 

протиправцевого імунітету у 263 студентів м. Луганськ; у 25909 дітей до 14 років та 

у 22994 дорослих Харківської області (1987 – 2000 рр.); у 10452 дітей до 14 років, 

1897 підлітків та у 6782 дорослих Кіровоградської області (1986 – 2001 рр.). У 88062 

осіб Харківської області проаналізовано результати імунологічних досліджень за 

1998 – 2003 рр. протикорового імунітету. 

Проведено імунологічні дослідження протидифтерійного (1255 сироваток) та 

протиправцевого (1255 сироваток) імунітету у Харківській області (м. Харків), 

Кіровоградській області (м. Олександрія, смт. Смоліно), Луганській області 

(м. Луганськ, м. Алчевськ, м. Красний Луч, Старобільський, Сватівський, 

Новопсковський, Новоайдарський та Білокуракинський райони), Рівненській області 

(Дубровицький та Дубенський райони), Дніпропетровська психіатрична лікарня; 

протикашлюковий імунітет (1089 сироваток) у м. Харків, Рівненській області 

(Дубровицький та Дубенський райони), Кіровоградській області (м. Олександрія, 

смт. Смоліно); протикоровий (685 сироваток), протикраснушний (557 сироваток), 

протипаротитний імунітет (368 сироваток) у м. Харків, у Луганській області 

(м. Луганськ, м. Алчевськ, м. Красний Луч, Старобільський, Сватівський, 

Новопсковський, Новоайдарський та Білокуракинський райони). Імунологічному 

обстеженню підлягали діти та дорослі, які мешкали на різних територіях за 

екологічною ситуацією (штучна та природна радіація, забруднення атмосферного 

повітря); хворі на психічні захворювання; вагітні та їхні новонароджені.  

У Дніпропетровській обласній психіатричній лікарні вивчали стан 

протидифтерійного та протиправцевого імунітету у осіб, які тривало знаходилися у 

закритому закладі в умовах циркуляції штамів коринебактерій дифтерії. 

У дитячому навчальному закладі Харкова, який знаходиться у помірно 
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небезпечній зоні через забруднення атмосферного повітря, вивчали у дітей 

протидифтерійних та протиправцевий імунітет.  

У 2009 р. у м. Харків вивчали у вагітних та їхніх новонароджених 

протикашлюковий імунітет.  

У 2003 р. у дітей м. Луганськ, м. Алчевськ та м. Красний Луч вивчали 

протидифтерійний, протиправцевий, протикашлюковий, протикраснушний, 

протикоровий та протипаротитний імунітет. 

У 196 дітей Луганської області (м. Луганськ, м. Алчевськ, м. Красний Луч, 

Старобільський, Сватівський, Новопсковський, Новоайдарський та 

Білокуракинський райони) вивчали показники імунної системи (IgА, IgЕ, 

компоненти системи комплементу С3 та С4, С-реактивний білок), а також 

протидифтерійний, протиправцевий, протикоровий та протикраснушний імунітет. 

Аналіз результатів бактеріологічних досліджень кашлюку у Харківській 

області за 1985 – 2012 рр. 

Проаналізовано 4429 штамів різних видів бактерій роду Corynebacterium, які 

були виділені в Україні протягом 1994 – 2012 рр. Ці мікроорганізми були досліджені 

методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) за допомогою комерційної тест-

системи (АмпліСенс Corynebacterium) в бактеріологічній лабораторії ДЗ «Центр з 

контролю та моніторингу захворювань МОЗ України». У Елек-тесті штами не 

утворювали специфічних ліній преципітації. Ідентифікацію мікроорганізмів роду 

Corynebacterium проводили згідно з наказом МОЗ України № 192 від 03.08. 1999 р. 

Для вивчення впливу низькоінтенсивних електромагнітних полів (НІЕМП) на 

біологічні властивості, відповідальні за функціональну активність мікробних клітин, 

використовували 40 токсигенних штамів C. diphtheriae (варіант gravis – 25 і mitis – 

15), і 20 штамів роду Bordetella (B. pertussis – 10, B. parapertussis – 6, 

B. bronchiseptica – 4).  

Визначення чутливості 20 мікробів роду Bordetella до антибіотиків 

(еритроміцину, ампіциліну, тетрацикліну, сизоміцину, цефалексину, цефотаксиму, 

азитроміцину, цефаперазон, гентаміцину та левоміцетину) проводили диско-
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дифузійним методом за допомогою стандартних дисків до і після опромінення.  

У закладі закритого типу (Дніпропетровська обласна клінічна психіатрична 

лікарня) вивчали циркуляцію C. diphtheriae та активність 14 антибіотиків до 32 

штамів різних біоваріантів цього мікроорганізму.  

Для розрахунку середнього економічного збитку від одного випадку кору, 

краснухи, епідемічного паротиту, кашлюку та дифтерії проаналізовано 229 карт 

стаціонарних та амбулаторних хворих.  

 

2.3 Характеристика методів дослідження 

 

1. Епідеміологічний метод – це сукупність методичних прийомів [37, 55], які 

були застосовані для аналізу проявів епідемічного процесу, аналізу динаміки та 

визначення тенденцій захворюваності на дифтерію, кашлюк, кір, краснуху, 

епідемічний паротит, менінгококову інфекцію, скарлатину та вітряну віспу, аналізу 

циркуляції збудників дифтерії та кашлюку, а також для вивчення соціальних 

(міграція, щільність, урбанізації, загальний та природний приріст населення), 

екологічних (забруднення атмосферного повітря) та медичних (стан здоров’я 

населення) факторів в областях дослідження та загалом в Україні за 1985 – 2012 р.  

Результати клініко-епідеміологічних спостережень за хворими на дифтерію, 

кашлюк, кір, краснуху та епідемічний паротит були використані для оцінки 

соціально-економічної значущості даних нозологічних форм [371]. Соціально-

економічний аналіз проведено за методикою Центрального науково-дослідного 

інституту епідеміології (м. Москва, Російська Федерація). Розраховано економічний 

збиток від одного випадку дифтерії, кашлюку, кору, краснухи та епідемічний 

паротит, а також для дорослих (15 та старше років) та дітей (0 – 14 років), які 

захворіли на ці інфекції. Методичний підхід передбачав 363 значення таких 

показників: абсолютне число хворих, вартість та кратність медичних заходів, 

непрацездатність, прейскуранти діагностичних послуг, заробітну плату медичних 

працівників та обслуги в Україні. Для виконання роботи були використані дані 
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історій хвороб на 52 хворих на дифтерію, 41 хворого на кашлюк, 57 хворих на кір, 

47 хворих на краснуху та 32 хворих на епідемічний паротит.  

Розрахунок середнього економічного збитку від дифтерії, кашлюку, кору, 

краснухи та епідемічного паротиту проводили для всієї сукупності хворих та у 

вікових групах – діти у віці 0 – 14 років та дорослі старші 15 років. 

Вибір адміністративних територій для порівняння проявів епідемічного 

процесу ККІ та КНІ проводився з використанням прийому формальної логіки за 

допомогою методу різниці та схожості. Так, показники захворюваності на дифтерію, 

кашлюк, кір, краснуху, епідемічний паротит, менінгококову інфекцію, скарлатину та 

вітряну віспу, в тому числі у вікових та соціальних групах, на адміністративних 

територіях, які мали екологічно забруднені зони, порівнювали з аналогічними 

показниками на адміністративних територіях, які мали схожу кількість населення, 

обсяг території та географічне розташування. У той же час, відрізнялися значеннями 

соціальних, медичних та екологічних показників. 

Розподіл на періоди динамічного ряду показників захворюваності на КІ 

проводився з використанням прийому формальної логіки за допомогою методу 

супутніх змін. Так, період спостереження 1985 – 2012 рр. був розділений на два 

періоди (1985 – 1998 рр. та 1999 – 2012 рр.). Перший період (1985 – 1998 рр.) 

характеризувався вищими показниками захворюваності на КІ та кризою (вираженою 

модернізацією) у соціальній, економічній та політичній сферах в Україні. У другому 

періоді (1999 – 2012 рр.) відбулися одночасно зміни рівнів захворюваності на КІ 

(спостерігалося зниження) та стану процесів модернізації у сферах суспільства 

(стабілізація, покращення).  

2. За допомогою мікробіологічного методу вивчали антибіотикорезистентність 

штамів C. diphtheriae та мікроорганізмів роду Bordetella, які були виділені від 

хворих та носіїв. Визначення чутливості C. diphtheriae проводили до 14 

антибіотиків: пеніцилін, ампіцилін, карбініцилін, еритроміцин, олеандоміцин, 

доксіциклін, левоміцетин, тетрациклін, стрептоміцин, канаміцин, рифампіцин, 

рістоміцин, оксациклін, поліміксин; мікроорганізмів роду Bordetella – до 10 
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антибіотиків: еритроміцин, ампіцилін, тетрациклін, сизоміцин, цефалексин, 

цефотаксим, азитроміцин, цефаперазон, гентаміцин та левоміцетин, диско-

дифузійним методом за допомогою стандартних дисків [372]. 

Ідентифікацію мікроорганізмів роду Corynebacterium проводили згідно з 

методичними рекомендаціями [373]. Для тестування гену токсиноутворення різних 

видів Corynebacterium використовували метод ПЛР з комерційною тест-системою 

(АмпліСенс Corynebacterium). 

3. Експериментальний метод. Для опромінення культур C. diphtheriae 

використовували джерело мікрохвильового випромінювання – напівпровідниковий 

генератор і гелів-неоновий лазер типу ЛГ-75. Культури опромінювали триразово 

обома видами НІЕМП з експозиціями від 1 до 10 хвилин. Опромінення лазером 

проводилася в безперервному режимі на фіксованих довжинах хвиль (λ = 630; 670 

нм). Також проводилося опромінення дифтерійних культур рубіновим лазером типу 

ГОР-0, 2 (λ = 694,3 нм) в імпульсному режимі. 

У міліметровому діапазоні хвиль дослідження проводилися на фіксованій 

частоті (35,1 ГГц), яка використовується в процедурах МРТ. Поверхнева щільність 

потужності випромінювання становила 10мВт/см2. 

Вивчення гемолітичної активності дифтерійних культур проводилося за 

методикою В.М. Нікітіна (1986) [374], адгезивну активність вивчали за методикою 

В.І. Бриліса з співавт. [375].  

Біохімічну активність і антибіотикочутливість мікробів роду Bordetella 

вивчали після впливу випромінюванням напівпровідникового гелій-неонового 

лазера (λ = 670 нм) та магнітно-інфрачервоно-лазерного апарату "МІЛТА" (λ = 890 

нм, частота 1000 ГЦ, величина індукції постійного магнітного поля 40 -60 мТл). 

Експозиція в обох випадках становила 5 хвилин. 

4. Імунологічні методи. Для визначення рівнів протидифтерійних, 

протиправцевих та протикашлюкових антитіл у сироватках крові людини 

застосували загальноприйняті серологічні тести. Так, рівні протидифтерійних та 

протиправцевих антитіл вивчали в реакції пасивної гемаглютинації (РПГА з 
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комерційним еритроцитарним діагностикумом виробництва “Біомед” імені 

І.І. Мечникова (Російська Федерація), активність дифтерійного – 1:1280 та 1:6400, 

активність правцевого – 1:1280. Стан антитоксичного протидифтерійного імунітету 

визначали за такими критеріями: титри 0 – 1:20 розцінювали як нижче “захисних”; 

титри 1:40, 1:80 – як низькі “захисні”; 1:160; 1:320 – як середні «захисні»; 1:640 та 

вище – як високі “захисні”. Рівні протиправцевого імунітету визначали за такими 

критеріями: титри 0, 1:10 розцінювали як нижче “захисних”; титри 1:20, 1:40 – як 

низькі “захисні”; титри 1:80, 1:160 – як середні “захисні”; 1:320 та вище – як високі 

“захисні”. Рівні специфічного імунітету оцінювали за середніми геометричними 

титрами (СГТ) антитіл, визначених в антилогарифмах з основою 2 (log2) [110, 376]. 

Рівні протикашлюкових антитіл вивчали в реакції аглютинації (РА) з 

комерційним еритроцитарним діагностикумом виробництва “Біомед” імені 

І. І. Мечникова (Російська Федерація). Стан гуморального імунітету проти кашлюку 

визначали за такими критеріями: титри 0 – 1:40 розцінювали нижче “захисних”; 

1:80, 1:160 – як низькі “захисні”; 1:320 – як середні «захисні»; 1:640 та вище – як 

високі “захисні”[376]. 

Протикоровий, потипаротитний та протикраснушний імунітет визначали в 

імуноферментному аналізі (ІФА) з стандартними тест-системами закритого 

акціонерного товариства «Вектор-Бест» (Російська Федерація, м. Новосибірськ). 

Стан гуморального імунітету проти кору визначали за такими критеріями: рівні до 

0,18 МО/мл (до 1:10) розцінювали як нижче “захисних”; 0,18 – 0,45 МО/мл (1:10, 

1:20) як низькі “захисні”; 0,46 – 1,0 МО/мл (1:40-1:80) – як середні «захисні»; 1,1 

МО/мл та вище (1:160 та вище) – як високі “захисні”; проти епідемічного паротиту 

за такими критеріями: нижче 1:200 розцінювали як нижче “захисних”; 1:200, – як 

низькі “захисні”; 1:400, 1:800 – як середні «захисні»; 1:1600 та вище – як високі 

“захисні”; проти краснухи за такими критеріями: до 10 МО/мл розцінювали як 

нижче “захисних”; 10 МО/мл – як низькі “захисні”; 20 – 40 МО/мл – як середні 

«захисні»; 50 МО/мл та вище – як високі “захисні”. 

Показники імунної системи, зокрема концентрацію імуноглобулінів (Ig) А і 
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IgЕ вивчали за допомогою методу ІФА, компонентів системи комплементу С3 і С4 – 

імунотурбідиметричного методу, С-реактивного білку – методу латексної 

аглютинації. За біологічні референтні інтервали приймали показники, які зазначені в 

лабораторному довіднику [377], а саме: IgA для дітей віком 7 – 9 років – 0,34 – 

3,05 г/л, віком 10 – 11 років – 0,53 – 2,04 г/л; IgE для дітей віком 6 – 9 років – до 90 

МО/мл, 10 – 15 років – до 200 МО/мл; С3 – 0,9 – 1,8 г/л; С4 – 0,1 – 0,4 г/л. 

5. Статистичний метод. Статистичні дослідження проведені з 

використанням ряду методик, що рекомендовані при вивченні епідеміологічних 

явищ [378, 379]. 

Перевірку нормальності розподілу захворюваності на крапельні інфекції 

проводили з використанням критеріїв Колмагорова-Смірнова з поправкою 

Ліллієфорса та критерію Шапіро-Уілка. У випадку нормального розподілу 

застосовували параметричні методи дослідження, зокрема критеріїв Ст’юдента та 

Пірсона (rxy). При невиконанні передумови про нормальність розподілу перемінної 

всередині кожної групи для цих же розрахунків використовували непараметричні 

критерії Манна-Уітні або Вілкоксона, а загальну міжгрупову різницю оцінювали за 

допомогою критерію Крускала-Уолліса. Непараметричний дисперсійний аналіз 

Фрідмана з подальшим попарним порівнянням проводили із застосуванням 

критерію знакових рангів Вілкоксона для виявлення пари, яка вносить значний 

вклад у фактичну статистичну значущість результату.  

Вибіркові параметри, які приводилися, мали такі позначення: М – середня 

арифметична, Ме – медіана, Тпр – темп приросту; Р – досягнутий рівень значущості. 

Критичне значення рівня значущості приймали рівним 5,0 %. Темп приросту 

характеризував динамічний ряд показників захворюваності. Розподіл показників 

захворюваності аналізували за Ме (при міжквартильній широті 25 – 75%) та 

розмахом між мінімальними та максимальними показниками захворюваності. 

За допомогою дискримінантного аналізу області дослідження були 

розподілені на дві групи за ознаками, які характеризують епідемічний процес 

(захворюваність, захворюваність дітей, захворюваність сільських та міських жителі) 
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та щепленістю дітей проти кашлюку, дифтерії, кору, краснухи та епідемічного 

паротиту. Кореляційний аналіз проводили за допомогою рангового коефіцієнту 

Спірмена (rs). Величини (rxy та rs) до 0,29 свідчила про слабкий зв’язок; 0,30 – 0,69 – 

про середній зв’язок; 0,70 – 1,0 – про сильний зв’язок. 

Порівняння двох незалежних груп номінальних даних проводили за 

допомогою двостороннього варіанту точного критерію Фішера. Нульові гіпотези, 

які перевірялися критеріями, відхилялися при p<0,05 або 0,05/n у випадку численних 

парних порівнянь, де n – кількість проведених попарних порівнянь. 

Для визначення умов та причини інтенсифікації епідемічного процесу КІ 

проводили багатофакторний аналіз, вивчаючи вклад кожного із факторів у розвиток 

та поширення цих інфекцій. Так, застосовуючи метод бінарної логістичної регресії, 

визначали параметри рівняння регресії за допомогою якого проводили прогноз 

вірогідності належності конкретного чинника до рівня захворюваності на певну 

нозологічну форму КІ. Стан об’єкта (показник захворюваності) описували 

дискретною якісною ознакою, у нашому випадку ранговою. У ролі предикторів 

(провісники, передумови та ІЛР) виступали кількісні ознаки. 

Імовірність того, що подія відбудеться розраховували за такою формулою: 

,     (2.1) 

 

де z= В1*X1 + В2хХ2+…+ ВnxXn+ a;  

X1 – значення незалежних перемінних;  

В1 – коефіцієнти, розрахунок яких є завданням бінарної логістичної регресії;  

а – константа. 

Сутність цього методу у наших дослідженнях полягає в тому, що 

захворюваність на певну інфекційну хворобу розглядали як об’єкт (нозологічна 

форма) та як якісна ознака з двома градаціями (помірна (1) та виражена (2) 

захворюваність). Методом побудови логістичних багатофакторних моделей регресії 

прогнозувалася ознака «виражена захворюваність».  
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Відносний вклад провісників, передумов ризику (соціальних та екологічних) 

та індексів людського розвитку виражали величиною статистики Вальда χ2 (Wald 

Chi-Square), а також величиною стандартизованого коефіцієнту регресії 

(Standardized Estimate). В якості критерію узгодження реального розподілу 

спостережень за окремими  градаціями (1 та 2 групи) і прогнозу на основі рівняння 

логістичної регресії використовували відсоток показників правильно 

класифікованих. Загальна оцінка узгодження моделі і реальних даних оцінювалася з 

використанням тесту узгодження Хосмера-Лемешова (Hoster and Lemeshow 

Goodness-of-FitTest). Долю сукупної моделі, яку описували побудованою моделлю, 

вважали достатньою, якщо R2 Нейджелкерка перевищував 0,5. При оцінці рівняння 

регресії використовували метод покрокового включення предикторів (показників), 

який ранжирує ознаки відповідно з їх вкладом у модель. Рівень значущості для 

включення факторів ризику в рівняння регресії задавали таким чином, щоб досягти 

рівня значущості χ2 (Pr>Chi-Square) для кожного предиктору по закінченню шагової 

процедури не більше 5,0 %. Для оцінки якості моделі розраховували показники її 

чутливості, специфічності та точності. Чутливість визначали як відсоток показників, 

які дійсно відносилися до групи з вираженим ЕП, що є істинно (правдиво) 

позитивним. Специфічність – як відсоток показників, які дійсно відносилися до 

групи з помірним ЕП, що є істинно (правдиво) негативним. Точність вказує на 

відсоток правильних спрацювань показників в моделі для всіх чинників та є 

сукупним показником інформативності вибраних показників. Для оцінки ступеню 

взаємозв’язку провісників, передумов ризику та ІЛР наводили показник відношення 

шансів (ВШ) та його 95,0 % вірогідний інтервал (ВІ). 

Відбір груп для дослідження стану специфічного імунітету та показників 

імунної системи проводився в залежності від поставлених завдань, умов та 

конкретних можливостей. Так, для встановлення впливу факторів середовища 

життєдіяльності на специфічний імунітет дослідження проводили в екологічно 

забруднених зонах. Відбір репрезентативних груп (основної та контрольної) для 

вивчення специфічного імунітету проводили за загальновідомою методикою [380]. З 
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метою формування основної та контрольної груп були проаналізовані на територіях 

дослідження карти профілактичних щеплень (ф. № 63/о), історії розвитку дітей 

віком 6 – 14 років та дорослих 1985 – 1987 рр. народження. Діти та дорослі, які не 

мали профілактичних щеплень проти дифтерії та кашлюку або мали в анамнезі 

хронічні захворювання чи відносилися до групи імунокомпрометованих були 

виключені з дослідження. Для вивчення стану специфічного імунітету та показників 

імунної системи на адміністративних територіях ризику відбір осіб проводився за 

допомого кластерного методу, який базувався на дослідженні груп населення, 

відібраних шляхом випадкової вибірки. Відбір дітей проводився у містах певної 

адміністративної території, зокрема у дитячих навчальних закладах та школах, а 

також у лікувально-профілактичних закладах, зокрема у палатах пологових 

відділень. Метод кластерної вибірки включав такі етапи: вибір категорії населення 

для обстеження; визначення місцезнаходження кластерів на вибраній території та 

типи об’єктів в середині кластерів в яких проводився збір інформації; обробка та 

аналіз даних; оцінка одержаних результатів. Кількість кластерів коливалася від 20 

до 30, в кожному кластері обстежували по 5 – 7 осіб [381]. 

За 2002 – 2014 рр. проаналізовано результати прогнозування рівня 

захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит за допомогою комп’ютерної 

програми з використанням методу експонентного згладжування (модель Брауна) і 

встановлено його чутливість та специфічність. Для оцінки достовірності прогнозу 

захворюваності на кір, краснуху та епідемічний паротит скористалися такими 

критеріями: відхилення між прогнозованою та зареєстрованою захворюваністю від 

0,0 до 20 % – хороший результат, від 0,0 до 30 % – задовільний, від 30 % до 100 % – 

незадовільний. Враховуючи запропоновані критерії оцінки достовірності для 

розрахунку чутливості та специфічності методу прогнозування рівнів 

захворюваності, взяли за основу такі стандарти: відхилення від 0,0 до 30,0 % 

вважали як істинно позитивний результат (а); від 20,0 % до 30,0 % – помилково 

позитивний (b); від 30,0 до 50,0 % – помилково негативний (c); від 30,0 до 100 % – 

істинно негативний результат (d). Чутливість (2.2) та специфічність (2.3) методу 
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розраховували за такими формулами: 

a/(a+c)·100 % (2.2) 

d/(b+d)·100 % (2.3). 

Для оцінки такої якісної категорії, як «стан середовища життєдіяльності», 

використовували методику ранжування кількісної інформації за 5-бальною шкалою 

[382]. До кількісних показників були віднесені: 1) смертність (на 1000 населення); 2) 

загальний приріст (на 1000 жителів); 3) природний приріст (на 1000 жителів); 4) 

щільність (осіб на 1 кв. км); 5) ступінь урбанізації (%); 6) імунокомпрометовані 

особи (% від чисельності населення); 7) захворюваність на хронічну патологію 

дихальних шляхів (на 1000 населення); 8) забруднення атмосферного повітря від 

стаціонарних та пересувних (автомобільний транспорт) джерел (викиди – тис. тонн 

на рік); 9) забруднення атмосферного повітря пилом, оксидом вуглецю, діоксидом 

азоту та сірки (викиди – тис. тонн на рік). Для оцінки факторів середовища 

життєдіяльності у досліджуваних областях розраховували відносні індекси цих 

показників. Згідно з результатами розрахованих індексів, якість «стану середовища 

життєдіяльності» є нижчою в Луганській (0,4) у порівнянні з Харківською областю 

(0,6), в Полтавській (0,6) у порівнянні з Кіровоградською областю (0,7), в Сумській 

(0,5) у порівнянні з Рівненською областю (0,9).  

Інтенсивні показники захворюваності на КІ розраховували на 100 тис. 

населення; захворюваність осіб на хронічну патологію дихальних шляхів, 

смертність, загальний та природний приріст на 1000 населення. 

Статистична обробка результатів проведена з використанням таких 

комп’ютерних програм: Exсel та пакету SPSS-17 (ліцензія № 4962829078).  
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РОЗДІЛ 3 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ ЗА СОЦІАЛЬНИМИ,  

МЕДИЧНИМИ ТА ЕКОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

Складовою епідеміологічного нагляду є соціально-гігієнічний моніторинг, 

який представляє систему спостереження, аналізу, оцінки та прогнозу стану 

здоров’я населення та середовища його перебування, при цьому встановлюючи 

причинно-наслідкові зв’язки між станом здоров’я населення та дією факторів 

середовища життєдіяльності. Зважаючи на процеси глобалізації, які відбувають у 

світі, та ускладненням епідемічної ситуації з ККІ, важливим в сучасних умовах є 

визначення цих зв’язків між захворюваністю на ККІ та станом здоров’я населення, 

враховуючи фактори середовища життєдіяльності. 

Для встановлення регіонів України з більш вираженими значеннями 

соціальних, медичних та екологічних факторів щодо впливу на перебіг епідемічного 

процесу ККІ був проведений порівняльний аналіз соціальних (демографічні та 

міграційні процеси, щільність та урбанізація населення), медичних 

(імунокомпрометовані особи, захворюваність на хронічну патологію дихальних 

шляхів) та екологічних (забруднення атмосферного повітря, радіація) показників у 

Луганській та Харківській областях, у Кіровоградській та Полтавській областях, у 

Рівненській та Сумській областях.  

 

3.1 Порівняльний аналіз соціальних показників в областях дослідження 

 

Сучасна демографічна ситуація в Україні є складною, характеризується 

низькими показниками народжуваності та високими показниками смертності [4, 29].  

Динаміка демографічних процесів за 1985 – 2012 рр. у Луганській та 

Харківській областях свідчить про незначне покращення цих показників, але 

показники смертності залишаються  високими (табл. 3.1).  
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                                                                                                                   Таблиця 3.1 

Демографічні процеси (на 1000 населення) в Луганській та Харківській 

областях України 

 у 1985 – 2012 рр. 

Рік Луганська область Харківська область 

народ. смерт. природ.  

приріст (‰) 

народ. смерт. природ.  

приріст (‰) 

1985 11,6 12,2 -0,6 11,4 12,8 -1,4 

1995 7,8 16,6 -8,8 8,0 16,3 -8,3 

2000 6,2 17,6 -11,4 6,7 16,4 -9,7 

2005 7,4 18,3 -10,9 7,9 16,5 -8,6 

2012 9,3 16,3 -7,0 9,6 14,6 -5,0 

У 2012 р. показники народжуваності в цих областях були майже однаковими, 

але через високу смертність в Луганській області від’ємний природний приріст був 

вищим, ніж у Харківській області (відповідно -7,0 ‰, та -5,0 ‰).  

У Кіровоградській та Полтавській областях, незважаючи на зростання 

народжуваності за 2005 – 2012 рр., залишилися високі показники смертності, що 

обумовило високий від’ємний показник природного приросту (табл. 3.2).  

                                                                                                                 Таблиця 3.2 

Демографічні процеси (на 1000 населення) у Кіровоградській та 

Полтавській областях України у 1985 – 2012 рр. 

Рік Кіровоградська область Полтавська область 

народ. смерт. природ. приріст 

(‰) 

народ. смерт. природ. приріст 

(‰) 

1985 12,6 14,5 -1,9 11,8 14,3 -2,5 

1995 9,8 17,4 -7,6 9,1 16,9 -7,8 

2000 7,8 17,8 -10,0 7,0 17,9 -10,9 

2005 8,3 18,8 -10,5 7,7 18,9 -11,2 

2012 10,5 16,6 -6,1 9,5 16,4 -6,9 
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У Полтавській області від’ємний природний приріст виявився дещо вищим, 

ніж у Кіровоградській області (відповідно -6,9 ‰ та -6,1 ‰). 

Значно краща демографічна ситуація спостерігалася в Рівненській області, 

хоча у 2000 – 2005 рр. природний приріст був від’ємним (табл. 3.3).  

                                                                                                                 Таблиця 3.3 

Демографічні процеси (на 1000 населення) у Рівненській та Сумській 

областях України у 1985 – 2012 рр. 

Рік Рівненська область Сумська область 

народ. смерт. природ. приріст 

(‰) 

народ. смерт. природ. приріст 

(‰) 

1985 15,8 11,2 4,6 11,5 14,7 -3,2 

1995 13,8 12,5 1,3 8,9 16,9 -8,0 

2000 11,7 12,9 -1,2 7,0 18,1 -11,1 

2005 12,5 13,9 -1,4 7,2 19,3 -12,1 

2012 15,3 12,3 3,0 9,1 16,3 -7,2 

У 2012 р. показник народжуваності у Рівненській області перевищував 

показник смертності, що сприяло досягненню позитивного природного приросту 

(3,0 ‰), а у Сумській області, незважаючи на збільшення показника народжуваності 

і зменшився смертності, природний приріст був від’ємним (-7,1 ‰). 

Отже, показники природного приросту населення через високу смертність, яка 

є найбільш об’єктивним показником рівня життя населення тривалий період [4], 

виявилися гіршими у Луганській, Полтавській та Сумській областях у порівнянні з 

показниками у відповідних Харківській, Кіровоградській та Рівненській областях.  

Загальний приріст населення, який розраховується як відношення природного 

приросту населення до середньорічної чисельності наявного населення (міграція 

одностороння), найгіршим виявився у Сумській (-15,2 ‰), а найкращим – у 

Рівненській області (2,3 ‰) Порівнюючи показники загального приросту населення, 

вони були кращими у Харківській (0,8 ‰), ніж у Луганській області (-7,1 ‰); у 

Рівненській (2,3 ‰), ніж у Сумській (-15,2 ‰) області, при цьому у Полтавській (-
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6,4 ‰) та у Кіровоградській області (-7,3 ‰) різниця була незначна.  

На рис. 3.1 та 3.2 представлені дані щодо зміни чисельності населення в 

областях України серед сільських та міських жителів. Слід зазначити, що 

одностороння міграція сільського населення була майже у 2 рази більшою, ніж 

міського. 

Серед областей дослідження найбільший відтік міського населення відбувався 

у Кіровоградській (-15,4 %) та у Луганській (-19,0 %) областях, а найменший – у 

Полтавській області (-7,9 %). У Рівненській за 1989 – 2010 рр. міського населення 

збільшилося на 3,8 %. Порівнюючи відтік міських жителів в областях дослідження 

виявлено більший відтік населення у Луганській, ніж у Харківській області, у 

Кіровоградській, ніж у Полтавській області, у Сумській, ніж у Рівненській області. 

 

Рис. 3.1 Зміна чисельності міського населення в областях України за 1989 – 

2010 рр. 

Серед областей дослідження найбільший відтік сільського населення відбувся 

у Сумській області (-29,7 %), а найменший – у Рівненській області (-6,0 %). 

Порівнюючи відтік сільських жителів в областях дослідження виявлено значно 

більший відтік населення у Харківській, ніж у Луганській області, у Полтавській, 

ніж у Кіровоградській області, у Сумській, ніж у Рівненській області. 
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Рис. 3.2 Зміна чисельності сільського населення в областях України за 1989 – 

2010 рр. 

Таким чином, серед населення областей дослідження відбуваються 

депопуляційні процеси, які можуть негативно або позитивно впливати на 

епідемічний процес ККІ. Втім, високі показники смертності в областях дослідження 

є, за твердженням член-кореспондента НАН України Е. М. Лібанової (2007), 

результатом економічних негаразд, відсутності традицій здорового способу життя, 

стресів і психологічних перевантажень, а також забруднення навколишнього 

середовища. Порівнюючи показники демографічної ситуації в Харківській та 

Луганській областях, Кіровоградській та Полтавській областях, Рівненській та 

Сумській областях, визначили більш виражені значення депопуляційних процесів у 

Луганській, Полтавській та Сумській областях, ніж у відповідних Харківській, 

Кіровоградській та Рівненській областях.  

Значний відтік сільського населення у міста суттєво вплинув на рівень 

урбанізації в Україні, який зріс до 68,5 % у порівнянні з 1970 р. (54,5 %). Втім, 

безконтрольна міграція призводить до гуманітарної кризи, і, як наслідок, до 

поширення хронічних та алергічних захворювань [303], причому, у кожному регіоні 

цей процес відбувається по-різному і залежить від багатьох факторів [383, 384] 
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Рівень урбанізації протягом 1985 – 2012 рр. підвищився в досліджуваних 

областях, причому темп зростання дещо відрізнявся (табл. 3.4). Так, у Луганській, 

Харківській та Рівненській областях рівень урбанізації збільшився на 0,8 – 3,3 %, у 

Кіровоградській та Полтавській областях – на 7 – 8 %, у Сумській – на 11,0 %. 

Високоурбанізованими є Харківська (80,3 %) та Луганська (86,8 %) області, середній 

рівень урбанізації – у Кіровоградській (62,3 %), Полтавській (61,4%) та Сумській 

(67,8 %) областях, а низький – у Рівненській області (47,8 %).  

                                                                                                                     Таблиця 3.4  

Динаміка рівня урбанізації в досліджуваних областях у 1985 р. та 2012 р.  

Область Рівень урбанізації (%) 

1985 р. 2012 р. 

Луганська 86,0 86,8 

Харківська 77,0 80,3 

Кіровоградська 55,0 62,3 

Полтавська 55,8 61,4 

Рівненська  46,2 47,8 

Сумська  57,0 67,8 

Порівнюючи рівень урбанізації в областях дослідження виявлено більш 

урбанізованою територію Луганської (86,8 %), ніж Харківської (80,3 %) області, 

Кіровоградської (62,3 %), ніж Полтавської (61,4 %) області, Сумської (67,8 %), ніж 

Рівненської (47,8 %) області. 

У результаті активізації однонаправлених міграційних процесів та високу 

смертність в Україні зменшилися показники щільності населення. Так, з 1985 р. по 

2012 р. найбільше зменшення осіб на 1 кв. км. відбулося  на території Луганської 

області (на 24,6 осіб на 1 кв. км.), а найменше – на території Рівненської області (на 

0,5 осіб на 1 кв. км.). Порівнюючи показники щільності в областях дослідження 

виявлено вищі показники у Харківській (87,4), ніж у Луганській області (84,6), у 

Полтавській (51,1), ніж у Кіровоградській області (40,5), у Рівненській (58,2), ніж у 

Сумській області (57,7 осіб на 1 кв. км.) (табл. 3.5.). 
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                                                                                                                 Таблиця 3.5 

Динаміка щільності населення в досліджуваних областях у 1985 р.  

    та 2012 р.  

Область Щільність населення (осіб на 1 кв. км) 

1985 р. 2012 р. 

Луганська 109,2 84,6 

Харківська 101,8 87,4 

Кіровоградська 50,4 40,5 

Полтавська 60,9 51,1 

Рівненська 58,2 57,7 

Сумська 60,2 48,0 

Отже, у 1980-х роках рівень урбанізації та щільність осіб на 1 кв. км були 

вищими у Луганській, Полтавській та Сумській областях, ніж у відповідних 

Харківській, Кіровоградській та Рівненській областях. У 2012 р. активна міграція 

сільських жителів в міста призвела до збільшення рівня урбанізації, що є 

негативним фактором, в той же час через зменшення населення та збільшення 

показників смертності на територіях дослідження відбулося зменшенню показників 

щільності, що можна вважати наслідком негативних факторів. Порівнюючи рівень 

урбанізації та щільність населення у Луганській та Харківській областях, 

Кіровоградській та Полтавській областях, Сумській та Рівненській областях, 

враховуючи негативний їх вплив на стан здоров’я населення, встановили більш 

виражені їх значення у Луганській, Кіровоградській та Сумській областях, ніж у 

відповідних Харківській, Полтавській та Рівненській областях. 

Найвагоміші щодо впливу на перебіг епідемічного процесу ККІ значення 

соціальних факторів мали Луганська у порівнянні з Харківською областю, Сумська 

у порівнянні з Рівненською областю. Оскільки неможливо за значеннями соціальних 

факторів чітко визначитися з Полтавською та Кіровоградською областю слід 

вважати однакове їх значення для цих територій. 
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3.2 Порівняльний аналіз медичних показників в областях дослідження 

 

Основним фактором, який суттєво впливає на епідемічний процес ККІ, є 

імунопрофілактики населення, завдяки якій формується достатній імунний 

прошарок (90,0 % та більше), який перешкоджає його розвитку. Разом з цим, 

ефективність імунопрофілактики залежить від багатьох факторів, зокрема від стану 

здоров’я населення на певній території та стану здоров’я вакцинованого на момент 

щеплення, що в свою чергу залежить дії факторів середовища життєдіяльності. 

Отже, стан здоров’я населення на певній території є індикатором щодо поширення 

інфекційних хвороб, в тому числі контрольованих імунопрофілактикою. 

Безперервність епідемічного процесу ККІ, особливо в період зниження 

захворюваності або при їх відсутності, можуть підтримувати особи з порушеннями в 

імунній системі, які є резервуаром збереження збудників цих інфекцій [352 385]. До 

групи імунокомпрометованих, згідно з МКХ-10, відносяться особи з такими 

захворюваннями: саркоїдоз, гіпертиреоз, тиреоїдит, цукровий діабет, розсіяний 

склероз, ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, анкілозуючий спондиліт, 

хвороби склер, хронічні хвороби вуха, системи кровообігу, органів дихання, органів 

травлення, шкіри та підшкірної клітковини і сечостатевої системи та інші [386].  

За 2005 – 2011 рр. в Україні, незважаючи на зниження смертності, зросла 

частка з 14,5 % до 15,9 % імунокомпрометованих осіб серед населення, в основному 

за рахунок дорослого (табл. 3.6), що може бути пов’язано з кумулятивним 

характером дії більшості факторів [4],  

Серед імунокомпрометованих найбільш уразливими щодо КІ є хворі на 

хронічні захворювання дихальних шляхів. Висока смертність від цих хвороб є 

наслідком забруднення навколишнього середовища та недостатньої якості медичної 

допомоги [4]. В Україні серед групи імунокомпрометованих в середньому 38,8 % 

хворих з хронічними захворюваннями дихальних шляхів, відмічається їх зростання з 

57,9 (2005 р.) до 60,6 на 1000 населення (2011 р.) 
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                                                                                                                    Таблиця 3.6 

Динаміка імунокомпрометованих осіб серед населення України за 2005 – 

2011 рр. 

Рік Імунокомпрометовані особи (відсоток від чисельності населення) 

діти від 0 до 14 років (%) дорослі (%) всього (%) 

2005 10,0 15,3 14,5 

2006 9,6 15,6 14,7 

2007 9,5 15,9 15,0 

2008 9,9 16,2 15,3 

2009 9,9 16,5 15,6 

2010 9,9 16,6 15,7 

2011 9,9 16,9 15,9 

Серед населення Харківської та Луганської областей зросла частка 

імунокомпрометованих осіб, але у Харківській області їх було на 7,2 % більше, ніж 

серед населення Луганської області (табл. 3.7). 

                                                                                                                      Таблиця 3.7 

Динаміка імунокомпрометованих осіб серед населення Харківської та 

Луганської областей за 2005 – 2011 рр. 

Рік Імунокомпрометовані особи (відсоток від чисельності населення) 

Луганська область Харківська область 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього 

(%) 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього  

(%) 

2005 7,2 11,8 10,4 13,3 17,1 16,6 

2006 6,9 11,9 11,3 13,7 18,2 17,6 

2007 7,3 12,1 11,5 14,2 18,7 18,2 

2008 6,9 12,1 11,5 14,3 19,1 18,6 

2009 7,1 12,3 11,6 14,3 19,8 19,1 

2010 6,4 12,5 11,7 14,2 19,9 19,2 

2011 5,9 12,8 11,8 12,0 20,9 19,6 
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Серед групи імунокомпрометованих відсоток осіб з хронічними 

захворюваннями дихальних шляхів у Луганській області приходилося 35,6 %, у 

Харківській області – 43,9 %, при цьому відбулося зростання показників 

захворюваності на ці хвороби. Так, у Луганській області захворюваність на хронічні 

хвороби дихальних шляхів зросла з 39,4 (2005 р.) до 40,7 на 1000 населення 

(2011 р.), у Харківській області – з 77,8 (2005 р.) до 80,5 на 1000 населення (2011 р.).  

У Полтавській та Кіровоградській областях відбулося зростання 

імунокомпрометованих, але у Полтавській області цей показник був на 1,6 % 

більшим, ніж у Кіровоградській області (табл. 3.8). 

Разом з цим у Полтавській області збільшився показник захворюваності на 

хронічні хвороби дихальних шляхів з 42,1 (2005 р.) до 48,1 на 1000 населення (2011 

р.), а у Кіровоградській області дещо зменшився з 52,3 (2005 р.) до 52,0 на 1000 

населення (2011 р.). Серед групи імунокомпрометованих частка хворих з 

хронічними захворюваннями дихальних шляхів у цих областях у середньому 

становила 37,4 %.  

                                                                                                                      Таблиця 3.8 

Динаміка імунокомпрометованих осіб серед населення Кіровоградської та 

Полтавської областей за 2005 – 2011 рр. 

Рік Імунокомпрометовані особи (відсоток від чисельності населення) 

Кіровоградська область Полтавська область 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього 

(%) 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього  

(%) 

2005 8,1 14,5 13,5 6,9 14,7 13,4 

2006 7,0 14,6 13,4 8,0 14,7 13,7 

2007 6,9 14,4 13,3 7,7 15,2 14,1 

2008 6,7 14,4 13,3 8,8 15,5 14,7 

2009 6,2 14,7 13,4 8,5 15,6 14,7 

2010 6,3 14,9 13,7 8,7 16,5 15,5 

2011 6,3 15,6 14,1 9,0 16,8 15,7 
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У Рівненській та Сумській областях відбулося зростання частки 

імукомпрометованих відповідно з 11,8 % до 16,2 % та від 16,2 % до 17,7 %         

(табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Динаміка імунокомпрометованих осіб серед населення Рівненської та 

Сумської областей за 2005 – 2011 рр. 

Рік Імунокомпрометовані особи (відсоток від чисельності населення) 

Рівненська область Сумська область 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього 

(%) 

діти від 0 до 

14 років (%) 

дорослі 

(%) 

всього 

(%) 

2005 11,7 11,8 11,8 7,8 17,5 16,2 

2006 11,7 13,2 12.9 8,4 17,6 16,3 

2007 10,7 13,0 12,6 8,3 17,9 16,7 

2008 10,5 13,5 12,9 8,5 18,5 17,2 

2009 11,3 14,1 13,5 7,2 18,9 17,4 

2010 10,8 15,5 14,6 7,2 19,2 17,7 

2011 11,0 16,2 15,2 7,8 19,2 17,7 

З хронічною патологією дихальних шляхів серед імунокомпрометованих у 

Рівненській області було 42,5 %, а у Сумській області – 29,6 %. За період 

спостереження відмічалося зростання захворюваності на цю патологію у 

Рівненській області з 55,3 (2005 р.) до 58,2 на 1000 населення (2011 р.), а у Сумській 

області – з 48,7 (2005р.) до 51,4 на 1000 населення (2011 р.). 

Таким чином, в областях дослідження відбулося зростання на 0,6 – 3,4 % 

чисельності групи ризику серед населення, зокрема імунокомпрометованих осіб, а 

також показників захворюваності на хронічні хвороби дихальних шляхів, що є 

умовою для поширення ККІ. Слід зазначити, що імунокомпрометованих та з 

хронічними захворюваннями дихальних шляхів серед населення було більше у 

Харківській, ніж у Луганській області, у Полтавській, ніж у Кіровоградській області, 

у Рівненській, ніж у Сумській області.  
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3.3 Порівняльний аналіз екологічних показників в областях дослідження 

 

Антропогенні забруднення атмосферного повітря становлять лише 0,5 % від 

загального забруднення від природних явищ, але саме цей тип забруднення має 

найбільш негативний вплив на навколишнє середовище. Застосування недосконалих 

технологій, відсутність надійних та ефективних очисних споруд, збільшення 

кількості автомобілів призвели до критичного стану атмосферного повітря. 

Найбільша кількість підприємств-забруднювачів традиційно сконцентрована у 

східному регіоні України (рис. 3.3).  

 

Рис. 3.3 Карта екологічного забруднення регіонів України 

Забруднення навколишнього середовища викидами від автотранспорту – одне 

з найнебезпечніших для здоров’я людини, тому що вихлопні гази надходять у 

приземний шар повітря, де затрудняється їх розсіювання, до того ж будинки 

житлових кварталів, які знаходяться поряд з автомагістралями, є свого роду екраном 

для уловлювання шкідливих речовин.  

Аналіз за 1985 – 2012 рр. викидів в атмосферне повітря токсичних речовин 

(тис. тонн на рік) показав зменшення їх кількості у Луганській та Харківській 

областях у 2 рази, у Кіровоградській – у 4 рази, Полтавській – у 3 рази, у Рівненській 

та Сумській – відповідно у 3 – 4 рази. Причому зменшення викидів відбулося як від 

стаціонарних, так і від пересувних джерел, незважаючи на збільшення 

автомобільного транспорту. 

На рисунку 3.4 представлена середня щорічна кількість викидів 
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забруднюючих атмосферне повітря речовин від стаціонарних, пересувних джерел та 

загалом у Харківській та Луганській областях. Встановлено, що у Луганській 

області їх кількість була у 2 рази більшою, ніж у Харківській області. 
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 Рис. 3.4 Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря від 

стаціонарних, пересувних джерел та загалом (тисяч тонн на рік) у Харківській і 

Луганській областях за 1985 – 2012 рр.  

Аналіз за 1985 – 2012 рр. щорічних викидів шкідливих речовин від 

стаціонарних, пересувних джерел та загалом в атмосферне повітря у 

Кіровоградській та Полтавській областях показав, що у Полтавській області майже у 

2 рази викидів було більше, ніж у Кіровоградській області (рис. 3.5). 
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Рис. 3.5 Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними, пересувними джерелами та загалом (тисяч тонн на рік) у 

Полтавській та Кіровоградській областях за 1985 – 2012 рр. 
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У Сумській області за 1985-2012 рр. кількість викидів шкідливих речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел, а також загалом була 

майже у 1,3 – 1,8 разів була більшою, ніж у Рівненській області (рис. 3.6). 
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Рис. 3.6 Кількість викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними, пересувними джерелами та загалом (тисяч тонн на рік) у Рівненській 

та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

Динаміка викидів найпоширеніших забруднювачів атмосферного повітря 

(пилу, діоксиду сірки, діоксиду азоту, оксиду вуглецю) від стаціонарних та 

пересувних джерел за 1985 – 2012 рр. свідчить про їх зменшення у більшості 

випадків. Хоча, у деяких областях, наприклад, у Луганській області відбулося 

незначне збільшення викидів діоксиду азоту, у Харківській та Полтавській областях 

– діоксиду сірки.  

Порівнюючи сумарну кількість викинутих найпоширеніших речовин в 

атмосферне повітря у Харківській та Луганській, Кіровоградській та Полтавській, 

Сумській та Рівненській областях встановили, що у Луганській, Полтавській та 

Сумській областях цих викидів було більше, ніж у відповідних Харківській, 

Кіровоградській та Рівненській областях, причому значна різниця у 2,5 рази 

виявилася між викидами у Харківській та Луганській областях, а між кількістю 

викидів у Полтавській та Кіровоградській областях різниця становила 0,9 тис. тонн, 

у Сумській та Рівненській областях – 1 тис. тонн (табл. 3.10).  
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                                                                                                                       Таблиця 3.10 

Динаміка викидів стаціонарними та пересувними джерелами 

 у атмосферне повітря найпоширеніших речовин на територіях  

дослідження за 1985 – 2012 рр. 

Рік Викиди стаціонарними джерелами найпоширеніших речовин 

(тис. тонн на рік) 

пил діоксид сірки діоксид азоту оксид вуглецю 

1 2 3 4 5 

Луганська область (схід, південь) 

1985 150,0 125,0 25,0 154,0 

2000 105,0 105,0 18,1 112,0 

2012 49,0 124,0 27,0 107,0 

Харківська область (схід, північ) 

1985 72,1 50,0 35,0 17,2 

2000 47,2 37,6 24,8 11,9 

2012 47,0 81,0 17,3 6,3 

Кіровоградська область (центр) 

1985 18,4 35 4,1 9,0 

2000 12,8 23,3 1,9 5,5 

2012 9,0 2,5 2,1 4,7 

Полтавська область (центр) 

1985 9,0 6,7 20,0 19,0 

2000 6,2 4,9 14,9 12,1 

2012 6,0 13,0 13,0 12,0 

Рівненська область (захід, північ) 

1985 4,5 2,5 3,0 5,0 

2000 3,7 2,4 2,1 5,2 
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             Продовж. табл. 3.10 

1 2 3 4 5 

2012 3,9 0,9 4,3 3,8 

Сумська область (схід, північ) 

1985 4,8 5,0 4,0 10,2 

2000 3,3 4,1 3,6 9,0 

2012 5,6 5,2 3,6 6,0 

Таким чином, ступінь забруднення атмосферного повітря виявився у 2 – 2,5 

рази вищий у Луганській, ніж у Харківській області, майже у 2 рази у Полтавській, 

ніж у Кіровоградській області та у 1,5 рази у Сумській, ніж у Рівненській області.  

Одним із важливих екологічних факторів, який може суттєво впливати на стан 

здоров’я, є радіація. Вивчення впливу іонізуючого випромінювання на здоров’я 

населення набуло актуальності завдяки погіршенню природного радіаційного фону 

через космічне випромінювання та розсіювання природних радіонуклідів в об’єктах 

навколишнього середовища, в тому числі за рахунок технологічних процесів. 

Радіаційний стан на території України за потужністю експозиційної дози 

гамма-випромінювання знаходився у межах 5,0 – 23,0 мкР/год (контрольний рівень 

23,0 мкР/год), окрім деяких локальних зон забруднених радіонуклідами. Отже, 

середньомісячні значення потужності експозиційної дози гамма-випромінювання в 

останні роки були вищими у Луганській, ніж у Харківській області і становили 

відповідно 9,0 – 15,0 мкР/год та 11,0 – 12,0 мкР/год, у Кіровоградській, ніж у 

Полтавській області – відповідно 15,0 – 5,0 мкР/год та 11,5 мкР/год, у Сумській, ніж 

Рівненській – відповідно 12,0 – 18,0 мкР/год та 12,0 – 16,0 мкР/год. 

У трьох областях дослідження є зони підвищеної радіації. Так, Кіровоградська 

область має сировинну базу атомної енергетики – урано-добувну промисловість, яка 

включає три родовища уранової руди. Видобуток уранової руди здійснюється на 

двох шахтах: Інгульській та Смолінській Східного гірничо-збагачувального 

комбінату. Тому, природний радіаційний фон у цих місцях області значно 

підвищений. Рівненська та Сумська області постраждали від аварія на ЧАЕС, що 
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призвело до забруднення широким спектром коротко- та довгоживучих 

радіонуклідів, серед яких значну роль відіграють 137Cs та 90Sr. Рівненщина одна із 

найбільш постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи. Із 1022 населених 

пунктів цієї області 339 (33,2 %) були вражені радіацією, із них 5 (1,7 %) населених 

пунктів віднесли до зони безумовного відселення, 270 (89,4 %) – до зони 

добровільного відселення, 27 (8,9 %) – до зони посиленого контролю. У Сумській 

області постраждало 9 (0,5 %) населених пунктів, із них 2 зони гарантованого 

добровільного відселення та 7 зон посиленого радіологічного контролю. 

Одержані результати досліджень узагальнили за соціальними, медичними та 

екологічними показниками. Радіаційний фон на територіях дослідження був 

підвищений тільки в екологічно забруднених зонах, тому цей показник ми не 

включили до загальної характеристики (табл. 3.11).  

                                                                                                                     Таблиця 3.11 

Соціальні, медичні та екологічні показники в областях дослідження за 

1985 – 2012 рр. 

Область Показники 
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Луганська 16,2 -7,7 -7,1 96,9 86,4 11,4 40,0 722,9 92,0 

Харківська 15,3 -6,0 0,8 94,6 78,6 18,4 79,1 262,0 26,0 

Кіровоград. 17,0 -7,2 -7,3 45,4 58,6 13,7 52,0 129,8 10,1 

Полтавська 17,0 -7,8 -6,4 56,0 58,6 14,9 45,1 221,4 11,0 

Сумська 17,0 -8,8 -15,2 54,1 62,4 17,0 56,8 116,8 5,0 

Рівненська 12,5 1,2 2,3 57,9 47,0 13,3 50,0 78,6 4,0 

Зважаючи на те, що загальний радіаційний фон в областях дослідження майже 
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однаковий, його не включили для оцінки показників середовища життєдіяльності. 

Але при проведенні соціально-гігієнічного моніторингу на конкретній території 

радіаційний фон повинен враховуватися.  

Для оцінки факторів середовища життєдіяльності в областях дослідження 

розрахували абсолютний та відносний індекси соціальних, медичних та екологічних 

показників, що дало нам можливість визначити між Луганською та Харківською 

областями, між Полтавською та Кіровоградською областями та між Сумською та 

Рівненською областями різницю в рівнях цих показників (табл. 3.12).  

                                                                                                                 Таблиця 3.12 

Абсолютні та відносні індекси стану середовища життєдіяльності в 

областях дослідження 

Область Індекси 

абсолютний індекс відносний індекс 

Луганська 2,2 0,4 

Харківська 2,9 0,6 

Кіровоград. 3,3 0,7 

Полтавська 3,0 0,6 

Сумська 2,3 0,5 

Рівненська 4,7 0,9 

Отже, у Луганській, Полтавській та Сумській областях показники середовища 

життєдіяльності за розрахованими індексами мали нижчий рівень, ніж у відповідних 

Харківській, Кіровоградській та Рівненській областях.  

Крім цього, за даними офіційної інформації Держкомстатистики України [228, 

387] було проведено ранжування областей дослідження за ІЛР. Так, за 1999 – 

2010 рр. покращились інтегральні ІЛР, що характеризують людський розвиток у 

Луганській (з 0,422 до 0,428) та Харківській областях (з 0,525 до 0,561), в інших 

областях дослідження ці показники значно погіршилися. Так, у Кіровоградській 

області ІЛР знизився з 0,490 до 0,423, у Полтавській – з 0,599 до 0,510, у Рівненській 

області – з 0,549 до 0,465, у Сумській області – з 0,492 до 0,444 (табл. 3.13). 
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                                                                                                                          Таблиця 3.13 

Індекси інтегрального регіонального людського розвитку в 

досліджуваних областях у 1999 – 2010 рр. 

Інтегральний ІЛР та його складові розраховані так, що їх зростання свідчить 

про позитивний результат для суспільства, що не завжди співпадає з позитивним 

впливом на епідемічний процес ККІ. Так, наприклад, до складових частин ІЛР 

входять блок «рівень освіти», який включає чисельність студентів, кількість дитячих 

та навчальних закладів; блок «умови проживання населення» – щільність населення, 

рівень урбанізації; блок «матеріальний добробут» – забезпеченість автомобілями. 

Зростання цих показників може негативно впливати на епідемічний процес КІ. Втім, 

при погіршенні індексів «стан та охорона здоров’я» (охоплення щепленнями) та 

«екологічна ситуація» (викиди шкідливих речовин) можна спостерігати ускладнення 

епідемічної ситуації. 

Аналізуючи шкалу демографічного розвитку виявлено, що у Луганській 

області (0,202) цей показник на 0,173 був нижчим, ніж у Харківській (0,375); у 

Кіровоградській (0,107) нижчим на 0,235, ніж у Полтавській області (0,342); у 

Сумській (0,229) нижчим на 0,037, ніж у Рівненській області (0,266). Причинами 

такого стану стали високі коефіцієнти смертності немовлят та перинатальної 

смертності, низький рівень середньої очікуваної тривалості життя, а також 

міграційні процеси.  

Ранжування Область Індекси інтегрального регіонального людського  

розвитку 

1999 р. 2005 р. 2010 р. 

I Харківська  0,525 0,537 0,561 

ІІ Полтавська  0,599 0,506 0,510 

ІІІ Рівненська 0,549 0,504 0,465 

VI Сумська 0,492 0,446 0,444 

V Луганська  0,422 0,412 0,428 

VI Кіровоградська  0,490 0,419 0,423 
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Індекс розвитку регіональних ринків праці менше всього може впливати на 

перебіг епідемічного процесу КІ. У Луганській (0,620) цей показник був нижчим, 

ніж у Харківській (0,772); у Кіровоградській (0,690) був вищим, ніж у Полтавській 

(0,577) області; у Рівненській (0,599) був значно нижчим, ніж у Сумській області 

(0,706). Індекс блоку «матеріальний добробут» погіршився практично в усіх 

областях, окрім Луганської області. Порівнюючи області, виявили кращий стан 

матеріального добробуту за розрахованим індексом у Харківській (0,470), ніж у 

Луганській (0,464), у Полтавській (0,474), ніж у Кіровоградській (0,306) та у 

Сумській (0,362), ніж у Рівненській області (0,336). Безперечне лідерство у 

покращенні умов проживання утримують Харківська (0,386), Полтавська (0,318) та 

Сумська області (0,274) у порівнянні з відповідними областями – Луганська (0,210), 

Кіровоградська (0,280) та Рівненська (0,228) області. А показники ІЛР рівня освіти 

були кращі у Харківській (0,577), Полтавській (0,495) та Рівненській (0,415) 

областях у порівнянні відповідно з Луганською (0,313), Кіровоградською (0,413) та 

Сумською (0,329) областями. Стан здоров’я суспільства та система його 

забезпечення – одна із основних складових розвитку людського потенціалу. 

Протягом 1999 – 2010 рр. цей показник дещо покращився в Луганській – від 0,626 

до 0,633 та суттєво у Харківській – від 0,379 до 0,672. У Кіровоградській, 

Полтавській, Рівненській та Сумській, навпаки, відбулося його погіршення, причому 

в Кіровоградській його значення було меншим, ніж у Полтавській області 

(відповідно 0,521 та 0,609), у Сумській – меншим, ніж у Рівненській (відповідно 

0,513 та 0,553). Покращення стану соціального середовища за 1999 – 2010 рр. 

відбулося в Луганській, Харківській та Сумській областях. У 2010 р. цей показник 

був кращим у Харківській (0,634), ніж у Луганській (0,426), у Полтавській (0,492), 

ніж у Кіровоградській (0,404), у Рівненській (0,662), ніж у Сумській області (0,504). 

За період спостереження в областях значно погіршилася екологічна ситуація. У 

Луганській області індекс екологічної ситуації знизився від 0,826 до 0,624, у 

Харківській – від 0,944 до 0,733, у Кіровоградській – від 0,893 до 0,706, у 

Полтавській – від 0,972 до 0,803, у Рівненській – від 0,951 до 0,813, у Сумській – від 
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0,965 до 0,705. За індексом фінансового стану ліпша ситуація спостерігалася в 

Харківській (0,455), ніж у Луганській (0,398), у Полтавській (0,498), ніж у 

Кіровоградській (0,430), у Сумській (0,446), ніж у Рівненській області (0,339).  

Отже, характеристика складових інтегрального ІЛР показала, що у Луганській 

в порівнянні з Харківською областю всі показники були гіршими. Оцінюючи 

складові інтегрального індексу людського розвитку в Кіровоградській та 

Полтавській областях, слід зазначити, що вони виявилися гіршими у 

Кіровоградській за всіма складовими, окрім індексу ринку праці, ніж у Полтавській 

області. У Сумській області інтегральний ІЛР був гіршим, ніж у Рівненській. Але, 

аналізуючи складові інтегрального ІЛР у цих областях встановлено, що у 2010 р. у 

Сумській області були гірші демографічні показники, соціального середовища, 

показники освіти, охорони здоров’я та екологічної ситуації, а у Рівненській області 

гіршими виявилися показники ринку праці, добробуту, умов проживання та 

фінансування.  

Таким чином, запропоновано соціально-гігієнічний моніторинг на певній 

території проводити за найвагомішими показниками, зокрема соціальними 

(демографічні показники, урбанізація, щільність, фінансування), медичними 

(імунокомпрометовані особи, захворюваність на хронічні хвороби дихальних 

шляхів) та екологічними (стан атмосферного повітря, радіація) (рис. 3.7). 
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Висновки з розділу. 

1. За результатами порівняння соціальних (смертність на 1000 населення, 

природний приріст, загальний приріст, щільність населення, урбанізація), медичних 

(імунокомпрометовані особи, захворюваність на хронічну патологію дихальних 

шляхів) та екологічних (забруднення атмосферного повітря від стаціонарних та 

пересувних джерел) показників з’ясовано, що у Луганській, Полтавській та 

Сумській областях ці показники були вищими, ніж у відповідних Харківській, 

Кіровоградській та Рівненській областях. Це підтверджується розрахованими 

індексами, які мали нижчий рівень у Луганській (0,4), ніж у Харківській області 

(0,6), у Полтавській (0,6), ніж у Кіровоградській області (0,7), у Сумській (0,5), ніж у 

Рівненській області (0,9). 

2. Встановлено гірший інтегральний індекс людського розвитку, який 

складається з таких складових: демографічний розвиток, розвиток регіональних 

ринків праці, матеріальний добробут населення, умови проживання населення, 

рівень освіти населення, стан та охорона здоров’я, соціальне середовище, екологічна 

ситуація і фінансування людського розвитку в Луганській, ніж у Харківській 

області, у Сумській, ніж у Рівненькій області. В той же час у Полтавській області, 

яка була віднесена до областей з більш вираженими значеннями соціальних, 

медичних та екологічних показників, інтегральний індекс людського розвитку 

виявився кращим, ніж у Кіровоградській області, що нами враховувалося при 

вивченні впливу факторів середовища життєдіяльності на перебіг епідемічного 

процесу КІ. 

3. В областях дослідження та загалом в Україні виявлено зростання на 0,6 – 

3,4 % імунокомпрометованих осіб серед населення та рівня захворюваності на 

хронічні хвороби дихальних шляхів (з 57,9 до 60,6 на 100 тис. населення), які є 

групою ризику щодо ККІ.  
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РОЗДІЛ 4 

КРАПЕЛЬНІ КОНТРОЛЬОВАНІ ІНФЕКЦІЇ У ПОРІВНЯННІ  

З НЕКОНТРОЛЬОВАНИМИ НА ТЕРИТОРІЯХ ІЗ РІЗНИМ 

СТУПЕНЕМ ДІЇ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

 

У сучасних умовах закономірності та ознаки перебігу епідемічного процесу 

ККІ можуть бути всебічно розкриті при поглибленому вивченні їх проявів та 

тенденцій у порівнянні з КНІ, в тому числі на різних територіях за ступенем впливу 

факторів середовища життєдіяльності.  

 

4.1 Аналіз багаторічної захворюваності на крапельні інфекції  

 

Для визначення поширеності захворюваності на ККІ (кір, епідемічний 

паротит, кашлюк, дифтерія та носійство токсигенних штамів C. diphtheriae) та КНІ 

(менінгококова інфекція, вітряна віспа, скарлатина, краснухи), а також для 

встановлення їх загальних ознак та закономірностей перебігу ЕП, були розраховані 

міри центральних тенденцій (середня арифметична та медіана) показників 

захворюваності за 1985 – 2012 рр. у Луганській, Харківській, Кіровоградській, 

Полтавській, Рівненській, Сумській областях та в Україні. Краснуха була віднесена 

до КНІ, так як щеплення проти цієї інфекції почали проводи в Україні з 2003 р.  

Для виявлення особливостей перебігу епідемічного процесу ККІ (кір, 

епідемічний паротит, дифтерія та кашлюк) в різні періоди модернізації соціальної, 

економічної та політичної сфер в Україні та на різних за ступенем впливу факторів 

середовища життєдіяльності територіях дослідження було проведено порівняння з 

КНІ (менінгококова інфекція, скарлатина, вітряна віспа, краснуха) захворюваності, 

тенденцій розвитку ЕП та розмаху коливань, в тому числі у вікових групах та серед 

міського і сільського населення.  

Розраховані середні арифметичні та значення медіани майже при всіх КІ у 

досліджуваних областях та в Україні не співпадали, що вказує на вплив періодично 
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діючих та випадкових факторів на рівень захворюваності. Медіана захворюваності 

(на 100 тис. населення) на кір між областями дослідження коливалася в межах від 

0,6 до 10,2; на епідемічний паротит – від 15,4 до 55,4; на дифтерію – від 0,08 до 0,3; 

на кашлюк – від 0,7 до 5,8; на краснуху – від 37,5 до 77,4; на менінгококову 

інфекцію – від 1,1 до 4,3; на скарлатину – від 26,3 до 45,1; на вітряну віспу – від 

241,2 до 350,0; носійство токсигенних штамів C. diphtheriae – від 0,2 до 1,0 (табл. 2). 

В середньому встановлено 4 – 12-разову різницю між відповідними показниками 

захворюваності в областях дослідження та в Україні (табл. 4.1). 

Проведені дослідження показали, що значення медіани захворюваності на ККІ 

(кір, кашлюк та дифтерія), були вищими у Харківській (відповідно 7,5; 5,8 та 0,3 на 

100 тис. населення), ніж у Луганській області (відповідно 0,6; 0,7 та 0,2 на 100 тис. 

населення), при цьому багаторічні середні рівні щепленості проти цих інфекцій були 

вищими у Луганській (відповідно 93,1 %; 92,7 % та 90,5 %), ніж у Харківській 

області (відповідно 88,5 %; 89,9 % та 88,3 %). А медіана захворюваності на 

епідемічний паротит була нижчою у Харківській (15,4), ніж у Луганській області 

(17,1 на 100 тис. населення), що відповідає рівню щепленості (відповідно 84,8 % та 

75,6 %). Слід зазначити, що імунокомпрометованих осіб у Луганській (11,8 %) було 

на 7,8 % менше, ніж у Харківській області (19,6 %), (P<0,01). 

У Полтавській області значення медіани захворюваності на кір, кашлюк та 

дифтерію були вищими, ніж у Кіровоградській області (відповідно 6,2; 4,5; 0,1 та 

5,6; 3,6; 0,08 на 100 тис. населення), хоча багаторічні середні рівні щепленості проти 

кашлюку та дифтерії були вищими у Полтавській області, ніж у Кіровоградській 

області (відповідно 87,9 %; 92,8 %; 92,6 % та 88,4 %; 88,5 %; 85,5 %). Значення 

медіани захворюваності на епідемічний паротит було вищим у Кіровоградській 

(38,3), ніж у Полтавській області (22,7 на 100 тис. населення), що відповідало рівню 

щепленості проти цієї інфекції (відповідно 70,2 % та 88,5 %). 

Імунокомпрометованих у Полтавській (15,7 %) було на 1,6 % більше, ніж у 

Кіровоградській області (14,1 %), (Р<0,01). 
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                                                                                                                                                                                        Таблиця 4.1 

Значення центральних тенденцій та розмах показників захворюваності на контрольовані інфекції в та 

неконтрольовані   досліджуваних областях та загалом в Україні за 1985 – 2012 рр. (на 100 тис. населення) 

Показник Область 

Луганська Харківська Кіровоградська Полтавська Рівненська Сумська Україна 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кір 

М 9,7 18,7 20,7 22,5 29,2 21,1 19,0 

Ме 0,6 7,5 5,6 6,2 7,1 5,1 10,2 

Квартилі 

25-75 % 

0,02-7,9 0,3-28,2 1,1-25,5 0,5-35,2 0,7-33,2 0,5-28,9 2,1-25,5 

Розмах 97,6 87,4 147,9 139,6 156,3 92,4 90,6 

Епідемічний паротит 

М 37,1 39,9 57,4 38,6 74,5 55,1 49,9 

Ме 17,1 15,4 38,3 22,7 55,4 18,2 45,2 

Квартилі 

25-75 % 

1,1-40,4 2,9-63,4 11,5-90,9 3,2-50,2 10,1-127,4 6,6-59,9 7,9-71,3 
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                                                                                                                                                                                                                                             Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7  

Розмах 273,2 229,1 231,9 218,0 310,4 547,7 145,7 

Дифтерія 

М 1,0 1,6 1,1 0,7 0,6 1,6 1,5 

Ме 0,2 0,3 0,08 0,1 0,2 0,2 0,3 

Квартилі 

25-75 % 

0,04-0,9 0,1-2,0 0,0-0,8 0,0-1,0 0,0-0,7 0,02-0,9 0,1-2,1 

Розмах 7,3 9,8 10,7 4,2 4,1 13,4 10,2 

Носійство токсигенних штамів C. diphtheriae 

М 2,1 1,7 3,2 1,3 1,6 2,5 2,1 

Ме 1,0 0,8 0,7 0,2 0,3 0,8 0,7 

Квартилі 

25-75 % 

0,2-2,3 0,3-2,3 0,04-3,2 0,00-1,9 0,00-1,8 0,1-3,1 0,2-2,8 

Розмах 13,3 9,2 20,8 10,3 10,2 16,9 14,5 

Кашлюк 

М 1,1 6,3 4,1 5,4 3,0 5,4 4,9 

Ме 0,7 5,8 3,6 4,5 2,6 4,2 4,5 



117 

 

                                                                                                                                                                                                                                          Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Квартилі 

25-75 % 

0,3-1,4 3,1-7,9 2,0-5,8 1,9-7,8 1,8-4,5 2,2-7,9 2,5-6,4 

розмах 5,6 15,2 1,6 16,8 5,2 14,2 12,5 

Краснуха 

М 113,3 91,3 66,3 106,9 80,4 113,3 85,0 

Ме 77,4 59,9 46,3 74,7 37,5 66,1 66,1 

Квартилі 

25-75 % 

13,1-135,4 19,9-138,1 18,7-103,3 22,9-143,1 21,2-98,9 33,4-173,9 12,4-118,6 

Розмах 493,1 344,4 274,3 454,5 492,6 536,3 327,9 

Менінгококова інфекція 

М 1,5 4,4 2,5 1,4 2,8 2,6 2,5 

Ме 1,2 4,3 2,5 1,1 2,5 2,5 2,3 

Квартилі 

25-75 % 

0,9-1,6 3,2-5,6 1,6-3,3 0,8-2,0 1,9-3,4 1,6-3,4 1,8-3,0 
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                                                                                                                                                                                                                                          Продовж. табл. 4.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розмах 3,6 10,1 5,2 3,6 7,2 5,9 4,2 

Скарлатини 

М 54,0 38,9 31,1 52,8 41,1 63,4 47,4 

Ме 42,2 31,1 26,3 40,8 37,0 45,1 38,0 

Квартилі 

25-75 % 

25,2-64,1 21,4-43,9 17,4-36,3 33,0-61,0 23,6-53,5 34,4-74,9 26,1-62,4 

Розмах 163,9 106,3 82,4 116,7 104,2 177,6 117,3 

Вітряна віспа 

М 371,2 257,5 269,1 326,6 365,7 324,6 299,1 

Ме 350,0 244,8 241,2 310,1 256,0 289,2 278,3 

Квартилі 

25-75 % 

247,6-449,7 185,6-308,9 207,8-315,6 260,5-256,0 190,6-315,5 245,1-418,0 277,7-

358,4 

Розмах 365,6 357,0 370,5 368,0 348,8 381,1 384,1 
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Значення медіани захворюваності на дифтерію у Рівненській та Сумській 

областях, були однаковими (відповідно 0,2 та 0,2 на 100 тис. населення), на кашлюк 

було вищим у Сумській, ніж у Рівненській області (відповідно 4,2 та 2,6), на 

епідемічний паротит та кір у Рівненській, ніж у Сумській області (відповідно 55,4; 

7,1 та 18,2; 5,1 на 100 тис. населення). Рівень щепленості проти дифтерії, кашлюку, 

епідемічного паротиту та кору був дещо вищим у Сумській, ніж у Рівненській 

області (відповідно 91,4 %; 92,7 %; 86,2 %; 88,4 % та 89,3 %; 91,1 %; 65,9 %; 88,1 %). 

У Сумській області (17,7 %) було імунокомпрометованих осіб на 2,5 % більше, ніж у 

Рівненській області (15,2 %), (P<0,01). 

Враховуючи можливі недоліки в організації проведення щеплень, а також в 

достовірності реєстрації кору, епідемічного паротиту, кашлюку та дифтерії, можна 

на прикладі шести областей України стверджувати, що захворюваність у 

Харківській, Полтавській та Рівненській областях у більшості випадків була вищою, 

ніж у відповідних Луганській, Кіровоградській та Сумській областях, де 

спостерігався нижчий рівень щепленості та була більша частка, окрім Рівненської 

області, імунокомпрометованих осіб. Найбільш виразно це спостерігалося при 

порівнянні Луганської та Харківської областей. Крім цього, привернуло увагу те, що 

у Луганській, Кіровоградській та Сумській областях, де захворюваність на дифтерію 

була нижчою або однаковою у порівнянні з відповідними областями, показник 

носійства токсигенних штамів C. diphtheriae був вищим. 

Отже, рівень захворюваності на ККІ залежить від щепленості та від наявності 

на певній території імунокомпрометованих осіб. За медіаною захворюваності на 

дифтерію та носійста токсигенних штамів C. diphtheriae в областях дослідження 

можна припустити гіподіагностику дифтерії у Луганській, Кіровоградській та 

Сумській областях.  

Аналіз медіани захворюваності на КНІ (скарлатина, вітряна віспа, краснуха) 

дозволив виявити вищі ці значення у Луганській, ніж у Харківській області 

(відповідно 42,2; 350,0; 77,4 та 31,1; 244,8; 59,9 на 100 тис. населення), у 

Полтавській, ніж у Кіровоградській області (відповідно 40,8; 310,1; 74,7 та 26,3; 

241,2; 46,3 на 100 тис. населення) та у Сумській, ніж у Рівненській області 
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(відповідно 45,1; 289,2; 66,1 та 37,0; 256,0; 37,5 на 100 тис. населення), тобто в 

областях, які мали більш виражені значення соціальних, екологічних та медичних 

факторів, окрім захворюваності на менінгококову інфекцію. Так, значення медіани 

захворюваності на менінгококову інфекцію було значно вищим у Харківській, ніж у 

Луганській області та в Україні (відповідно 4,3; 1,2; 2,3 на 100 тис. населення), 

причому у Харківській області та в Україні виявилися вищими показники 

захворюваності на хронічні хвороби дихальних шляхів, ніж у Луганській області 

(відповідно 78,8; 59,3 та 39,3 на 1000 населення) (P<0,01). Таку ж ситуацію можна 

було спостерігати у Кіровоградській та Полтавській областях. У Кіровоградській 

області та в Україні показники захворюваності на менінгококову інфекцію та з 

хронічною патологією дихальних шляхів були вищими, ніж у Полтавській області 

(відповідно 2,5; 2,3 та 1,1 на 100 тис. населення) та (50,2; 59,3 та 44,8 на 1000 

населення). У Рівненській та Сумській областях захворюваність на менінгококову 

інфекцію була однаковою (відповідно 2,5 та 2,5 на 100 тис. населення), а 

захворюваність на хронічну патологію дихальних шляхів становила відповідно 51,7 

та 57,3 на 1000 населення.  

Отже, захворюваність на КНІ залежить, від факторів середовища 

життєдіяльності та від наявності хворих з хронічною патологією дихальних шляхів, 

які імовірно підтримують безперервність ЕП в період резервації. 

Високі показники захворюваності на ККІ та КНІ в областях дослідження та 

загалом в Україні реєструвалися в основному до 2000 р. Зважаючи на це, 

динамічний ряд показників захворюваності на кір, епідемічний паротит, кашлюк, 

дифтерію, носійство токсигенних штамів C. diphtheriae, менінгококову інфекцію, 

вітряну віспу, скарлатину та краснуху за 1985 – 2012 рр. розділили на два періоди. 

Перший період (1985 – 1998 рр.) характеризувався вищими показниками 

захворюваності та вираженими процесами модернізації соціальної (депопуляційні 

процеси, зростання урбанізації, активізація міграційних процесів), економічної 

(фінансова криза, безробіття, зростання бідності) та політичної (зміна устрою 
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країни) сфер в України; другий період (1999 – 2012 рр.) – нижчими показниками 

захворюваності та стабілізацією цих показників (табл. 4.2). 

Таблиця 4.2 

Центральні тенденції та розмах показників захворюваності на крапельні 

контрольовані інфекції в досліджуваних областях та загалом в Україні за 1985 

– 1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період) (на 100 тис. 

населення) 

Область Перший період Другий період 

М Ме квартилі 

25-75 % 

розмах М 

 

Ме квартилі 

25-75 % 

розмах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кір 

Україна 25,3 16,9 10,3-35,3  70,8 13,2 2,5 0,3-18,6  90,6 

Харківська  29,4 24,9 8,1-53,9 70,5 7,9 0,4 0,08-4,0  87,4 

Луганська  18,7 6,5 2,0-26,4 97,5 0,7 0,1 0,0-0,2  8,3 

Кіровоград 27,1 9,4 5,8-42,7  97,5 14,3 1,2 0,2-4,8 147,9 

Полтавська  34,5 24,5 6,5-108,2  134,1 10,4 0,5 0,1-2,9 96,3 

Рівненська  33,9 14,8 5,5-43,0 149,2 25,1 9,8 0,0-20,1 156,3 

Сумська  34,9 18,9 6,3-73,8 89,9 7,4 0,6 0,2-4,8 76,9 

Епідемічний паротит 

Україна 79,3 71,1 47,1-105,5 119,4 20,4 7,9 3,1-43,9 66,0 

Харківська  67,4 57,4 16,5-99,7 219,4 12,4 3,1 2,2-14,2 72,8 

Луганська 61,5 34,3 27,8-47,8 266,3 12,6 1,2 0,3-10,5 87,8 

Кіровоград 68,6 44,7 25,9-96,6 216,8 46,2 11,8 3,9-65,6 231,9 

Полтавська  68,3 46,9 26,9-92,3 204,5 8,8 3,8 0,9-11,7 35,4 

Рівненська  98,7 68,2 42,6-144,8 286,7 52,2 11,0 5,7-116,6 146,9 
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                                                                                                                                                            Продовж. табл. 4.2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сумська  98,5 39,4 20,6-107,9 534,6 11,8 6,7 2,4-14,9 63,9 

Кашлюк 

Україна 6,4 6,4 3,9-8,7 11,0 3,6 3,9 2,3-4,4 5,6 

Харківська  6,9 5,9 4,8-8,7 13,4 5,6 5,8 2,6-7,7 13,3 

Луганська  1,8 1,4 0,8-2,2 5,3 0,3 0,3 0,1-0,5 0,7 

Кіровоград 4,3 3,6 2,5-5,8 9,6 3,9 3,5 1,6-6,0 9,6 

Полтавська  8,3 7,8 5,0-11.7 15,2 2,5 2,1 1,3-1,4 4,4 

Рівненська  2,7 2,7 1,1-4,1 4,7 3,3 2,6 1,8-4,7 4,4 

Сумська  6,8 5,6 3,8-9,6 13,0 4,2 3,7 1,3-6,1 10,2 

Дифтерія 

Україна 2,9 2,1 0,2-5,7 10,1 0,3 0,2 0,05-0,6 0,8 

Харківська 2,9 1,4 0,1-4,6 9,7 0,3 0,2 0,1-0,6 0,8 

Луганська 1,7 0,35 0,03-2,2 7,9 0,4 0,2 0,04-0,6 1,5 

Кіровоград 2,0 0,3 0,00-3,9 10,7 0,2 0,0 0,0-0,4 1,0 

Полтавська 1,3 0,9 0,1-2,5 4,2 0,06 0,03 0,0-0,1 0,2 

Рівненська  1,2 0,7 0,3-2,0 4,0 0,08 0,0 0,0-0,1 0,4 

Сумська  3,0 0,9 0,3-4,7 13,2 0,1 0,04 0,0-0,2 0,8 

Носійство токсигенних штамів C. diphtheriae 

Україна 4,0 2,6 0,8-6,4  14,0 0,3 0,2 0,05-0,7 0,9 

Харківська  2,9 1,9 0,9-4,8 8,6 0,4 0,3 0,1-0,6 2,0 

Луганська 3,4 1,7 0,4-4,4 13,3 0,8 0,4 0,0-1,4 2,5 

Кіровоград 6,0 2,9 0,7-10,8 20,8 0,4 0,2 0,0-0,7 2,4 

Полтавська  2,6 1,8 0,5-4,1  10,3 0,1 0,06 0,0-0,1 0,6 

Рівненська 3,0 1,3 0,5-4,8 10,2 0,2 0,0 0,0-0,2  1,9 

Сумська  4,8 2,9 1,5-6,1 16,6 0,3 0,2 0,0-0,5  1,4 
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Аналіз медіани захворюваності на ККІ та носійство токсигенних штамів 

C. diphtheriae у досліджуваних областях та загалом в Україні в різні часові періоди 

показав, що захворюваність на краснуху (Р<0,05), кір (Р<0,05) та епідемічний 

паротит (P<0,05) була вищою на цих територіях у першому періоді (1985-1998 рр.), 

ніж у другому (1999-2012 рр.). Також встановлено різницю між захворюваністю на 

кашлюк першого та другого періодів у Луганській (P<0,05), Полтавській (P<0,05) та 

Сумській (P<0,05) областях, між захворюваністю на дифтерію у Харківській 

(P<0,05), Полтавській (P<0,05), Сумській (P<0,05) та Рівненській (P<0,05) областях, 

між значеннями медіани носійства токсигенних штамів C. diphtheriae у Харківській 

(P<0,05), Полтавській (P<0,05), Сумській (P<0,05), Кіровоградська (P<0,05) та 

Рівненській (P<0,05) областях, причому у першому періоді ці показники при деяких 

інфекціях були у десятки разів вищими, ніж у другому. 

У більшості областей дослідження розмах коливань показників 

захворюваності на кір, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію та носійство 

токсигенних штамів C. diphtheriae був у середньому 1,5 рази більшим у період 

вираженої модернізації соціальних, економічних та політичних сфер в Україні (1985 

– 1998 рр.) у порівнянні з періодом стабілізації (1999 – 2012 рр.). Це може свідчити 

про дію несприятливих факторів на інтенсивність епідемічного процесу ККІ. 

Отже, порівняння показників захворюваності на ККІ та розмаху їх коливань в 

різні періоди модернізації соціальних, економічних та політичних сфер дало 

можливість встановити вплив факторів середовища життєдіяльності як на рівні 

захворюваності на ККІ, так і на інтенсивність перебігу ЕП цих інфекцій. Це 

підтверджується вищою медіаною захворюваності на кір у 32 рази, захворюваності 

на епідемічний паротит у 12 разів, захворюваності на кашлюк у 2 рази, 

захворюваності на дифтерію у 11 разів та носійства токсигенних штамів 

C. diphtheriae у 12 разів, а також значно більшим розмахом коливань показників 

захворюваності на ці інфекції у період соціальних, економічних та політичних 

негаразд в Україні. Втім, це могло бути пов’язано з станом імунопрофілактики в 

періоди дослідження. Для достовірного підтвердження впливу факторів середовища 
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життєдіяльності на інтенсивність епідемічного процесу ККІ, був проведений 

аналогічний аналіз КНІ. 

Показники захворюваності на КНІ в досліджуваних областях та в Україні були 

вищими у першому періоді, ніж у другому. Так, захворюваність на менінгококову 

інфекцію була вищою в у 1,8 рази (P<0,05), на краснуху – в середньому у 1,8 рази 

(P<0,05), на скарлатину – в середньому у 1,6 рази (P<0,05), на вітряну віспу – в 

середньому у 1,1 рази (P<0,05) в областях дослідження та загалом в Україні у 

першому (1985 – 1999 рр.), ніж у другому періоді (1999 – 2012 рр.).  

Розмах коливань показників захворюваності на менінгококову інфекцію, 

скарлатину, вітряну віспу та краснуху, окрім України та Харківської області, був у 

середньому в 10 разів більшим у період вираженої модернізації соціальних, 

економічних та політичних сфер в Україні (1985 – 1998 рр.), ніж у період стабілізації 

цих процесів (1999 – 2012 рр.), що свідчить про стихійний характер перебігу ЕП цих 

інфекцій у першому періоді (табл. 4.3).  

Таблиця 4.3 

Центральні тенденції та розмах показників захворюваності на крапельні 

неконтрольовані інфекції в досліджуваних областях та загалом в Україні за 

1985-1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період) (на 100 тис. 

населення) 

Область Перший період Другий період 

М Ме квартилі 

25-75% 

розмах М Ме квартилі 

25-75% 

роз-

мах 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Краснуха 

Україна 104,8 87,4  61,5-56,9 157,8 72,6 27,2 7,5-98,9 327,9 

Харківська 116,8 74,5 46,2-175,7 300,5 65,7 28,1 8,2-120,9  344,4 

Луганська 147,7 98,6 75,7-146,7  406,6 78,8 28,8 0,3-110,1  493,1 

Кіровоград 57,3 49,3 21,7-99,5 90,3 131,6 100,2 18,2-120,1 274,3 

Полтавська  71,5 46,0 66,1-154,4  371,9 82,2 26,4 1,6-123,5 454,5 
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Продовж. табл. 4.3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Рівненська  84,6 51,1 25,0-110,2 305,8 152,4 121,2 17,3-91,3 492,6 

Сумська  76,4 35,2 65,9-217,6 305,5 74,3 36,2 12,9-72,5 536,3 

Менінгококова інфекція 

Україна 3,4 3,0 2,8-4,1 2,5 1,7 1,9 1,2-2,0 1,5 

Харківська  5,8 4,9 4,5-6,7 7,0 2,9 3,2 1,6-3,9 5,7 

Луганська  1,9 1,4 1,1-1,9 3,6 1,1 1,0 0,8-1,2 1,3 

Кіровоград 3,4 3,2 2,8-3,9 4,3 1,7 1,8 0,9-2,1 2,7 

Полтавська  1,9 2,0 1,2-2,5 2,7 0,8 0,8 0,5-1,0 1,2 

Рівненська  3,8 3,4 2,7-4,7 6,9 1,8 1,7 1,1-2,3 2,4 

Сумська  3,6 3,4 2,5-4,4 3,9 1,9 1,7 0,7-2,5 2,9 

Скарлатина 

Україна 59,9 45,9 36,4-77,9 112,5 30,0 28,6 19,3-37,6 26,3 

Луганська  73,4 61,9 42,5-100,3 163,9 39,1 26,4 23,9-39,7 35,8 

Харківська  51,5 38,7 26,2-79,7 100,7 25,4 25,1 17,4-33,8 35,2 

Кіровоград 41,5 32,5 23,7-55,2 77,4 19,8 18,3 14,9-26,0 21,8 

Полтавська  35,5 53,9 35,5-108,7 113,2 34,7 34,8 25,7-41,2 25,2 

Рівненська  48,0 40,5 27,5-60,8 102,7 34,2 37,0 16,9-49,1 43,7 

Сумська  86,2 54,8 44,2-126,6 165,1 34,5 34,6 28,0-45,7 27,9 

Вітряна віспа 

Україна 319,8 292,3 207,2-418,9 384,0 278,2 276,3 231,2-276,3 212,5 

Луганська 411,6 404,8 229,9-535,3 568,3 321,4 323,6 250,9-400,0 207,8 

Харківська  261,2 213,5 164,7-369,4 357,0 237,9 253,3 197,0-295,9 249,3 

Кіровоград 300,9 286,2 216,8-422,5 370,5 234,4 221,4 191,5-261,4 129,5 

Полтавська  354,8 349,7 269,3-421,3 368,0 293,7 298,9 250,7-326,6 124,2 

Рівненська 254,3 213,7 189,8-320,2 348,8 277,9 297,4 252,1-475,8 310,9 

Сумська 353,2 308,7 195,9-318,4 381,1 288,2 284,5 244,4-312,0 181,1 
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Таким чином, результати аналізу показали, що інтенсифікація ЕП як ККІ, так і 

КНІ залежить від дії факторів середовища життєдіяльності, причому при ККІ цей 

вплив був більш вагомішим через відсутність в період економічних негаразд 

фінансування системи імунопрофілактики. Вплив факторів середовища 

життєдіяльності на інтенсивність ЕП підтверджується вищими у середньому в 2 – 10 

разів показниками захворюваності та більшим у 1,5 – 10 разів розмахом коливань 

показників захворюваності як на ККІ, так і на КНІ в період виражених соціальних, 

економічних та політичних процесів, ніж в період стабілізації цих процесів на 

територіях дослідження та загалом в Україні.  

Показники захворюваності не можуть в повній мірі відповідати фактичному 

числу хворих, в основному вони відображають тільки їх виявлену та зареєстровану 

частину. Причому, рівень захворюваності визначається не тільки наявністю 

об’єктивних факторів (наприклад, різноманітністю клінічного перебігу хвороби), 

але і суб’єктивними факторами. До числа останніх належить якість виявлення, 

діагностика, облік хворих, які у свою чергу залежать від об’єктивних (наприклад, 

поліморфізм клінічного перебігу хвороби) та суб’єктивних причин (наприклад, 

кваліфікація лікаря). Тому, виявлена значна різниця між показниками 

захворюваності на КІ на різних територіях України за дією факторів середовища 

життєдіяльності, особливо неконтрольованих імунопрофілактикою, може свідчити у 

більшості випадків про якість виявлення, діагностики та обліку хворих. Порівняння 

показників захворюваності на КІ в областях дослідження з аналогічними 

показниками загалом в Україні в деякій мірі дало можливість виявити наявність 

суб’єктивних факторів на досліджуваних територіях. Разом з цим необхідно 

враховувати наявність передумов ризику на певній території, які можуть суттєво 

впливати на рівень захворюваності на КІ. Наприклад, низький рівень щепленості 

населення, або зростання імунокомпрометованих на певній території.  

Для виявлення тенденцій систематичних трендових змін перебігу 

епідемічного процесу КІ динамічний ряд показників захворюваності на кір, 

епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, носійство токсигенних штамів 
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С. diphtheriae, менінгококову інфекцію, скарлатину, вітряну віспу, краснуху 

оцінювали за фактичними та теоретичними темпами приросту. А інтенсивність 

динамічних змін показників захворюваності на КІ в областях дослідження та в 

Україні вимірювали шляхом розрахунку середнього фактично та теоретичного 

щорічного темпу приросту за 1985 – 2012 рр., 1985 –1998 рр. (перший період) та 

1999 – 2012 рр. (другий період).  

Проводили також порівняння темпу тенденцій захворюваності на 

вищезазначені інфекції у Харківській та Луганській, у Кіровоградській та 

Полтавській, у Рівненській та Сумській областях, та з аналогічними показниками в 

Україні. Порівняння фактичних та теоретичних темпів приросту захворюваності на 

інфекції дало можливість опосередковано визначити достовірність реєстрації 

випадків кору, епідемічного паротиту, кашлюку, дифтерії, носійства токсигенних 

штамів С. diphtheriae, менінгококової інфекції, скарлатини, вітряної віспи та 

краснухи в областях дослідження, а також визначити їх загальні закономірності. 

Проведений аналіз теоретичних темпів приросту захворюваності на ККІ за 

1985 – 2012 рр. свідчить про зниження захворюваності на кір в Україні (-8,2 %), 

Луганській (-7,1 %), Харківській (-9,5 %), Кіровоградській (-9,1 %), Полтавській (-

11,5 %), Рівненській (-8,4 %) та Сумській (-11,9 %) областях; на епідемічний паротит 

в Україні (-2,4 %), Харківській (-9,3 %), Полтавській (-8,9 %), Рівненській (-9,2 %) та 

Сумській (-1,0 %); на кашлюк в Україні (-3,1 %), Луганській (-6,2 %), Харківській (-

1,1 %), Кіровоградській (-0,5 %), Полтавській (-7,3 %), Рівненській (-4,6 %) та 

Сумській (-3,6 %); на дифтерію та носійство токсигенних штамів C. diphtheriae в 

Україні (-5,7 % та -3,1 %), Луганській (-9,3 % та -2,3 %), Кіровоградській (-2,1 % та -

2,3 %), Полтавській (- 2,1 % та 2,8 %) та Сумській (- 8,2 % та -11,9 %) областях.  

Втім у другому періоді (1999-2012 рр.) за теоретичними темпами приросту 

захворюваності на кір та кашлюк встановлено їх зростання в Україні (відповідно 

+3,4% та +3,5 %), Луганській (кашлюк +15,7 %), Харківській (кашлюк +5,6 %), 

Кіровоградській (відповідно +5,7 % та +8,1 %), Полтавській (кір +19,1 %), 

Рівненській (кашлюк +5,8 %) та Сумській (кір +1,4%) областях. Слід також, 
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зазначити, що розраховані теоретичні та фактичні темпи приросту захворюваності 

на кір не співпадали у Луганській, Харківській, Рівненській та Сумській областях, 

захворюваності на кашлюк – у Полтавській та Сумській областях, причому ці 

показники, не співпадали за напрямком тенденцій з аналогічними показниками в 

Україні. Це вказує на недостовірність фактичних показників захворюваності на кір 

та кашлюк в цих областях (табл. 4.4). 

                                                                                                                   Таблиця 4.4 

Темп приросту захворюваності на крапельні контрольовані інфекції за 

1985 – 2012 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та 1999 – 2012 рр. (другий 

період) областях дослідження та загалом в Україні  

Область 1985-2012 рр. 1985-1998 рр. 1999-2012 рр. 

факт. теор. факт. теор. факт. теор. 

Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) 

1 2 3 4 5 6 7 

Кір 

Україна -3,4 -8,2 -14,7 -18,5 +29,2 +3,4 

Луганська -20,6 -7,1 -25,2 -0,5 +0,7 -1,7 

Харківська -7,1 -9,5 -5,9 -2,6 +17,6 -0,6 

Кіровоградська  -10,3 -9,1 -16,5 -22,7 +2,7 +5,7 

Полтавська  -14,4 -11,5 -18,4 -27,3 +1,4 +19,1 

Рівненська -3,7 -8,4 -22,9 -21,1 +32 -4,2 

Сумська  -8,5 -11,9 -15,6 -19,5 -11,5 +1,4 

Епідемічний паротит 

Україна -12,2 -2,4 +7,2 +7,6 -24,5 -11,0 

Луганська  -17,3 +1,2 -0,1 -18,5 -34,5 -7,6 

Харківська -12,1 -9,3 +12,1 +20,7 -30,1 -8,8 

Кіровоградська  -7,3 +3,9 +16,4 +25,4 -25,6 -9,7 
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                                                                                                                                                           Продовж. табл. 4.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Полтавська  -12,2 -8,9 +13,0 +19,7 -35,0 -11,1 

Рівненська -7,4 -9,2 +21,4 +14,1 -28,1 -11,0 

Сумська -12,6 -1,0 +23,9 +31,2 -30,1 -11,5 

Кашлюк 

Україна +0,9 -3,1 -1,7 -6,6 +5,6 +3,5 

Луганська -18,4 -6,2 -20,2 -12,0 +2,2 +15,7 

Харківська -6,3 -1,1 -7,8 -7,8 +6,9 +5,6 

Кіровоградська  -3,9 -0,5 -12,2 -10,1 +9,1 +8,1 

Полтавська  -14,7 -7,3 -8,6 -6,5 +0,04 -5,1 

Рівненська +3,5 -4,6 -11,1 -12,4 +7,9 +5,8 

Сумська -8,3 -3,6 -13,4 -8,2 +1,5 -2,7 

Дифтерія 

Україна -10,9 -5,7 +17,9 +22,7 -28,4 -3,9 

Луганська -2,1 -9,3 +25,9 +13,8 -8,8 -4,8 

Харківська -5,1 -3,3 +7,3 -6,9 -19,6 -8,4 

Кіровоградська  +2,1 -2,1 +13,1 +13,3 -9,6 -8,9 

Полтавська  +1,2 -2,1 +19,4 +21,4 -7,1 -7,3 

Рівненська  -4,4 +0,1 -1,1 -6,3 -7,6 -10,1 

Сумська  -1,1 -8,2 +12,3 +17,1 -11,8 -9,7 

Носійство токсигенних штамів C. diphtheriae 

Україна -17,8 -3,1 -0,9 -5,4 -29,8 -23,7 

Луганська +3,4 -2,3 +18,9 +15,1 -3,6 -4,8 

Харківська  -0,1 +9,9 +0,3 -4,3 +12,3 +1,1 

Кіровоградська  -7,6 -2,3 -0,6 -8,6 -17,9 +14,9 

Полтавська  -7,6 -2,8 +5,9 -0,3 -15,2 -8,1 

Рівненська -5,8 -3,5 +3,2 -6,3 -10,1 -9,2 

Сумська -2,7 -20,6 +18,8 +13,2 -5,1 -20,1 
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Аналіз теоретичних темпів приросту захворюваності на КНІ за 1985-2012 рр. 

дозволив встановити зниження захворюваності на краснуху в Луганській (-7,5 %), 

Харківській (-5,4%), Кіровоградській (-37,1 %), Полтавській (-3,8 %), Рівненській (-

5,0 %) та Сумській (-7,4 %) областях; захворюваності на менінгококову інфекцію в 

Україні (-6,5 %), Луганській (-5,1 %), Харківській (-6,0 %), Кіровоградській (-6,6 %), 

Полтавській (-9,1 %), Рівненській (-8,3 %) та Сумській (-7,9 %) областях; 

захворюваності на скарлатину в Україні (-8,4 %), Луганській (-9,4 %), Харківській (-

10,7 %), Кіровоградській (-10,1 %), Полтавській (-10,1 %), Рівненській (-2,6 %) та 

Сумській (-8,5 %) областях; захворюваності на вітряну віспу в Україні (-1,1 %), 

Луганській (-1,2 %), Кіровоградській (-1,5 %), Полтавській (- 1,3 %) та Сумській (- 

0,9 %) областях (табл. 4.5).  

Дослідження фактичних та теоретичних темпів приросту дало можливість 

виявити їх розбіжність. Так, у другому періоді фактичні та теоретичні величини не 

співпадали у Полтавській області та в Україні щодо тенденції захворюваності на 

скарлатину; у Полтавській області – захворюваності на вітряну віспу, що може 

свідчити про недостовірність реєстрації показників захворюваності на ці інфекції. 

                                                                                                                   Таблиця 4.5 

Темп приросту захворюваності на крапельні неконтрольовані інфекції за 

1985 – 2011 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та 1999 – 2012 рр. (другий 

період) областях дослідження та загалом в Україні  

Область 1985-2012 рр. 1985-1998 рр. 1999-2012 рр. 

факт. теор. факт. теор. факт. теор. 

Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) Тпр (%) Тпр(%) Тпр (%) 

Краснуха 

Україна -22,6 +10,8 +6,4 -2,2 -26,0 -11,9 

Луганська  -17,8 -7,5 +7,1 -1,1 -42,8 -10,3 

Харківська  -14,4 -5,4 +2,6 +1,0 -26,9 -11,5 

Кіровоградська  -24,6 -37,1 -8,9 -12,6 -23,7 -18,2 

Полтавська  -20,6 -3,8 -1,1 -7,0 -41,2 -10,3 
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                                                                                                                                                         Продовж. табл. 4.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Рівненська  -1,3 -5,0 -14,0 -14,6 -15,0 -16,7 

Сумська -15,4 -7,4 +4,1 -2,3 -25,0 -19,3 

Менінгококова інфекція 

Україна -6,9 -6,5 -6,2 -7,7 -3,9 -3,8 

Луганська  -13,1 -5,1 -6,5 -9,7 -0,9 -0,3 

Харківська -8,9 -6,0 -4,8 -4,3 -14,2 -12,4 

Кіровоградська -6,7 -6,6 -8,7 -7,1 -4,8 -7,6 

Полтавська  -11,3 -9,1 -7,0 -6,9 -16,8 -8,1 

Рівненська -10,0 -8,3 -16,0 -9,8 -11,2 -7,8 

Сумська  -8,5 -7,9 -6,9 -8,9 -11,5 -11,2 

Скарлатина 

Україна -5,9 -8,4 -5,9 -28,3 +13,0 -38,1 

Луганська -2,3 -9,4 -6,1 -15,3 +3,7 +3,2 

Харківська -4,8 -10,7 -9,1 -20,7 -2,4 -0,3 

Кіровоградська  +1,8 -10,1 -1,8 -14,1 -4,3 -3,1 

Полтавська  -4,3 -10,1 -9,6 -14,0 -1,0 +1,7 

Рівненська -0,4 -2,6 -6,8 -10,9 +2,9 +7,7 

Сумська  -7,8 -8,5 -8,4 -0,6 -5,1 -3,8 

Вітряна віспа 

Україна -1,2 -1,1 -10,4 -11,5 +5,9 +6,3 

Луганська -3,4 -1,2 -6,9 -10,7 +6,9 +6,4 

Харківська -8,8 +0,2 -7,3 -10,4 +7,3 +6,7 

Кіровоградська  -0,4 -1,5 -3,9 -11,7 +0,1 +5,4 

Полтавська -1,5 -1,3 -3,9 -6,4 +0,2 -2,1 

Рівненська +0,5 +0,3 -0,3 -8,7 +9,7 +7,9 

Сумська -3,6 -0,9 -5,4 -8,4 +0,5 +3,9 
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Таким чином, в областях дослідження та загалом в Україні за 1985 – 2012 рр. у 

більшості випадків спостерігалася тенденція до зниження захворюваності на КІ. В 

останні роки ситуація дещо змінилася. Так за 1999 – 2012 рр. спостерігалася 

тенденція до зниження захворюваності на кір, епідемічний паротит, дифтерію, 

носійство токсигенних штамів C. diphtheriae, менінгококову інфекцію, краснуху; та 

тенденція до зростання захворюваності на кашлюк, скарлатину та вітряну віспу. 

Важливим є визначення розбіжностей між теоретичними та фактичними 

величинами темпу приросту у Харківській, Луганській, Рівненській, Сумській 

областях щодо захворюваності на кір та у Полтавській та Сумській областях щодо 

захворюваності кашлюк, що свідчить про недостовірність реєстрації цих інфекцій та 

не дає можливості достовірно оцінити епідемічну ситуацію і визначити їх прогноз.  

Зважаючи на те, що в останні роки в Україні та у досліджуваних областях 

щепленість населення не досягає достатнього рівня (95,0 % та вище), 

спостерігається зростання імунокомпрометованих осіб можливе ускладнення 

епідемічної ситуації з ККІ (краснуха, кір, епідемічний паротит, кашлюк та 

дифтерія).  

 

4.2 Закономірності розвитку епідемічного процесу крапельних інфекцій у 

вікових групах 

 

Аналіз випадків захворювань на кір у вікових групах за 1985 – 2012 рр. 

показав, що у Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та 

Рівненській областях дітей до 14 років було зареєстровано відповідно 78,0 %; 69,8 

%; 64,4 %; 52,8 %; 64,4 % та 56,7 %. Відбувається зростання відсотку дорослих 

хворих на кір.  

Захворюваність на кір серед дітей у Луганській області коливалася в межах від 

0,0 до 109,5, у Харківській – від 0,0 до 212,8 на 100 тис. дітей (P<0,01), серед 

дорослих – відповідно в межах від 0,0 до 13,0 та від 0,0 до 86,7 на 100 тис. дорослих 

(P<0,01). Значення медіани захворюваності на кір у Харківській області було вищим 
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серед дітей у 15 разів, а серед дорослих у 25 разів, ніж у Луганській області            

(рис. 4.1). 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

20
09

20
11

роки

інт
. п

ок
. н

а 1
00

 ти
с. 

до
ро

сл
их

Луганська обл. Харківська обл.

0

50

100

150

200

250

1985
1987

1989
1991

1993
1995

1997
1999

2001
2003

2005
2007

2009
2011 роки

інт
. п

ок.
 на

 10
0 т

ис
. д

іте
й

Луганська обл. Харківська обл.

 

Рис. 4.1 Динаміка захворюваності на кір серед дітей та дорослих у Луганській 

та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Показники захворюваності на кір серед дітей у Кіровоградській області 

коливалися в межах від 0,0 до 352,6, у Полтавській області – від 0,0 до 711,6 на 100 

тис. дітей (P<0,01), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 140,5 та від 0,0 до 94,0 на 

100 тис. дорослих (P<0,01). Значення медіани захворюваності на кір серед дітей та 

дорослих у Кіровоградській області у 1,3 рази перевищувало аналогічні показники у 

Полтавській області (рис.4.2). 
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Рис. 4.2 Динаміка захворюваності на кір серед дітей та дорослих у 

Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кір серед дітей у Рівненській області коливалася в межах 

від 0,0 до 430,2, у Сумській – від 0,0 до 357,9 на 100 тис. дітей (P>0,05), серед 

дорослих – відповідно від 0,0 до 126,2 та від 0,0 до 74,2 на 100 тис. дорослих 

(P>0,05). Медіана захворюваності на кір перевищувало у Рівненській області серед 

дітей у 2,4 рази, а серед дорослих у 1,4 рази показники у Сумській області (рис. 4.3). 
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Рис. 4.3 Динаміка захворюваності на кір серед дітей та дорослих у Рівненській 

та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

Частка випадків захворювань на епідемічний паротит серед дітей до 14 років у 

Луганській, Харківській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Рівненській 

областях становила відповідно 81,9 %; 77,5 %; 85,3 %; 79,7 %; 77,4 % та 77,6 %. 

Відбувалося незначне «подорослішання» епідемічного паротиту. 

Захворюваність на епідемічний паротит серед дітей у Луганській області 

коливалася в межах від 0,0 до 1317,8, у Харківській області – від 3,2 до 1042,5 на 100 

тис. дітей (P>0,05), серед дорослих – відповідно від 0,04 до 55,9 та від 0,3 до 57,5 на 

100 тис. дорослих (P<0,05). Значення медіани захворюваності на епідемічний 

паротит серед дітей було у 1,2 рази вищим у Луганській області, ніж у Харківській, а 

серед дорослих – у 2 рази вищим у Харківській, ніж у Луганській області (рис. 4.4). 
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Рис. 4.4 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит серед дітей та 

дорослих у Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Показники захворюваності на епідемічний паротит серед дітей у 

Кіровоградській області коливалися в межах від 14,3 до 979,0, у Полтавській – від 

2,6 до 1317,7 на 100 тис. дітей (P<0,01), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 74,8 

та від 0,3 до 62,8 на 100 тис. дорослих (P<0,05). Значення медіани захворюваності на 
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епідемічний паротит серед дітей було у 1,5 рази вищим у Кіровоградській області, 

ніж у Полтавській, а серед дорослих у 1,3 рази вищим у Полтавській, ніж у 

Кіровоградській області (рис. 4.5). 
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Рис. 4.5 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит серед дітей та 

дорослих у Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на епідемічний паротит серед дітей у Рівненській області 

коливалася в межах від 14,4 до 1313,5, у Сумській області – від 6,2 до 2149,7 на 100 

тис. дітей (P>0,01), серед дорослих – відповідно від 1,2 до 43,5 та від 0,2 до 195,8 на 

100 тис. дорослих (P>0,05). Значення медіани захворюваності на епідемічний 

паротит серед дітей та дорослих було у 3 – 4 рази вищим у Рівненській, ніж у 

Сумській області (рис. 4.6). 
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Рис. 4.6 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит серед дітей та 

дорослих у Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

Незважаючи на тривалу імунізацію дітей проти кашлюку, відсоток дітей 

хворих на цю інфекцію в областях дослідження залишався високим (95,0 – 98,0 %), 

що визначає високу епідеміологічну значущість цієї вікової групи.  

Захворюваність на кашлюк серед дітей у Луганській області коливалася в 

межах від 0,0 до 26,4, у Харківській області – від 2,4 до 106,5 на 100 тис. дітей 
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(P<0,01), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 0,2 та від 0,0 до 1,3 на 100 тис. 

дорослих  (P<0,01). Значення медіани захворюваності на кашлюк серед дітей у 3,8 

разів було вищим у Харківській області. ніж у Луганській, а серед дорослих цей 

показник був однаковим і становив 0,2 на 100 тис. дорослих (рис. 4.7). 
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Рис. 4.7 Динаміка захворюваності на кашлюк серед дітей та дорослих у 

Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Показники захворюваності на кашлюк серед дітей у Кіровоградській області 

коливалася в межах від 0,2 до 54,5, у Полтавській – від 3,3 до 120,9 на 100 тис. дітей 

(P<0,05), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 0,6 та від 0,0 до 0,5 на 100 тис. 

дорослих (P>0,05). У Полтавській області значення медіани захворюваності на 

кашлюк, як серед дітей так і дорослих було вищим, ніж у Кіровоградській області 

(рис. 4.8).  
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Рис. 4.8 Динаміка захворюваності на кашлюк серед дітей та дорослих у 

Кіровоградській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кашлюк серед дітей у Рівненській області коливалася в 

межах від 1,3 до 28,3, у Сумській області – від 4,6 до 72,8 на 100 тис. дітей і була у 

3,8 рази вищою у Сумській, ніж у Рівненській області (P<0,01), серед дорослих – 

відповідно від 0,0 до 0,2 та від 0,0 до 0,5 на 100 тис. дорослих і була у 4,7 разів 
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вищою у Сумській, ніж у Рівненській області (P<0,01). У Сумській області значення 

медіани захворюваності на кашлюк серед дітей та дорослих перевищувало у 3 – 4 

рази аналогічні показники у Рівненській області (рис. 4.9). 
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Рис. 4.9 Динаміка захворюваності на кашлюк серед дітей та дорослих у 

Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

В областях дослідження частка випадків захворювань на дифтерію дорослих 

була значно більшою, ніж дітей, і коливалася в межах 66,0 – 91,0 %. 

Захворюваність на дифтерію серед дітей у Луганській області коливалася в 

межах від 0,0 до 17,7, у Харківській області – від 0,0 до 9,3 на 100 тис. дітей 

(P>0,05), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 8,2 та від 0,0 до 11,2 на 100 тис. 

дорослих (P>0,05). Значення медіани захворюваності на дифтерію серед дітей було у 

1,5 разів вищим у Харківській області, ніж у Луганській, а серед дорослих ці 

показники були однаковими і становили 0,2 на 100 тис. дорослих (рис. 4.10). 
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Рис. 4.10 Динаміка захворюваності на дифтерію серед дітей та дорослих у 

Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Показники захворюваність на дифтерію серед дітей у Кіровоградській області 

коливалася в межах від 0,0 до 11,4, у Полтавській – від 0,0 до 2,9 на 100 тис. дітей 
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(P<0,05), серед дорослих – відповідно від 0,0 до 10,8 та від 0,0 до 4,4 на 100 тис. 

дорослих (P<0,01). У Кіровоградській області значення медіани захворюваності на 

дифтерію серед дорослих було у 10 разів вищим, ніж у Полтавській області                  

(рис. 4.11).  
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Рис. 4.11 Динаміка захворюваності на дифтерію серед дітей та дорослих у 

Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на дифтерію серед дітей у Рівненській області коливалася в 

межах від 0,0 до 7,5, у Сумській – від 0,0 до 15,2 на 100 тис. дітей (P>0,05), серед 

дорослих – відповідно від 0,0 до 2,8 та від 0,0 до 12,3 на 100 тис. дітей (P<0,05). У 

Сумській області значення медіани захворюваності на дифтерію серед дітей та 

дорослих у 3 рази перевищувало аналогічні показники у Рівненській області              

(рис. 4.12). 
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Рис. 4.12 Динаміка захворюваності на дифтерію серед дітей та дорослих у 

Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

В областях дослідження статистично значущої різниці між показниками 

захворюваності на дифтерію серед дорослих та дітей не було виявлено (P>0,05), 

окрім Кіровоградської області де захворюваність на дифтерію серед дорослих була 

вищою, ніж серед дітей (P<0,05) (табл. 4.6).  
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                                                                                                                                                                         Таблиця 4.6 

Центральні тенденції захворюваності на крапельні контрольовані інфекції дітей та дорослих в областях 

дослідження за 1985 – 2012 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період) 

Область Діти Дорослі 

1985-2012 рр. перший  

період 

другий 

 період 

1985-2012 рр. перший  

період 

другий 

період 

М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кір 

Луганська 5,5 0,7 14,6 5,8 0,1 0,0 2,0 0,2 4,1 3,0 0,3 0,05 

Харківська 35,0 10,6 70,1 34,4 5,1 0,4 10,4 5,1 17,7 20,9 3,8 0,3 

Кіровоградська 47,4 16,7 93,3 30,6 12,4 2,7 4,9 2,5 6,6 4,0 6,5 1,1 

Полтавська 48,1 22,8 112,5 92,2 7,4 1,3 9,3 3,3 13,6 11,3 6,2 0,5 

Рівненська 71,5 25,7 95,5 37,4 49,3 3,0 11,4 4,4 12,5 7,5 11,4 0,2 

Сумська 56,7 10,7 120,8 57,7 6,1 2,3 7,1 3,4 11,6 9,4 3,6 0,2 

Епідемічний паротит 

Луганська 128,9 69,7 251,9 162,5 39,5 6,2 6,3 2,1 8,6 3,1 4,4 0,7 

Харківська 129,6 59,5 242,7 221,7 37,0 13,3 9,4 4,0 15,4 15,0 4,3 1,7 

Кіровоградська 219,1 164,6 267,8 196,7 169,6 55,3 7,6 3,3 9,3 7,7 6,6 2,6 

Полтавська 148,3 112,1 316,5 209,1 27,6 11,7 7,9 4,3 13,4 8,0 3,8 1,9 
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                                                                                                                                                                                                                                              Продовж. табл. 4.6  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рівненська 272,9 238,6 364,7 263,1 186,9 44,1 20,1 18,9 24,2 19,7 15,1 3,4 

Сумська 152,7 74,7 333,8 178,3 40,1 31,4 8,0 4,3 18,1 5,6 3,9 3,0 

дифтерія 

Луганська 0,8 0,2 1,5 0,5 0,3 0,1 0,7 0,2 1,4 0,4 0,3 0,2 

Харківська 1,7 0,3 3,5 2,2 0,3 0,2 1,5 0,2 3,4 2,8 0,3 0,2 

Кіровоградська 2,4 0,0 5,2 1,5 0,5 0,0 6,4 1,0 15,6 2,5 1,5 0,0 

Полтавська 0,6 0,0 1,4 1,0 0,03 0,0 0,5 0,1 1,2 0,7 0,06 0,03 

Рівненська 0,6 0,0 1,4 0,9 0,08 0,0 0,4 0,1 0,9 0,6 0,06 0,0 

Сумська 0,9 0,3 2,5 0,7 0,01 0,0 1,1 0,3 2,6 0,9 0,1 0,1 

кашлюк 

Луганська 5,1 4,4 8,8 6,5 2,4 2,2 0,005 0,0 0,01 0,0 0,0 0,0 

Харківська 36,5 34,4 33,8 30,1 39,7 37,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,2 

Кіровоградська 19,1 16,1 17,1 13,7 21,1 19,1 0,07 0,0 0,03 0,0 0,1 0,1 

Полтавська 33,8 25,5 55,1 54,8 16,5 15,6 0,09 0,07 0,1 0,1 0,02 0,0 

Рівненська 9,8 7,9 4,3 4,1 15,9 13,0 0,3 0,2 0,6 0,4 0,1 0,05 

Сумська 30,0 26,6 33,3 27,4 26,9 24,5 1,4 0,9 2,3 1,8 0,5 0,0 
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Захворюваність на кір серед дітей була вищою, ніж серед дорослих, у 3 рази у 

Луганській (P<0,05), у 2 рази у Харківській області (P<0,01), у 7 разів у 

Кіровоградській (P<0,01) та Полтавській (P<0,01), у 6 разів у Рівненській (P<0,01) та 

у 3 рази у Сумській (P<0,01). Захворюваність на епідемічний паротит серед дітей 

була вищою, ніж серед дорослих, у 33 рази у Луганській області (P<0,01), у 15 разів 

у Харківській області (P<0,01), у 50 разів у Кіровоградській області (P<0,01), у 26 

разів у Полтавській області (P<0,01). Захворюваність на кашлюк серед дітей була у 

сотні разів вищою, ніж серед дорослих, у Луганській (P<0,05), Харківській (P<0,01), 

Кіровоградській (P<0,01), Полтавській (P<0,01) областях, а у Рівненській (P<0,01) та 

Сумській (P<0,01) областях у десятки разів вищою. 

Аналіз показників захворюваності на ККІ серед дітей та дорослих в областях 

дослідження в різні періоди (1985 – 1998 рр. та 1999 – 2012 рр.) показав, що як серед 

дітей, так і серед дорослих захворюваність на кір була вищою у 24 – 26 разів, на 

епідемічний паротит – у 4 – 8 разів, на дифтерію – у 15 – 23 рази, на кашлюк – у 1,2 

– 7,4 рази у першому періоді, ніж у другому. 

Практично в усіх областях дослідження хворих дітей на КНІ було значно 

більше, ніж дорослих. Так, хворих дітей на скарлатину було 95,0 – 97,0 %, 

менінгококову інфекцію – 70,0 – 80,0 %, вітряну віспу – 80,0 – 90 %, краснуху – 80,0 

– 90,0 %.  

Захворюваність на менінгококову інфекцію серед дітей у 1,5 рази (P<0,01), а 

серед дорослих у 3,3 рази (P<0,01) була вищою у Кіровоградській, ніж у 

Полтавській; у Рівненській та Сумській областях різниці між показниками 

захворюваності як серед дітей, так і дорослих не виявлено (P>0,05). У Харківській 

захворюваність на менінгококову інфекцію серед дітей була у 2 рази вищою, ніж у 

Луганській (P<0,01), а серед дорослих – у 7,7 рази (P<0,01) (табл. 4.7).  

Захворюваність на скарлатину серед дітей у Луганській у 1,2 рази була 

вищою, ніж у Харківській (P<0,01), серед дорослих різниці не було (P>0,05). У 

Полтавській серед дітей – у 1,8 рази вищою (P<0,01), серед дорослих – у 2 рази 

(P<0,01), ніж у Кіровоградській. У Сумській серед дітей була у 1,2 рази вищою 

(P<0,01), ніж у Рівненській області, серед дорослих різниця не суттєва (P>0,05). 
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                                                                                                                                                                           Таблиця 4.7 

Центральні тенденції захворюваності на крапельні неконтрольовані інфекції дітей та дорослих в областях 

дослідження за 1985 – 2012 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період) 

Область Діти Дорослі 

1985-2012 рр. перший 

період 

другий 

період 

1985-2012 рр. перший 

період 

другий 

період 

М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Краснуха 

Луганська 496,9 409,1 658,9 427,6 319,2 87,0 13,1 8,7 12,2 9,0 14,9 6,5 

Харківська 323,9 221,0 392,1 310,6 251,4 117,2 16,8 11,5 17,3 11,5 17,3 11,0 

Кіровоградська 250,0 174,7 239,2 199,6 272,9 174,7 14,9 11,1 8,7 6,5 21,6 13,3 

Полтавська 504,8 341,4 703,7 527,1 295,5 97,7 18,3 13,2 17,9 14,3 20,2 10,8 

Рівненська 260,5 134,9 325,5 213,8 206,4 123,8 16,0 10,9 13,6 9,5 19,9 13,4 

Сумська 461,5 305,6 675,3 546,3 251,3 171,9 15,3 12,1 14,9 12,1 17,0 14,1 

Менінгококова інфекція 

Луганська 6,3 5,7 7,7 6,3 5,3 5,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 

Харківська 11,7 10,8 9,7 9,0 13,9 14,7 2,7 3,1 4,6 4,1 6,7 6,7 

Кіровоградська 8,8 7,9 11,5 9,4 6,7 6,7 1,0 1,0 1,2 1,1 0,7 0,8 

Полтавська 6,6 5,3 9,8 9,8 4,5 3,8 0,3 0,3 0,5 0,5 0,2 0,2 
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                                                                                                                                                                                                                                                   Продовж. табл. 4.7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рівненська 10,6 9,5 15,2 14,0 6,9 7,4 0,8 0,8 1,2 1,1 0,6 0,6 

Сумська 10,3 10,6 12,4 10,6 8,5 9,4 0,9 0,9 1,3 1,2 0,5 0,5 

Скарлатина 

Луганська 267,8 239,0 352,5 322,5 193,9 174,1 2,2 2,0 2,3 2,0 2,1 2,0 

Харківська 207,3 195,5 250,6 199,2 169,5 170,0 1,9 1,8 2,5 2,2 1,4 1,1 

Кіровоградська 146,4 132,5 191,5 171,7 108,6 103,9 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,2 

Полтавська 313,3 241,1 418,7 326,4 219,6 222,4 2,6 2,5 3,4 3,2 2,1 2,0 

Рівненська 185,2 183,8 216,6 189,2 165,1 183,8 2,7 2,6 3,7 3,3 1,8 1,8 

Сумська 274,9 230,6 333,3 240,1 222,9 229,1 3,9 2,9 5,9 4,3 2,2 2,1 

Вітряна віспа 

Луганська 2150,3 2204,3 2049,4 2055,3 2248,3 2531,8 25,9 22,6 16,7 12,6 37,4 34,8 

Харківська 1431,9 1412,7 1229,7 1065,5 1626,1 1613,5 30,0 25,4 20,6 18,1 40,5 41,3 

Кіровоградська 1406,0 1296,7 1302,7 1217,2 1488,7 1361,8 34,3 33,8 33,9 34,4 35,3 33,8 

Полтавська 1930,1 1882,2 2162,1 2163,6 1721,6 1757,1 29,0 25,6 20,3 18,4 38,9 38,5 

Рівненська 1220,4 1225,2 1208,2 1044,2 1249,5 1264,6 28,0 18,8 12,2 10,7 46,2 47,8 

Сумська 1729,2 1698,8 1685,3 1502,3 1771,1 1760,6 29,0 24,4 22,2 20,2 38,1 43,6 
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У Луганській області захворюваність на вітряну віспу серед дітей була майже 

у 1,6 рази вищою, ніж у Харківській області (P<0,01), а серед дорослих різниці між 

показниками захворюваності в областях не виявлено (P>0,05). У Полтавській 

області захворюваність на вітряну віспу серед дітей та серед дорослих була вищою, 

ніж у Кіровоградській області (P<0,01). У Сумській області захворюваність серед 

дітей була вищою (P<0,01), ніж у Рівненській області, а серед дорослих між 

показниками захворюваності суттєвої різниці в областях не було встановлено. 

Захворюваність на краснуху серед дітей у Луганській області була у 1,8 рази 

вищою, ніж у Харківській (P<0,05), а серед дорослих у 1,3 рази вищою у 

Харківській, ніж у Луганській області (P<0,05). У Полтавській та Сумській областях 

захворюваність на краснуху серед дітей була у 1,9 – 2,3 рази вищою, ніж у 

Кіровоградській та Рівненській (P<0,05), а серед дорослих не було виявлено різниці 

в областях (P>0,05).  

В областях дослідження захворюваність на менінгококову інфекцію серед 

дітей була у 4 – 22 рази вищою, ніж серед дорослих (P<0,01), на скарлатину – у сотні 

разів (P<0,01), на вітряну віспу (P<0,01) та краснуху (P<0,01) – у десятки разів. 

Таким чином, у структурі вікових груп відсоток дітей хворих на ККІ (кір, 

епідемічний паротит та кашлюк), окрім дифтерії, і КНІ (менінгококова інфекція, 

скарлатина, вітряна віспа та краснуха) в областях дослідження був більшим, ніж 

дорослих. При епідемічному паротиті, коровій інфекції, краснушній інфекції та 

вітряній віспі відбувається зростання випадків захворювань серед дорослих в 

областях дослідження. Слід зазначити, що у досліджуваних областях рівні 

захворюваності як при ККІ, так і при КНІ серед дітей, окрім дифтерії, значно 

перевищували рівні захворюваності серед дорослих. 

Аналіз показників захворюваності на КІ серед дітей та дорослих в областях 

дослідження в різні періоди (1985 – 1998 рр. та 1999 – 2012 рр.) виявив дещо менш 

значущу різницю між показниками захворюваності двох періодів при КНІ, ніж при 

ККІ. Так, показники захворюваності на краснуху були вищими у першому періоді, 

ніж у другому, у 2,9 разів серед дітей, на менінгококову інфекцію – у 1,1 – 1,2 рази 

серед дорослих та дітей, на скарлатину – у 1,3 – 1,6 разів серед дітей та дорослих.  
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У Харківській області показники захворюваності на ККІ серед дітей у 

більшості випадків були вищими, ніж у Луганській, а показники на КНІ у 

Луганській, ніж у Харківській області. У Полтавській, яка мала вищий індекс 

показників середовища життєдіяльності, зокрема вищий рівень забруднення 

атмосферного повітря, більший відсотком імунокомпрометованих осіб тощо, 

захворюваність на КІ серед дітей при більшості нозологічних форм була вищою, ніж 

у Кіровоградській. У Сумській області, яка характеризувалася нижчим інтегральним 

ІЛР, більшим відсотком імунокомпрометованих осіб, захворюваність на КІ серед 

дітей при більшості нозологічних форма була також вищою, ніж у Рівненській 

області. 

 

4.3 Закономірності розвитку епідемічного процесу крапельних інфекцій 

серед міського та сільського населення  

 

Для встановлення закономірностей розвитку епідпроцесу ККІ серед міського 

та сільського населення вивчали структуру КІ цих груп населення в областях 

дослідження, захворюваність на кір, епідемічний паротит, кашлюк та дифтерію в 

різні часові періоди (1985 – 2012 рр., перший період – 1985 – 1998 рр., другий період 

– 1999 – 2012 рр.) у порівнянні із показниками захворюваності на КНІ 

(менінгококова інфекція, вітряна віспа, скарлатина, краснуха).  

У структурі захворювань на кір за місцем проживання частка міських жителів, 

які перехворіли на цю інфекцію у 1985 – 2012 рр., у Луганській області становила 

82,8 %, у Харківській – 54,3 %, у Кіровоградській – 71,4 %, у Полтавській – 68,7 %, у 

Рівненській – 58,0 % та у Сумській – 73,6 % областях.  Захворюваність на кір 

серед жителів міста у Луганській області коливалася в межах від 0,0 до 96,3, у 

Харківській – від 0,0 до 107,0 на 100 тис. цих жителів (P<0,05), серед жителів села – 

відповідно від 0,0 до 101,8 та від 0,0 до 72,1 на 100 тис. цих жителів (P<0,05). 

Медіана захворюваності на кір у Харківській області серед жителів сіл та міст у 6 – 

12 разів перевищувало аналогічні показники у Луганській (рис. 4.13 ). 
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Рис. 4.13 Динаміка захворюваності на кір сільських та міських жителів у 

Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кір серед жителів міст у Кіровоградській області 

коливалася в межах від 0,0 до 139,8, у Полтавській області – від 0,0 до 178,1 на 100 

тис. міських жителів (P>0,05), серед жителів села – відповідно від 0,0 до 72,5 та від 

0,0 до 106,5 на 100 тис. жителів села (P<0,01). Значення медіани захворюваності на 

кір серед жителів міста було дещо вищим у Кіровоградській у порівнянні з 

аналогічними показниками у Полтавській області, а серед жителів села було у 1,8 

разів вищим у Полтавській, ніж у Кіровоградській (рис. 4.14). 
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Рис. 4.14 Динаміка захворюваності на кір сільських та міських жителів у 

Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кір серед міських жителів у Рівненській області коливалася 

в межах від 0,0 до 164,4, у Сумській – від 0,0 до 124,0 на 100 тис. жителів міст 

(P>0,05), серед жителів села – відповідно від 0,0 до 151,5 та від 0,0 до 78,6 на 100 

тис. жителів села (P>0,05). У Рівненській області значення медіани захворюваності 

на кір серед жителів міста та села було відповідно у 1,5 – 1,8 разів вищим, ніж у 

Сумській області (рис. 4.15). 
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Рис. 4.15 Динаміка захворюваності на кір сільських та міських жителів у 

Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

У структурі захворювань на епідемічний паротит за місцем проживання 

відсоток міських жителів у 1985 – 2012 рр. у Луганській області становив 93,0 %, а у 

Харківській – 49,7 %, у Кіровоградській – 87,9 %, а у Полтавській – 80,5 %, у 

Рівненській – 78,9 % та Сумській – 83,2 % областях.  

Захворюваність на епідемічний паротит серед жителів міста у Луганській 

області коливалася в межах від 0,1 до 398,5, у Харківській – від 0,9 до 232,7 на 100 

тис. міських жителів (P<0,05), серед жителів села – відповідно від 0,0 до 150,2, у 

Харківській – від 0,3 до 228,1 на 100 тис. сільських жителів (P<0,05). Значення 

медіани захворюваності на епідемічний паротит серед жителів міста було у 1,3 рази 

вищим у Луганській, ніж у Харківській області, а серед жителів села у 2 рази вищим 

у Харківській, ніж у Луганській області (рис. 4.16). 

0

50

100

150

200

250

1985
1987

1989
1991

1993
1995

1997
1999

2001
2003

2005
2007

2009
2011роки

інт
. п

ок
. н

а 
10

0 
ти

с.
 с

іль
сь

ки
х 

жи
те

лів

Луганська обл. Харківська обл.

 

0

50

100

150

200

250

300

350

1985
1987

1989
1991

1993
1995

1997
1999

2001
2003

2005
2007

2009
2011

роки

інт
. п

ок
. н

а 1
00

 ти
с. 

мі
сь

ки
х ж

ит
ел

ів

Луганська обл. Харківська обл.

 

Рис. 4.16 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит сільських та 

міських жителів у Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на епідемічний паротит серед жителів міст у Кіровоградській 

області коливалася в межах від 3,4 до 334,5, у Полтавській – від 0,4 до 338,5 на 100 

тис. цих жителів (P>0,05), серед жителів села – відповідно від 0,2 до 83,6 та від 0,5 
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до 130,8 на 100 тис. цих жителів (P<0,05). Медіана захворюваності серед жителів сіл 

та міст була у 1,1 – 1,4 рази вищою у Кіровоградській області у порівнянні з 

показниками Полтавської (рис. 4.17). 
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Рис. 4.17 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит сільських та 

міських жителів у Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на епідемічний паротит серед міських жителів у Рівненській 

області коливалася в межах від 6,2 до 533,6, у Сумській – від 1,0 до 685,6 на 100 тис. 

жителів міст (P<0,01), серед жителів села – відповідно від 1,2 до 117,5 та від 0,8 до 

302,7 на 100 тис. жителів села (P<0,05). У Рівненській значення медіани 

захворюваності на епідемічний паротит серед жителів села та міста у 2 – 4 рази 

перевищували аналогічні показники у Сумській області (рис. 4.18).  
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Рис. 4.18 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит сільських та 

міських жителів у Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

У структурі захворювань на кашлюк за місцем проживання відсоток міських 

жителів, які перехворіли на цю інфекцію у 1985 – 2012 рр., у Луганській області 

становив 91,5 %, у Харківській – 67,1 %, у Кіровоградській – 82,0 %, у Полтавській – 

80,2 %, у Рівненській – 57,8 %, у Сумській області – 74,4 %.  

Захворюваність на кашлюк серед міських жителів у Луганській області 
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коливалася в межах від 0,0 до 5,6, у Харківській області – від 0,7 до 22,6 на 100 тис. 

жителів міст (P<0,05), серед сільських жителів – відповідно від 0,0 до 5,1 та від 0,1 

до 13,8 на 100 тис. сільських жителів (P<0,05). У Харківській області значення 

медіани захворюваності на кашлюк серед жителів міста та села у 11,2 – 12,7 разів 

було вищим, ніж у Луганській області (рис. 4.19). 
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Рис. 4.19 Динаміка захворюваності на кашлюк сільських та міських жителів у 

Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кашлюк серед міських жителів у Кіровоградській області 

коливалася в межах від 0,3 до 15,8, у Полтавській – від 0,2 до 24,2 на 100 тис. 

міських жителів (P>0,05), серед сільських жителів – відповідно від 0,0 до 4,0 та від 

0,4 до 6,0 на 100 тис. сільських жителів (P<0,01). У Полтавській області медіана 

захворюваності на кашлюк жителів міст та сіл була у 1,2 – 2,2 рази вищою у 

порівнянні з показниками у Кіровоградській області (рис. 4.20). 
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Рис. 4.20 Динаміка захворюваності на кашлюк сільських та міських жителів у 

Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на кашлюк серед міських жителів у Рівненській області 

коливалася в межах від 0,5 до 9,9, у Сумській – від 0,7 до 20,7 на 100 тис. жителів 
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міст (Р<0,01), серед сільських жителів – відповідно від 0,3 до 7,3 та від 0,2 до 8,7 на 

100 тис. сільських жителів (P>0,05). Медіана захворюваності на кашлюк серед 

жителів сіл та міст була у 1,7 – 2 рази вищою у Сумській області (рис. 4.21).  
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Рис. 4.21 Динаміка захворюваності на кашлюк сільських та міських жителів у 

Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

У структурі випадків захворювань на дифтерію за місцем проживання 

відсоток жителів міст, які перехворіли на цю інфекцію у 1985 – 2012 рр., у 

Луганській становив 95,7 %, Харківській – 64,3 %, Кіровоградській – 55,0 %, 

Полтавській – 74,0 %, Рівненській – 53,4 % та Сумській – 82,1 % областях. 

Захворюваність на дифтерію серед міських жителів у Луганській області 

коливалася в межах від 0,0 до 9,4, у Харківській – від 0,0 до 13,8 на 100 тис. жителів 

міст (P<0,05), серед сільських жителів – відповідно від 0,0 до 4,7 та від 0,0 до 7,3 на 

100 тис. цих жителів і була у 1,5 рази вищою, ніж у Луганській області (P<0,05) 

(рис. 4.22). 
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Рис. 4.22 Динаміка захворюваності на дифтерію сільських та міських жителів 

у Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на дифтерію серед міських жителів у Кіровоградській області 
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коливалася в межах від 0,0 до 8,6, у Полтавській області – від 0,0 до 6,0 на 100 тис. 

міських жителів (P<0,01), серед сільських жителів – відповідно від 0,0 до 15,8 та від 

0,0 до 3,1 на 100 тис. сільських жителів і була вищою, ніж у Полтавській області 

(P<0,05) (рис. 4. 23). 
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Рис. 4.23 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит сільських та 

міських жителів у Кіровоградській та Полтавській областях за 1985 – 2012 рр. 

Захворюваність на дифтерію серед міських жителів у Рівненській області 

коливалася в межах від 0,0 до 4,1, у Сумській – від 0,0 до 17,8 на 100 тис. жителів 

міст. (Р>0,05), серед сільських жителів – відповідно від 0,0 до 4,3 та від 0,0 до 5,7 на 

100 тис. сільських жителів (P>0,05) (рис. 4.24).  
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Рис. 4.24 Динаміка захворюваності на дифтерію сільських та міських жителів 

у Рівненській та Сумській областях за 1985 – 2012 рр. 

Результати аналізу захворюваності на ККІ у групах за місцем проживання 

показали, що у більшості областей дослідження захворюваність на кір, епідемічний 

паротит, кашлюк та дифтерію була вищою серед жителів міста, ніж серед жителів 

села (табл. 4.8).  
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                                                                                                                                                                                 Таблиця 4.8 

Центральні тенденції захворюваності на крапельні контрольовані інфекції жителів міста та села в областях 

дослідження за 1985 – 2012 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період)   

Область Жителі міста Жителі села 

1985-2012 рр. перший 

період 

другий 

період 

1985-2012 рр. перший 

період 

другий 

період 

М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Кір 

Луганська 5,7 0,5 32,9 6,3 0,3 0,05 8,9 0,9 21,0 9,3 0,4 0,0 

Харківська 14,7 6,0 32,0 33,9 1,3 0,3 13,4 5,8 23,1 15,6 3,7 0,1 

Кіровоградська 20,1 8,1 32,6 12,7 7,6 1,1 9,0 2,4 12,2 4,5 7,9 0,9 

Полтавська 20,1 7,2 37,8 23,7 5,9 0,8 12,9 4,4 19,1 21,1 6,8 0,2 

Рівненська 29,8 9,2 40,3 19,9 20,3 1,2 18,5 6,9 19,9 11,2 19,1 0,4 

Сумська 22,7 6,0 41,1 19,9 4,8 0,7 12,4 3,8 21,8 17,2 3,5 0,4 

Епідемічний паротит 

Луганська 29,2 19,3 58,2 37,2 9,2 1,1 14,5 8,4 23,6 17,1 6,9 0,9 

Харківська 32,2 14,8 57,2 37,5 12,1 4,8 33,0 17,3 65,9 48,4 7,1 1,4 

Кіровоградська 66,3 42,7 77,6 65,9 55,1 17,1 13,4 9,6 15,8 13,2 11,4 3,3 

Полтавська 43,3 30,8 87,9 62,5 10,7 5,7 13,5 8,8 26,9 19,9 8,2 3,6 
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                                                                                                                                                                                                                                                   Продовж. табл. 4.8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рівненська 111,0 83,0 163,0 145,4 62,4 18,7 28,8 23,1 31,2 28,5 25,4 4,6 

Сумська 47,3 22,9 105,1 54,6 11,7 8,8 14,8 7,4 32,7 12,4 5,3 2,6 

Дифтерія 

Луганська 0,8 0,2 1,6 0,4 0,3 0,2 0,2 0,0 0,4 0,1 0,1 0,0 

Харківська 1,6 0,4 3,5 2,0 0,4 0,3 0,9 0,2 1,8 0,7 0,2 0,1 

Кіровоградська 5,4 1,0 11,8 3,0 1,5 0,0 3,4 0,0 9,3 1,0 0,2 0,0 

Полтавська 0,3 0,0 1,6 0,9 0,07 0,05 0,7 0,1 0,7 0,6 0,01 0,0 

Рівненська 0,5 0,2 1,2 0,5 0,1 0,0 0,4 0,2 0,9 0,4 0,01 0,0 

Сумська 1,3 0,3 3,4 1,0 0,1 0,06 0,6 0,2 1,2 0,7 0,3 0,06 

Кашлюк 

Луганська 0,9 0,6 1,8 1,4 0,3 0,3 0,5 0,3 0,9 0,6 0,2 0,1 

Харківська 7,4 6,7 9,9 8,9 5,0 5,4 4,9 3,8 4,3 2,6 5,9 6,2 

Кіровоградська 5,7 5,2 6,7 6,1 4,7 3,7 1,1 0,8 1,1 0,8 1,2 1,0 

Полтавська 7,0 6,0 11,7 11,4 3,1 2,6 2,4 1,8 3,3 3,1 1,6 1,4 

Рівненська 3,5 3,3 2,4 2,5 4,7 3,8 2,5 2,0 3,1 2,9 1,8 1,6 

Сумська 8,4 6,3 8,7 7,4 4,2 3,8 3,4 3,4 3,4 3,3 3,4 3,5 
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Так, захворюваність на кір була вищою серед жителів міста, ніж села, у 

Рівненській – у 1,6 разів (P<0,01), Сумській – у 1,8 рази (P<0,01), Луганській – у 1,8 

рази (P<0,05) областях, у Харківській області – у 2,2 рази тільки у першому періоді 

(P<0,05), у Кіровоградській – у 3,4 рази (P<0,01), у Полтавській області – у 1,6 рази 

(P<0,01).  

Захворюваність на епідемічний паротит була вищою серед жителів міста, ніж 

села, у Кіровоградській – у 4,4 рази (P<0,01), Полтавській – у 3,5 рази (P<0,01), 

Луганській – у 2,3 рази (P<0,05), у Харківській області – у другому періоді у 3,4 рази 

(P<0,05); на кашлюк була вищою серед міських жителів, ніж сільських, у Сумській – 

у 1,8 рази (P<0,01), Рівненській – у другому періоді (P<0,05), Кіровоградській – у 6,5 

разів (P<0,01), Полтавській – у 3,3 рази (P<0,01), Луганській – у 2 рази (P<0,01), 

Харківській області – у 2 рази (P<0,01); на дифтерію серед міських була вища, ніж 

серед сільських жителів у Сумській (P<0,05), Кіровоградській – у 1,6 разів (P<0,05), 

Полтавській – у 3 рази (P<0,01), Луганській – у 4 рази (P<0,01), Харківській області 

– у 8 разів (P<0,01).  

Захворюваності на ККІ серед жителів міста та села у першому періоді була 

значно вищою, ніж у другому. Так, захворюваність на кір була вищою у 28 – 39 

разів, на епідемічний паротит – у 7,2 – 8,5 разів, на дифтерію – 2,8 – 2,5 разів, на 

кашлюк у 1,1 рази вищою, ніж у другому періоді. 

За 1985 – 2012 рр. міських жителів хворих на менінгококову інфекцію у 

Луганській області було 85,5 %, Харківській – 59,3 %, Кіровоградській – 62,0 %, 

Полтавській – 64,8 %, Рівненській – 49,3 % та Сумській – 70,1 %; на скарлатину у 

Луганські області було 94,8 %, Харківській – 59,5 %, Кіровоградській – 88,4 %, 

Полтавській – 90,5 %, Рівненській – 82,4 % та Сумській – 92,6 %; на вітряну віспу у 

Луганській області було 91,3 %, Харківській – 53,6 %, Кіровоградській – 90,2 %, 

Полтавській – 89,1 %, Рівненській – 85,1 % та Сумській – 90,4 %; на краснуху, у 

Луганській області було 91,3 %, Харківській – 54,7 %, Кіровоградській – 86,2 %, 

Полтавській – 87,2 %, Рівненській – 82,6 % та Сумській – 90,9 %.  

Показники захворюваності на КНІ у більшості випадків були вищими серед 

жителів міста, ніж серед жителів села, в областях дослідження (табл. 4.9).  
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                                                                                                                                                                            Таблиця 4.9 

Центральні тенденції захворюваності на крапельні неконтрольовані інфекції жителів міст і сіл в областях 

дослідження за 1985 – 2012 рр., за 1985 – 1998 рр. (перший період) та за 1999 – 2012 рр. (другий період) 

Область Жителі міста Жителі села 

1985-2012 рр. І період ІІ період 1985-2012 рр. І період ІІ період 

М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме М Ме 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Краснуха 

Луганська 104,6 84,4 145,8 102,8 62,5 18,1 64,0 36,7 104,9 112,6 30,1 9,9 

Харківська 73,3 49,3 90,9 68,1 61,4 27,6 68,3 56,9 95,2 72,1 45,0 25,3 

Кіровоградська 85,0 60,9 83,8 72,1 91,6 57,8 20,2 19,8 20,4 17,9 21,3 19,8 

Полтавська 146,2 112,8 194,8 175,8 95,4 34,9 30,6 22,0 35,4 25,2 27,1 15,0 

Рівненська 110,9 61,2 131,1 85,9 98,9 56,1 23,6 19,9 26,7 24,7 21,2 15,1 

Сумська 146,1 98,5 228,3 180,3 66,9 45,3 22,6 15,5 20,6 14,1 26,0 19,8 

Менінгококова інфекція 

Луганська 1,4 1,1 1,8 1,5 0,9 0,9 1,6 1,6 2,0 1,6 1,5 1,6 

Харківська 4,7 4,3 6,4 6,1 3,0 3,1 3,6 3,5 4,3 4,0 3,4 3,1 

Кіровоградська 2,6 2,7 3,5 3,1 2,4 1,7 2,3 2,1 3,2 2,9 1,4 1,3 

Полтавська 1,5 1,1 3,8 2,2 0,9 0,9 1,1 0,9 2,1 1,7 0,6 0,6 
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                                                                                                                                                                                                                                               Продовж. табл. 4.9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Рівненська 3,1 2,7 5,0 3,8 1,9 2,0 2,8 2,4 3,9 3,9 1,7 1,9 

Сумська 2,8 2,7 4,1 3,6 1,8 1,7 2,0 1,9 2,8 2,6 1,4 1,5 

Скарлатина 

Луганська 55,1 45,9 76,6 66,8 36,2 29,7 19,1 12,1 30,9 30,7 8,1 8,1 

Харківська 42,6 34,6 57,4 42,6 30,5 27,9 30,6 26,3 44,0 36,9 19,2 18,9 

Кіровоградська 43,8 39,5 60,4 53,6 30,6 28,6 7,7 5,5 12,3 12,4 2,9 2,6 

Полтавська 78,9 65,2 105,4 77,6 55,4 59,9 11,3 8,4 15,9 14,9 6,4 6,3 

Рівненська 68,7 66,7 82,6 72,2 59,1 60,9 12,7 11,4 14,6 13,4 11,5 10,5 

Сумська 86,8 63,2 126,3 78,8 48,8 49,7 11,8 10,9 15,8 14,6 7,5 5,6 

Вітряна віспа 

Луганська 385,0 373,6 435,8 417,7 343,9 343,7 165,4 151,8 172,9 215,3 165,5 147,7 

Харківська 271,3 252,9 240,5 201,7 297,2 315,4 233,9 218,7 274,6 252,2 201,2 184,4 

Кіровоградська 414,9 383,9 471,8 428,1 369,9 360,2 66,7 68,7 69,7 67,7 65,7 68,7 

Полтавська 485,4 452,9 550,0 549,0 426,1 411,8 93,1 101,1 87,4 89,3 99,7 103,4 

Рівненська 489,8 458,4 492,0 429,4 490,7 521,9 70,9 54,9 41,8 34,2 105,1 105,6 

Сумська 458,9 395,6 531,8 446,6 379,8 341,4 85,6 74,7 68,7 62,4 108,0 105,1 
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Так, захворюваність на вітряну віспу була вищою серед міських жителів, ніж 

серед жителів села, у Луганській – у 2,5 рази (P<0,01), Харківській – у 1,2 рази 

(P<0,05), Кіровоградській – у 5,6 разів (P>0,01), Полтавській – у 4,5 рази (P>0,01), 

Рівненській – у 8,3 рази (P<0,01) та Сумській – у 5,3 рази (P<0,01). Захворюваність 

на скарлатину було вищим у Луганській – у 3,8 рази (P<0,01), Харківській – у 1,3 

рази (P<0,01), Кіровоградській – у 7,2 рази (P<0,01), Полтавській – у 7,8 рази 

(P<0,01), Рівненській (P<0,01) та Сумській областях – у 1,4 рази (P<0,01); 

захворюваність на краснуху – у Луганській області – у 2,3 рази (P<0,05), при цьому 

у Харківській різниці не виявлено (P>0,05), у Рівненській та у Сумській областях – у 

3-6 разів (P<0,01), Кіровоградській та Полтавській областях – у 3-5 разів (<0,01). 

Захворюваність на менінгококову інфекцію у Луганській області була дещо вищою 

серед сільських жителів, ніж серед жителів міста (P<0,05), у Харківській різниця не 

мала статистичної значущості (P>0,05), у Кіровоградській, Полтавській та 

Рівненській областях різниця між показниками захворюваності на менінгококову 

інфекцію жителів міста та села також не мала статистичної значущості (P>0,05), 

разом з цим у Сумській області захворюваність була вищою у 1,4 рази серед міських 

жителів, ніж серед сільських (P<0,01). 

Вивчення показників захворюваності на КНІ серед жителів міста та села між 

областями дослідження показало, що захворюваність на менінгококову інфекцію 

серед жителів села та міста була у 2,2 – 3 рази вищою у Харківській області, ніж у 

Луганській (P<0,05); у Кіровоградській області (P<0,01), ніж у Полтавській (P<0,01); 

у Рівненській області у 1,3 рази вищою, ніж у Сумській, серед жителів села (P<0,01). 

Захворюваність на скарлатину серед жителів міста у Луганській області була у 1,3 

рази вищою, ніж у Харківській, а серед жителів села – у 2,2 рази у Харківській, ніж 

у Луганській області; у Полтавській області захворюваність серед міських жителів 

була вищою у 1,6 разів (P<0,01), а серед сільських – у 1,5 рази (P<0,01), ніж у 

Кіровоградській; у Рівненській області серед жителів села була у 1,3 рази вищою, 

ніж у Сумській (P<0,05). Захворюваність на вітряну віспу серед жителів міста у 

Луганській області була у 1,5 рази вищою, ніж у Харківській (P<0,01), а серед 
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жителів села була вищою у 1,4 рази у Харківській, ніж у Луганській області 

(P<0,01); у Полтавській області як серед жителів міста, так і серед жителів села 

захворюваність була вищою у 1,2 – 1,5 рази, ніж у Кіровоградській області (P<0,01); 

у Рівненській області була вищою у 1,4 рази тільки серед жителів села (P<0,01), ніж 

у Сумській області. Захворюваність на краснуху була вищою серед жителів міста у 

Харківській області, ніж у Луганській (P<0,05); у Полтавській області у другому 

періоді були у 2,3 вищі показники захворюваності серед жителів міста, ніж у 

Кіровоградській області (P<0,05); різниці між показниками захворюваності серед 

жителів міста та села у Рівненській та Сумській областях не виявлено (P>0,05). 

Аналіз показників захворюваності на КНІ серед жителів міста та села у 

першому та другому періодах в областях дослідження виявив незначну різницю між 

цими показниками. Так, серед жителів міста та села захворюваність на краснуху у 

першому періоді була вищою у 2,5 – 2,8 разів, на менінгококову інфекцію – майже у 

2 рази, на скарлатину – 1,5 – 2,4 рази, на вітряну віспу – у 1,1 рази вищою, ніж у 

другому періоді. 

Таким чином, у структурі захворювань на кір, епідемічний паротит, кашлюк, 

менінгококову інфекцію, скарлатину, вітряну віспу, краснуху за місцем проживання 

в областях дослідження відсоток міських жителів був більшим, ніж сільських 

жителів практично в усіх областях. При коровій інфекції відбувається зростання 

випадків захворювань сільських жителів у Луганській, Харківській, Кіровоградській 

та Полтавській областях, при краснушній інфекції – у Полтавській та Сумській 

областях, при кашлюку – у Харківській та Сумській областях.  

Аналіз захворюваності на КІ серед сільських та міських жителів показав, що 

провідною групую ризику як при ККІ, так і при КНІ залишаються міські жителі в 

областях дослідження. Винятком є захворюваність на менінгококову інфекцію, при 

якій не виявлено суттєвої різниці між захворюваністю міських та сільських жителів.  

Порівнюючи показники захворюваності на КІ серед сільських та міських 

жителів між областями дослідження, встановлено, що у Харківській області 

показники захворюваності як серед міських, так і серед сільських жителів були 
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вищими при коровій інфекції, дифтерії, кашлюку та менінгококовій інфекції, ніж у 

Луганській області. Разом з цим у Луганській області виявлені вищі показники 

захворюваності на скарлатину серед сільських та міських жителів, на краснуху, 

вітряну віспу та епідемічний паротит серед міських жителів, ніж у Харківській 

області. У Полтавській області при більшості нозологічних форм ККІ та КНІ 

показники захворюваності як серед сільських, так і серед міських жителів були 

вищими, ніж у Кіровоградській області. У Сумській та Рівненській областях при 

більшості нозологічних форм ККІ та КНІ як серед сільських, так і серед міських 

жителів суттєвої різниці не виявлено, що можна пояснити майже однаковими 

міграційними процесами та відтоком жителів міст у цих областях.  

Важливим фактом є виявлення практично при всіх ККІ та КНІ інфекціях серед 

жителів міста та села в областях дослідження вищих показників захворюваності у 

першому періоді (1985 – 1998 рр.), ніж у другому (1999 – 2012 рр.). Причому при 

ККІ через відсутність вакцини, і, як наслідок, низький рівень щепленості 

захворюваність була у десятки разів більшою у першому періоді, ніж у другому, а 

при КНІ в середньому у 2 рази, що свідчить про вплив не тільки економічних, але і 

інших факторів середовища життєдіяльності.  

 

4.4 Економічна значущість крапельних контрольованих інфекцій на 

територіях дослідження 

 

Розрахунок і використання величин середнього звішеного економічного 

збитку (на 1 випадок) на даному етапі розвитку економічного аналізу в епідеміології 

є необхідною умовою підвищення ефективності роботи санітарно-епідеміологічної 

служби. Середній звішений економічний збиток на 1 випадок захворювання є 

універсальним показником, який можна використовувати на різних територіях і при 

різних епідемічних ситуаціях.  

Для визначення пріоритетності серед ККІ та областей дослідження за 

економічними збитками визначали економічну значущість дифтерії, кашлюку, кору, 
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краснухи та епідемічного паротиту у Луганській, Кіровоградській, Харківській, 

Полтавській, Сумській та Рівненській областях.  

Розрахунок середнього економічного збитку від дифтерії, кашлюку, кору. 

краснухи та епідемічного паротиту проводили для всієї сукупності хворих та у 

вікових групах – діти у віці 0 – 14 років та дорослі старші 15 років (табл. 4.10).  

                                                                                                             Таблиця 4.10 

Середня величина економічного збитку, спричинені 1 випадком 

інфекційної хвороби в Україні (2005 – 2010 рр.)  

Нозологічна форма Економічний збиток на 1 випадок (тис. грн.) 

всі вікові групи діти дорослі 

Дифтерія 18,4 14,1 21,2 

Кашлюк 16,4 16,8 3,9 

Кір 8,6 8,8 8,5 

Краснуха 2,9 2,8 3,2 

Епідемічний паротит 6,5 4,7 9,1 

Результати розрахунку показали, що найбільший економічний збиток від 1 

випадку дифтерії (18,4 тис. грн.), особливо для дорослих (21,2 тис. грн.), найменший 

– від 1 випадку краснухи (2,9 тис. грн.). Ранжування інфекційних захворювань за 

величинами збитку від 1 випадку виявило таку їх послідовність: дифтерія, кашлюк, 

кір, епідемічний паротит та краснуха. Для дітей найбільший економічний збиток 

встановлено від 1 випадку кашлюку, що перевищував аналогічний показник для 

дорослих у 4,3 рази. При інших інфекціях різниця в затратах за контингентами на 1 

випадок захворювання була така: при дифтерії затрати для дорослих були на 7,1 тис. 

грн. більше, ніж для дітей; при коровій інфекції затрати для дорослих були на 0,3 

тис. грн. менше, ніж для дітей; при краснушній інфекції та епідемічному паротиті – 

для дорослих відповідно на 0,4 и 4,3 тис. грн. більше, ніж для дітей. 

Оцінка економічної значущості інфекційних захворювань вимірюється 

економічним збитком від усієї сукупності зареєстрованих захворювань однією 

нозологічною формою в конкретних умовах місця та часу. У зв’язку з цим, в 
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областях, де проводилося дослідження, проаналізували випадки захворювання на 

дифтерію та носійство токсигенних штамів коринебактерій дифтерії, захворювання 

на кашлюк, кір, краснуху та епідемічний паротит за 2005 – 2010 рр. 

Ранжування територій спостереження за зареєстрованими випадками дифтерії, 

кашлюку, кору, краснухи та епідемічного паротиту за період 2005 – 2010 рр. 

дозволило визначити пріоритетні регіони, зокрема Харківську та Кіровоградську 

області (рис. 4.25).  

26,4% 24,9%

5,3%

11,8%14,3%

17,3%
Кіровоградська обл. Луганська обл. Полтавська обл.
Рівненська обл. Сумська обл. Харківська обл.

 

Рис. 4.25 Частка випадків дифтерії, кашлюку, кору, краснуху та епідемічного 

паротиту в окремих областях України від їх загального числа (2005 – 2010 рр.) 

Важливим є визначення пріоритетів серед інфекційних хвороб, що досягається 

за допомогою оцінки їх економічної значущості, яка вимірюється економічним 

збитком від усієї сукупності зареєстрованих захворювань на одну нозологічну 

форму. У зв’язку з цим були розраховані економічні витрати на інфекційні хвороби 

в різних областях України за період 2005 – 2010 рр. з урахуванням економічного 

збитку від 1 випадку захворювання. Збиток від 1 випадку носійства токсигенних 

штамів коринебактерій дифтерії для всіх контингентів був у 3,1 рази меншим, ніж 

від 1 випадку дифтерії. Так, сумарні економічні збитки від дифтерії, кашлюку, кору, 

краснухи та епідемічного паротиту у досліджуваних областях за період 2005 – 

2010 рр. становили 161 млн. 996 тис. 700 грн. Найбільший економічний збиток 

спостерігався у Харківській області (49 млн. 820 тис. 210 грн.), найменший – у 

Луганській області (6 млн. 740 тис. 520 грн.). Порівнюючи досліджувані області між 

собою, зокрема Луганську і Харківську, Кіровоградську та Полтавську, Рівненську 

та Сумську області було виявлено, що сумарний економічний збиток у Харківській 
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області був у 8,4 рази більшим, ніж Луганській області, у Кіровоградській у 1,5 рази 

більшим, ніж у Полтавській області, у Рівненській у 1,5 разів більшим, ніж у 

Сумській області (табл. 4.11).  

                                                                                                               Таблиця 4.11 

Сумарні економічні збитки від інфекційних хвороб серед різних вікових 

груп в досліджуваних областях 

Область Сумарний економічний збиток (тис. грн.) 

всього діти дорослі 

Харківська 49820,2 23383,1 25906,0 

Луганська 6740,5 2943,7 3901,5 

Кіровоградська 33212,3 15235,4 16077,6 

Полтавська 21869,9 7876,1 14303,4 

Рівненська 29305,6 14461,2 13663,6 

Сумська 20048,1 8184,6 12495,5 

При визначенні пріоритетів інфекційних захворювань, які оцінювалися 

значущістю нозологічних форм, на першому місці виявився кір (76 млн. 270 тис. 610 

грн.), на другому – краснуха (40 млн. 315 тис. 200 грн.), на третьому – кашлюк (30 

млн. 216 тис. 920 грн.), на четвертому – епідемічний паротит (13 млн. 583 тис. 580 

грн.), на п’ятому – дифтерія (1 млн. 610 тис. 390 грн.). Незважаючи на тривалу 

імунізацію проти кору, ця інфекція продовжує займати лідируюче положення, що 

свідчить про високу її економічну значущість та про необхідність удосконалення 

профілактичних заходів. При підтримці на високому рівні декретованих 

контингентів профілактичними щепленнями проти краснухи можна досягти 

зниження захворюваності на цю інфекцію і, як наслідок, зменшення економічних 

витрат.  

Ранжування інфекційних захворювань і територій України за величиною 

економічної значущості дозволяє з урахуванням епідемічної ситуації виділити 

найбільш пріоритетні нозологічні форми (кір, краснуха та кашлюк) і адміністративні 

регіони (Харківська, Кіровоградська та Рівненська області), які потребують 
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першочергової уваги в плані підвищення ефективності протиепідемічних та 

профілактичних заходів.  

Висновки з розділу. 

1. Встановлено нерівномірність поширення ККІ на різних територіях України, 

що проявляється в значній різниці між показниками захворюваності на кір – в 12,5 

рази, кашлюк – в 8,3 рази, епідемічний паротит – в 3,6 рази, дифтерію – в 3,7 рази і 

пов’язано, в першу чергу, з якістю та ефективністю імунопрофілактики, а також 

недосконалістю існуючої системи епідеміологічного нагляду, що підтверджено 

розбіжністю розрахованих фактичних та теоретичних темпів приросту 

захворюваності на кір (+0,7 % та -1,7 %; +17,6 % та -0,6 %; +32,0 % та -4,2 %; -

11,5 % та +1,4 %) та кашлюк (+0,04 % та -5,1 %; +1,5 % та -2,7 %). Але  4 – 12-разова 

різниця між показниками захворюваності, в тому числі на менінгококову інфекцію, 

скарлатину, вітряну віспу та краснуху, за 1985- 2012 рр. в областях дослідження та 

загалом в Україні може свідчити не тільки про стан імунопрофілактики.  

2. Інтенсифікація епідемічного процесу КІ залежить від дії факторів 

середовища життєдіяльності. Це підтверджується вищими у середньому у 2 – 10 

разів показниками захворюваності та більшим у 1,5 – 10 разів, окрім кору та 

краснухи, розмахом коливань показників захворюваності як на ККІ, так і на КНІ в 

період соціальної (депопуляційні процеси, зростання урбанізації, активізація 

міграційних процесів), економічної (фінансова криза, безробіття, зростання 

бідності) та політичної (зміна устрою країни) кризи в України у порівнянні з 

періодом стабілізації цих процесів. 

3. За 1985 – 2012 рр. встановлено тенденцію до зниження захворюваності як 

на ККІ, так і КНІ практично при всіх інфекціях в областях дослідження та загалом в 

Україні. Разом з цим у 1985 – 1998 рр. в Україні та у більшості досліджуваних 

областей відмічалася тенденція до зростання захворюваності на ККІ (дифтерія, 

епідемічний паротит) та зниження як на ККІ (кір, кашлюк), так і КНІ (краснуха, 

менінгококова інфекція, вітряна віспа, скарлатина). У 1999 – 2012 рр. встановлено в 

Україні та у більшості досліджуваних областей тенденцію до зниження 
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захворюваності на такі КІ: епідемічний паротит, дифтерія, носійство C. diphtheriae, в 

тому числі краснуха (щеплення почали проводити з 2003 р.) та КНІ, окрім вітряної 

віспи, а тенденцію до зростання встановлено щодо захворюваності на кір та 

кашлюк.  

4. Показано, що при КІ (контрольовані та неконтрольовані інфекції), окрім 

дифтерії, провідними групами ризику залишаються діти та жителі міст, що 

підтверджується вищими показниками захворюваності при ККІ у 2 – 50 разів серед 

дітей, ніж серед дорослих, серед жителі міста – у 1,6 – 3,6 разів, ніж серед жителів 

села, при КНІ – серед дітей у 4 та сотні разів та серед жителів міста у 1,2 – 8,3 рази. 

У той же час при епідемічному паротиті, коровій та краснуншній інфекціях, вітряній 

віспі відбувається зростання випадків цих інфекції серед дорослих, а при коровій та 

краснушній інфекціях – серед сільських жителів.  

5. Економічний збиток від дифтерії, кашлюку, кору, краснухи та епідемічного 

паротиту у Луганській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській, Рівненській та 

Харківській областях, за 2005 – 2010 рр. становив 161 млн. 996 тис. 700 грн. 

Ранжування цих інфекцій за величиною економічної значущості показало, що 

найбільший економічний збиток наносять кір (76 млн. 270 тис. 610 грн.), краснуха 

(40 млн. 315 тис. 200 грн.) та кашлюк (30 млн. 216 тис. 920 грн.), що пов’язано з 

високими показниками захворюваності на ці інфекції.  

[50, 371, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 

403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420]. 
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РОЗДІЛ 5 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ КРАПЕЛЬНИХ КОНТРОЛЬОВАНИХ  

ІНФЕКЦІЙ НА РІЗНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ТЕРИТОРІЯХ УКРАЇНИ 

 

У період процесів глобалізації, здатних суттєво вплинути на існування 

паразитарних систем, необхідно враховувати фактори, які можуть ускладнити 

епідемічний та інфекційний процеси. Для розкриття механізмів причинно-

наслідкових зв’язків захворюваності на ККІ з певними факторами ризику вивчено 

клініко-епідеміологічні аспекти кору, краснухи, епідемічного паротиту, дифтерії та 

кашлюку, імунологічну структуру населення та циркуляцію збудників інфекційних 

хвороб на різних адміністративних територіях.  

 

5.1 Епідеміологічні, клінічні та імунологічні аспекти крапельних 

контрольованих інфекцій 

 

Методичною основою епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами 

є епідеміологічна діагностика, яка базується на ретроспективному та оперативному 

аналізі інфекційних хвороб. Для розпізнавання конкретних проявів ЕП дифтерії, 

кашлюку, епідемічного паротиту, кору та краснухи, причин та умов його розвитку 

були проаналізовані клініко-епідеміологічні особливості цих інфекцій на різних 

адміністративних територіях України.  

5.1.1 Дифтерійна інфекція: захворюваність, клініка, імунологічна 

структура, циркуляція збудника 

Важливим елементом у проведенні епідеміологічного нагляду за дифтерійною 

інфекцією є аналіз тяжких форм перебігу та летальних випадків. Це дасть 

можливість об’єктивно оцінити інтенсивність ЕП та дозволить виділити групи та 

передумови ризику. 
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Епідеміологічний аналіз захворюваності на дифтерію за тяжкістю 

перебігу. У Харківській області за 1991 – 2001 рр. провели епідеміологічний аналіз 

структури випадків дифтерійної інфекції за тяжкістю перебігу. За цей період в 

області було зареєстровано 1334 випадки дифтерії, із них 97 (7,8 %) дітей до 14 

років. Померло від дифтерії 57 осіб (летальність становила 4,3 %), із них 4 дітей 

(летальність – 4,1 %) та 53 дорослих (летальність – 4,3 %). У структурі хворих на 

дифтерію з легким перебігом було 660 (49,5 %) осіб, з середньотяжким – 452 

(33,9 %) особи та з тяжким – 222 (16,6 %) особи, враховуючи 57 летальних випадків. 

У структурі вікових груп за тяжкістю перебігу легку форму дифтерії у дітей до 14 

років реєстрували у (19,6±1,5) % випадків, а у дорослих – у (51,8±1,9) % випадків 

(Р<0,05); середньотяжку форму у дітей – у (53,6±2,3) % випадків, а у дорослих – у 

(32,4±2,2)% випадків (Р<0,05); тяжку форму у дітей – у (26,8±2,9) % випадків, а у 

дорослих – у (15,8±1,9) % випадків (Р<0,05). Зважаючи на те, що у структурі вікових 

груп за тяжкістю перебігу частка з тяжким та середньотяжким перебігом у дітей 

виявилася суттєво більшою, ніж у дорослих, був проведений детальний аналіз 

випадків дифтерії у дітей до 14 років за тяжкістю перебігу з урахуванням 

щепленості проти дифтерії.  

Розподіл 97 дітей за віковими групами проводили відповідно до встановлених 

термінів імунізації згідно з чинним календарем щеплень, а саме: до 3 місяців; 3–6 

місяців; 7–12 місяців; 1–2 роки; 3–6 років; 7–11 років; 12–14 років. За 

щеплювальним анамнезом дітей розділили на такі групи: щеплені за схемою 

імунізації; щеплені з порушенням схеми імунізації та не щеплені проти дифтерії.  

Захворюваність на дифтерію дитячого населення в області становила 17,3 на 

100 тис. дітей, при цьому найбільш ураженими виявилися діти 1 – 2 років (23,1 на 

100 тис. дітей цього віку); 3 – 6 років (20,2 на 100 тис. дітей відповідного віку) та 7 – 

11 років (22,3 на 100 тис. дітей відповідного віку). Значно нижчими були показники 

захворюваності на дифтерію серед дітей віком 3 – 6 місяців (11,2 на 100 тис. дітей 

відповідного віку); 7 – 12 місяців (6,1 на 100 тис. дітей відповідного віку) та 12 – 14 

років (16,2 на 100 тис. дітей відповідного віку). Привертає увагу те, що серед хворих 
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на дифтерію не було дітей віком до 3 місяців, що ймовірно пов’язано з наявністю 

материнських антитіл та обмеженим спілкуванням. 

Аналіз захворювань на дифтерію дітей у вікових групах показав, що у групі 

дітей до 3-х місяців випадки дифтерії не реєструвалися, у групах 3 – 6 місяців та 7 – 

12 місяців було зареєстровано по 1 (1 %) випадку, у групі 1 – 2 роки – 15 (15,5 %) 

випадків, у групі 3 – 6 років – 27 (27,8 %) випадків, у групі 7 – 11 років – 37 (38,1 %) 

та у групі 12 – 14 років – 16 (16,5 %) випадків. Дослідження захворювань на 

дифтерію у вікових групах за тяжкістю перебігу показало, що дитина хвора на 

дифтерію 3 – 6 місяців померла, а у дитини 7 – 12 місяців був середньої тяжкості 

перебіг цієї інфекції. У віковій групі 1 – 2 роки у 3 дітей відзначався легкий перебіг, 

у 12 дітей – тяжкий та середньотяжкий перебіг. У віковій групі 3 – 6 років у 8 

(29,6 %) дітей був тяжкий перебіг, із них одна дитина померла. У віковій групі 7 – 11 

років 8 (21,6 %) дітей мали тяжкий перебіг, із них 2 дитини померло, 22 (59,5 %) 

дитини – середньотяжкий та 7 (18,9 %) дітей – легкий перебіг. У віковій групі 12 – 

14 років тяжка форма була зареєстрована у 1 дитини, а більшість дітей мали 

середньотяжкий перебіг дифтерії. 

Аналізуючи випадки дифтерію у дітей за щеплювальним анамнезом 

встановлено, що щеплених згідно з схемою імунізації було 17 (17,5±3,8 %) дітей, з 

порушенням схеми – 39 (40,2±4,9 %) дітей і не щеплених – 41 (42,3±5,0 %) дитина. 

Виявлена статистично значуща різниця між частками дітей хворих на дифтерію 

щеплених згідно з схемою імунізації та з порушенням схеми (P<0,05), а також між 

щепленими згідно зі схемою та нещепленими (P<0,05). Разом з цим не виявлено 

статистично значущої різниці між частками хворих дітей щеплених з порушеннями 

у схемі імунізації та нещепленими (P>0,05). Отже, хворіють на дифтерію переважно 

діти не щеплені проти дифтерії та ті, що мають порушення у схемі імунізації. 

Втім, особливу зацікавленість викликали 17 хворих на дифтерію дітей, які 

були щеплені за схемою імунізації чинного календаря щеплень. При детальному 

вивченні клінічного перебігу дифтерії легку форму виявлено у 7 дітей, 

середньотяжку – у 6 дітей, а тяжку – у 4 дітей, із них 1 дитина померла. Серед 
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хворих на дифтерію дітей щеплених за схемою імунізації 1 дитина була віком 1 – 2 

роки, 2 дитини – віком 12 – 14 років, по 7 дітей було у вікових групах 3 – 6 та 7 – 11 

років. Привернув увагу той факт, що у віковій групі 7 – 11 років, де із 7-ми дітей 

щеплених згідно з схемою імунізації був зареєстрований 1 летальний випадок, 2 

випадки – з тяжким перебігом та 3 випадки – із середньотяжким. Тобто, у дітей, які 

одержали достатнє антигенне навантаження для формування високого рівня 

специфічного імунітету, реєстрували тяжкий перебіг з летальними випадками. Це 

може свідчити про вплив різноманітних факторів на формування 

післявакцинального імунітету.  

Щеплювальний анамнез у хворих на дифтерію дорослих був проаналізований 

у 196 хворих з тяжким перебігом та летальними випадками. У структурі випадків 

захворювань на дифтерію дорослих з тяжким перебігом хвороби щеплених згідно з 

схемою імунізації було 13 (6,6 %), із них 3 особи померли від дифтерії; з 

порушеннями у схемі імунізації – 111 (56,6 %) хворих, із них 29 (26,1 %) осіб 

померли; не щеплених – 72 (36,7 %) особи. Слід зазначити, що серед хворих на 

дифтерію, які мали порушення у схемі імунізації, 17 (15,3 %) дорослих мали по три і 

більше проведених ревакцинацій згідно з віком.  

Одержані результати аналізу тяжких форм перебігу дифтерії у дорослих 

показали, що проведення щеплень з порушеннями схеми імунізації не попереджає 

тяжких форм перебігу хвороби та летальних випадків. Так, у структурі хворих на 

дифтерію дорослих з тяжким перебігом хвороби щеплених з порушенням схеми 

імунізації було у 1,5 разів більше, ніж не щеплених проти дифтерії (відповідно 

56,6 % та 36,7 %) (P<0,05).  

Отже, для формування адекватної імунної відповіді у щеплених з порушенням 

схеми імунізації та осіб, що не мають даних про проведені щеплення, необхідно 

щеплювати за результатами серологічного контролю. Так, при спорадичній 

захворюваності на дифтерію, враховуючи механізм формування специфічного 

імунітету, запропоновано тактику імунізації таких осіб (табл. 5.1). 
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                                                                                                               Таблиця 5.1 

Тактика імунізації осіб з порушенням схеми щеплень та тих, що не мають 

даних про проведені щеплення 

Тактика 

імунізації 

Титри протидифтерійних антитіл Титри протиправцевих 

антитіл 

діти дорослі діти дорослі 

Вважати 

щепленими 

раніше  

1:40 та вище 1:40 та вище 1:20 та вище 1:20 та вище 

Проводять 

щеплення 

згідно з віком 

<1:20 <1:20 <1:20 <1:20 

Вважати не 

щепленими 

раніше 

через 1,5-2  

місяці 

<1:80 

через 1-1,5  

місяці 

<1:40 

через 1,5-2  

місяці 

<1:80 

через 1-1,5  

місяці 

<1:40 

Проведення запропонованої тактики імунізації осіб з невідомим 

щеплювальним анамнезом дасть можливість підвищити ефективність 

імунопрофілактики, попередити післявакцинальні реакції та ускладнення, і, як 

наслідок, повернути довіру у населення до імунопрофілактики. 

Епідеміологічний аналіз захворюваності на дифтерію в центральному 

(модель Кіровоградська область) та східному (модель Харківська область) 

регіонах України. Розвиток епідемії дифтерії у 1990-х роках характеризувався 

нерівномірністю поширення та різним ступенем залученням до ЕП деяких областей 

України. Так, у 1991 році захворюваність на дифтерію в Україні зросла у 10 разів, 

тоді як у Харківській області у 25 разів, а у Кіровоградській області був 

зареєстрований лише один випадок.  

Для з’ясування причин нерівномірності поширення дифтерії в областях 

України в періоди з різною інтенсифікацією ЕП був проведений порівняльний 

епідеміологічний аналіз захворюваності та імунологічної структури населення у 
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Кіровоградській та Харківській областях, при цьому враховували соціальні, медичні 

та екологічні показники характеристики областей та процеси модернізації, які 

відбувалися у соціальній, економічній та політичній сферах в Україні.  

Харківська область відноситься до східного регіону з індустріально-аграрною 

направленістю економіки, є навчально-науковим центром, з високим рівнем 

урбанізації 80,3 % та щільністю населення 87,4 осіб на 1 кв. км., щорічно в 

атмосферне повітря потрапляє від стаціонарних та пересувних джерел в середньому 

278,8 тис тонн. Кіровоградська область відноситься до центрального регіону і має 

більш аграрну направленість розвитку економіки, рівень урбанізації – 62,3 % та 

щільність населення 40,5 осіб на 1 кв. км, щорічно в атмосферне повітря потрапляє в 

середньому 72,2 тис. тонн шкідливих речовин. Крім цього, за 2005 – 2011 рр. у 

Харківській області зареєстровано 19,4 % імунокомпрометованих осіб від населення 

та 80,5 на 1000 населення осіб з хронічною патологією дихальних шляхів, у 

Кіровоградській – відповідно 14,1 % та 50,4 на 100 тис. населення 

На територіях спостереження за 1986 – 2008 рр. було проведено аналіз 

захворюваності на дифтерію та результатів вивчення протидифтерійного імунітету 

(Кіровоградська область – 16398 зразків та Харківська область –17613 зразків) в 

різних вікових групах населення. Встановлено, що у передепідемічний період (1986 

– 1990 рр.) в обох областях реєстрували поодинокі випадки дифтерії, тоді як осіб із 

титрами протидифтерійних антитіл нижче “захисних” у Кіровоградській області 

виявилося майже у 2 рази більше, ніж у Харківській (відповідно 46,4 % та 23,8 %). У 

віковій структурі у Харківській та Кіровоградській областях найбільша частка 

неімунних до дифтерії приходилася на дорослих (відповідно 35,3 % та 73,6 %), що 

стало причиною залучення, в першу чергу, цієї вікової групи до ЕП дифтерії.  

У 1991 – 1997 рр. захворюваність на дифтерію у Харківській області була у 1,5 

разів вища, ніж у Кіровоградській (відповідно 5,7 та 3,9 на 100 тис. населення), 

разом з цим у Кіровоградській області осіб з титрами антитіл нижче “захисних” 

було у 1,7 разів більше, а з середніми та високими “захисними” титрами антитіл у 

2,4 рази менше, ніж у Харківській. Захворюваність на дифтерію підлітків у 



171 

 

Кіровоградській області була 6,4 на 100 тис. підлітків, а у Харківській – 18,2 на 100 

тис. підлітків; захворюваність дорослих у Кіровоградській області була 3,7 на 100 

тис. дорослих, а у Харківській – 11,5 на 100 тис. дорослих; захворюваність на 

дифтерію дітей у Кіровоградській області була 6,4 на 100 тис. дітей, а у Харківській 

– 2,1 на 100 тис. дітей. Разом з цим, у Кіровоградській області в усіх вікових групах 

значно більше було осіб з титрами протидифтерійних антитіл нижче «захисних», 

ніж у Харківській. Так, у Харківській та Кіровоградській областях з титрами 

протидифтерійних антитіл нижче «захисних» дітей було відповідно 20,4 % та 

40,8 %, підлітків – відповідно 15,6 % та 28,3 %, дорослих – відповідно 37,9 % та 

59,2 %. Втім, летальність дифтерії та частка хворих з тяжким перебігом хвороби у 

Кіровоградській області були більшими і становили в середньому 4,7 % та 27,9 %, а 

у Харківській – відповідно 3,9 % та 10,9 % осіб.  

У 1998 р. захворюваність на дифтерію у Кіровоградській області зменшилася у 

4,7 рази, а у Харківській – у 6 разів. Разом з цим, у Кіровоградській осіб із титрами 

протидифтерійних антитіл нижче «захисних» було 37,1 %, зокрема 29,7 % дітей, 

21,6 % підлітків та 59,5 % дорослих, а у Харківській їх зменшилося у 1,5 рази, дітей 

– у 2,8 разів; підлітків – у 2,7 разів; дорослих – у 1,8 разів.  

За 1998 – 2008 рр. середні показники захворюваність на дифтерію у 

Кіровоградській області становили 0,5, у Харківській – 0,5 на 100 тис. населення. 

Захворюваність на дифтерію дітей у Кіровоградській області становила 1,0, у 

Харківській – 0,4 на 100 тис. дітей. Захворюваність на дифтерію підлітків у 

Кіровоградській області була 0,9, у Харківській – 1,6 на 100 тис. підлітків. 

Захворюваність на дифтерію дорослих у Кіровоградській області становила 0,4, у 

Харківській – 1,1 на 100 тис. дорослих. В той же час летальність дифтерії у 

Кіровоградській області була 7,2 %, у Харківській – 10,7 %, а тяжкі форми перебігу 

– відповідно 16,2 % та 13,1 %. 

Таким чином, проведений порівняльний аналіз захворюваності на дифтерію в 

різні періоди інтенсивності ЕП цієї інфекції на територіях України, які відрізнялися 

за соціальними, медичними та екологічними показниками, показав, що в період 
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вираженої модернізації соціальних, економічних та політичних процесів (1989 – 

1997 рр.) захворюваність в областях дослідження була вищою у порівнянні з 

періодом стабілізації цих сфер (1998 – 2008 рр.). Однак у Харківській області, яка 

характеризувалася більш суттєвим значенням дії соціальних, медичних та 

екологічних факторів, разом з цим кращими показниками імунологічної структури 

населення щодо протидифтерійного імунітету, ніж Кіровоградська область, 

захворюваність була значно вищою в період епідемії. В період зниження 

захворюваності на дифтерію в областях дослідження покращилася імунологічна 

структура населення, хоча у Кіровоградській області відсоток неімунних залишався 

високим, але при цьому відбулося зростання показників летальності та осіб з 

тяжким перебігу дифтерії. В період зниження захворюваності на дифтерію високий 

відсоток осіб з протидифтерійними антитілами нижче «захисних» на територіях 

спостереження можна розцінювати як небезпечний прогностичний фактор, а високі 

показники летальності та тяжкого перебігу хвороби на фоні низьких показників 

захворюваності на дифтерію як гіподіагностику дифтерії. 

Вивчення епідемічного процесу дифтерії у групах підвищеного ризику 

захворювання. Для визначення особливостей перебігу ЕП дифтерії у закладі 

закритого типу, контингент якого є групою ризику, вивчали циркуляцію 

C. diphtheriae серед пацієнтів та персоналу лікарні. У носіїв C. diphtheriae 

досліджували протидифтерійний та протиправцевий імунітет, мікрофлору на 

слизових оболонках носа та ротоглотки, а також антибіотикорезистентність, 

виділених штамів C. diphtheriae.  

Дослідження проводили у комунальному закладі «Дніпропетровська обласна 

клінічна психіатрична лікарня», який розраховано на 1681 ліжко.  

З 1991 р. по 2006 р. у психіатричній лікарні було зареєстровано 7 хворих на 

дифтерію, захворюваність коливався у межах від 0,06 до 0,1 на 1000 хворих на 

психічні захворювання, щеплених серед них було двоє, у 6 хворих виділили біовар 

gravis (tox+) ген. За цей період у лікарні було зареєстровано 927 носіїв C. diphtheriae, 

із них 910 осіб – пацієнти лікарні (3,1 на 1000 хворих) та 17 осіб – співробітники 
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лікарні (0,5 на 1000 працівників). У 15,9 % носіїв C. diphtheriae виявляли токсигенні 

штами, 152 (16,3 %) особи мали щеплення проти дифтерії. Випадки носійства 

реєстрували в усіх відділеннях психіатричної лікарні.  

У період епідемії дифтерії (1991 – 1998 рр.) носіїв токсигенних штамів було у 

18 раз більше, ніж реєстрували хворих, а співвідношення токсигенних до 

нетоксигенних штамів C. diphtheriae становило 1:4,2. За період з 1999 р. по 2006 р. 

випадків захворювань на дифтерію не було зареєстровано, зменшилося майже у 4 

рази число носіїв C. diphtheriae токсигенних штамів і у 2 рази нетоксигенних штамів 

C. diphtheriae, при цьому співвідношення токсигенних до нетоксигенних стало 1:7,7. 

В період низьких показників захворюваності на дифтерію відбулося суттєве 

зниження носійства токсигенних штамів C. diphtheriae. На фоні зниження 

циркуляції токсигенних та нетоксигенних штамів C. diphtheriae співвідношення між 

ними зросло в сторону нетоксигенних штамів, що дає можливість забезпечити 

стабільність положення коринебактерій дифтерії у екологічному балансі за рахунок 

нетоксигенних штамів C. diphtheriae.  

Аналіз структури популяції C. diphtheriae показав, що нетоксигенних штамів 

за період спостереження реєструвалося у 5,6 разів більше, ніж токсигенних. 

Відмічалася циркуляція біоварів gravis (39,1 %), mitis (60,3 %) та belfanti (0,6 %). У 

структурі токсигенних штамів C. diphtheriae біоварів gravis виявляли у 9,6 разів 

більше, ніж біоварів mitis, при цьому біовар belfanti не реєстрували. Серед 

нетоксигенних штамів навпаки біовару mitis було у 2,3 рази більше, ніж біовару 

gravis і у 1,1 % випадків зареєстрували біовар belfanti (рис. 5.1). 

gravis mitis belfanti gravis mitis belfanti

 

          токсигенні штами                                 нетоксигенні штами 

Рис. 5.1 Структура популяції токсигенних та нетоксигенних C. diphtheriae за 

біоварами у психіатричній лікарні (1991 – 2006 рр.) 
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Суттєвим фактором, який сприяє підтриманню носійства, є наявність 

транзиторної мікрофлори слизових оболонок. Проведені дослідження показали, що 

у 32 (58,2 %) носіїв, із 55 обстежених, окрім коринебактерій дифтерії, були виділені 

із носа та ротоглотки транзиторні мікроорганізми (стафілококи, стрептококи, 

клебсієли та ін.), що може утруднювати санацію носіїв коринебактерій дифтерії. 

Вивчення чутливості та стійкості 32 виділених штамів різних біоварів 

C. diphtheriae до 14 антибіотиків виявило значний відсоток чутливих культур 

C. diphtheriae до цефазоліну (80,6 %), гентаміцину (75,0 %), бензилпеніциліну 

(74,1 %), еритроміцину (68,7 %), при цьому найбільший відсоток резистентних 

культур було виявлено до оксацикліну (32,2 %) та стрептоміцину (32,1 %). Не 

встановлено достовірної різниці між біоварами gravis та mitis за відсотками 

чутливості та резистентності до вищезазначених антибіотиків (Р>0,05). 

У 55 носіїв C. diphtheriae. психіатричної лікарні вивчали протидифтерійний та 

протиправцевий імунітет. Це були переважно носії нетоксигенних штамів (92,7 %), 

із них біовар gravis виявляли у 39,3 % осіб, біовар mitis – у 52,9 % осіб та біовар 

belfanti – у 7,8 % обстежених. Щеплених згідно з календарем щеплень було 35,2 % 

осіб, порушення у схемі імунізації мали 21,5 % осіб та відомостей про щеплення не 

було у 43,3 % осіб.  

Серед серологічно обстежених було 4 носії токсигенних штамів C. diphtheriae 

біовар gravis, у яких при обстеженні виявили високий „захисний” рівень 

протиправцевого та протидифтерійного антитоксичного імунітету.  

Вивчення антитоксичного протидифтерійного та протиправцевого імунітету у 

носіїв нетоксигенних штамів C. diphtheriae дало можливість встановити у 17,6 % 

осіб рівень протидифтерійних антитіл нижче „захисних”, у 54,9 % осіб – середні та 

високі „захисні” рівні антитіл. Не виявлено статистично значущої різниці між 

щепленими за схемою імунізації та з порушенням схеми імунізації у носіїв з 

титрами протидифтерійних антитіл нижче «захисних» (Р>0,05), а також з середніми 

та високими титрами протидифтерійних антитіл (Р>0,05). Високий відсоток осіб не 

імунних до дифтерії є одним із факторів, який при інтенсивній циркуляції 
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C. diphtheriae, може сприяти поширенню дифтерійної інфекції у закладі закритого 

типу. 

У структурі носіїв нетоксигенних штамів C. diphtheriae 98,0 % осіб мали 

«захисні» рівні протиправцевих антитоксинів, із них 90,2 % мали середні та високі 

«захисні» рівні, що свідчить про достовірність імунізації обстежених осіб. 

Таким чином, в умовах закритого закладу виявлена низка факторів, які можуть 

сприяти інтенсифікації ЕП дифтерії. В першу чергу – це циркуляція токсигенних 

штамів C. diphtheriae, переважно біовару gravis, у колективі де виявлено 17,6 % осіб 

не імунних до дифтерії, а також циркуляція нетоксигенних штамів C. diphtheriae 

переважно біовару mitis, у якого частіше за даними наших досліджень виявляли 

(tox+) ген. Наступне – це виражена дія соціальних факторів (тривалі та тісні 

контакти), які у випадку виникнення осередку дифтерійної інфекції можуть 

зумовити поширення дифтерійної інфекції у колективі. 

Проведені дослідження показали, що у більшості носіїв C. diphtheriae (58,2 %) 

виявлені транзиторні мікроорганізми, які сприяють підтриманню носійства та 

утрудненню їх санації.  

Чутливість та резистентність штамів C. diphtheriae до найбільш поширених 

антибіотиків не змінилася і відповідає положенням із «Інструкції бактеріологічної 

діагностики дифтерійної інфекції» (наказ МОЗ України №192 від 03.08. 1999 р.), що 

може бути використано для санації носіїв C. diphtheriae.  

5.1.2 Кашлюк: захворюваність, клініка, циркуляція збудника 

Клініко-епідеміологічна характеристика кашлюку в різні періоди 

модернізації суспільства (на моделі Харківської області). За 1989 – 2008 рр. було 

проаналізовано 3359 карт епідеміологічного обстеження вогнищ та історій хвороби 

випадків кашлюку у Харківській області. Враховуючи зміни, що відбувалися в 

соціальній (депопуляційні процеси, посилення стресопсихологічних факторів), 

економічній (фінансова криза) та політичній (зміна устрою країни) сферах України, 

був проведений порівняльний клініко-епідеміологічний аналіз кашлюку у 

Харківській області за 1989 – 1998 рр. та 1999 – 2008 рр. 
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Так, за 1989 – 1998 рр. в області було зареєстровано 1838 випадків кашлюку, 

що становило 54,7 % випадків від виявлених за 20 років. У віковій структурі хворих 

на кашлюк було 4,3 % дорослих, а 95,7 % дітей до 14 років. Захворюваність на 

кашлюк серед дітей віком 0 – 2 роки становила в середньому 133,4 на 100 тис. дітей 

цієї вікової групи, тоді як серед дітей 3 – 6 років та 7 – 14 років – відповідно 60,1 та 

13,7 на 100 тис. дітей цих вікових груп. 

У 1838 хворих на кашлюк легкий перебіг спостерігався у (15,5±0,8) % осіб, 

середньотяжкий – у (77,2±0,9) % осіб та тяжкий – у (7,3±0,6) % осіб (рис.  5.2).  

77,2%

7,3% 15,5%

легка форма середньотяжка форма тяжка форма

 

Рис. 5.2 Структура випадків захворювань на кашлюк за тяжкістю перебігу цієї 

інфекції у Харківській області за період 1989 – 1998 рр. 

Важливо відмітити, що у дітей до року тяжкі форми перебігу кашлюку 

реєструвалися у 19,7 % випадків, тоді як у вікових групах від 1 до 6 років та від 7 до 

14 років доля дітей з тяжким перебігом виявилася значно меншою і становила 

відповідно 4,2 % та 3,4 % випадків. Разом з цим, дітей з легким перебігом хвороби у 

вікових групах від 1 до 6 років та від 7 до 14 років було у 2 рази більше, ніж у дітей 

до одного року життя (рис. 5.3).  

За період спостереження 30,0 % хворих на кашлюк мали щеплення проти цієї 

інфекції за схемою згідно з діючим календарем профілактичних щеплень в Україні. 

Втім, рівень охоплення профілактичними щепленнями проти кашлюку дітей 

трьохрічного віку в області становив 87,2 %, що слід розцінювати як порівняно 

низький показник (достатній рівень 95,0 % та вище).  
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Рис. 5.3 Структура випадків захворювань на кашлюк за тяжкістю перебігу у 

різних вікових групах населення Харківській області за 1989 – 1998 рр. 

При вивченні протикашлюкового імунітету серед населення області виявлено 

61,8 % не імунних та осіб з рівнями титрів протикашлюкових аглютинінів нижче 

«захисних» (до 1:80 в реакції аглютинації). Причому серед дітей до 6 років із 

«захисними» титрами антитіл (вище 1:80 в реакції аглютинації) було 77,2 %, 7 – 14 

років – 73,1 %, серед підлітків (15 – 17 років) – 45,0 % та дорослих – 31,5 %. 

Незважаючи на те, що у дорослих виявили найменшу частку осіб із «захисними» 

протикашлюковими аглютинінами, захворюваність серед них також була самою 

низькою. Отже, імовірно у дорослих перебіг кашлюку має переважно легку та 

атипову форму і утруднює їх виявлення.  

При кашлюковій інфекції однією з проблем є діагностика атипових та легких 

форм. У 1989 – 1998 рр. серологічна діагностика практично не застосовувалася. За 

цей період бактеріологічним методом було обстежено 85,0 – 90,0 % хворих з 

діагнозом кашлюк. Кратність обстежень становила 2,8, а бактеріологічне 

підтвердження кашлюку – в середньому становило 27,0 %. Слід зазначити, що 

значна доля хворих (55,9 %) була обстежена з діагностичною метою пізніше 10 дня 

перебігу хвороби, що знижувало ефективність застосування бактеріологічного 

методу дослідження. 

Таким чином, період 1989 – 1998 рр. характеризувався високими показниками 

захворюваності серед дітей до 2 років; тяжким перебігом хвороби переважно у дітей 
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до року; низьким рівнем охоплення щепленнями; високим рівнем сприйнятливих до 

кашлюку та низьким рівнем бактеріологічного підтвердження кашлюку. 

За 1999 – 2008 рр. у області був зареєстрований 1521 випадок кашлюку, що 

становило 45,3 % від виявлених за 20 років дослідження. У віковій структурі 

захворювань на кашлюк дорослих було 4,1 % осіб, а дітей до 14 років – 95,9 %. 

Найвищу захворюваність на кашлюк реєстрували серед дітей віком 0 – 2 роки, який 

становив в середньому 96,0 на 100 тис. дітей цього віку, тоді як серед дітей 3 – 6 

років та 7 – 14 років – відповідно 42,0 та 15,7 на 100 тис. дітей цих вікових груп. 

Клінічний перебіг у 1521 хворого на кашлюк був таким: легку форму 

реєстрували у (15,9±0,9) % осіб, середньотяжку – у (80,2±1,0) % осіб, тяжку – у 

(3,9±0,5) % осіб (рис. 5.4).  

15,9%
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Рис. 5.4 Структура випадків захворювань на кашлюк за тяжкістю перебігу цієї 

інфекції у Харківській області за період 1999 – 2008 рр. 

Отже, у 1989 – 1998 рр. були вищі показники захворюваності на кашлюк у 

вікових групах 0 – 2 та 3 – 6 років, виявлено більше хворих з тяжким перебігом, ніж 

у 1999 – 2008 рр. (P<0,05), що може свідчити про негативний вплив факторів 

середовища життєдіяльності в період кризи у соціальній, економічній та політичній 

сферах в Україні. 

Аналіз кашлюку за тяжкістю перебігу у вікових групах дітей показав, що 

найбільшу частку тяжких форм кашлюку реєстрували у віковій групі до одного року 

життя (13,5 %), тоді як у вікових групах від 1 до 6 років та від 7 до 14 років частка 

дітей з тяжким перебігом була значно меншою (3,7 % та 2,3 % відповідно). Разом з 
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цим, дітей з легким перебігом хвороби у вікових групах від 1 до 6 років та від 7 до 

14 років було у 2 рази більше, ніж серед дітей до одного року життя (рис. 5.5).  
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Рис. 5.5 Структура випадків захворювань на кашлюк за тяжкістю перебігу у 

різних вікових групах населення Харківській області за 1999 – 2008 рр. 

Слід зазначити, що у 1989 – 1998 рр., тобто в період кризи в Україні, частка 

дітей до року з тяжким перебігом була на 6,2 % більшою, ніж у 1999 – 2008 рр. Це 

також може вказувати на негативний вплив факторів середовища життєдіяльності на 

клінічний перебіг кашлюку. 

У 1999 – 2008 рр. рівень щепленості проти кашлюку дітей віком до 2-х років 

сягав 95,0 %, при цьому близько 48,0 % хворих на кашлюк мали в анамнезі 

вакцинацію та ревакцинацію.  

Зважаючи на те, що у 1999 – 2008 рр. у 1,6 рази зросло число хворих на 

кашлюк, які мали щеплення, у порівнянні з періодом 1989 – 1998 рр., був 

проведений більш детальний аналіз випадків кашлюку у щеплених. За результатами 

аналізу карт клініко-епідеміологічних досліджень випадків кашлюку, які були 

впроваджені у Харківській області, оцінювали ефективність імунопрофілактики 

кашлюку. Так, до групи дослідження ввійшло 155 дітей віком 0 – 14 років, із них 

53,5 % були щеплені проти цієї інфекції. У структурі цих хворих на кашлюк за 

тяжкістю перебігу середньотяжку форму реєстрували у 72,2 % осіб, тяжку – у 7,8 % 

осіб, а легку – у 20,0 % осіб. Слід зазначити, що тяжку форму реєстрували в 

вікові групи 

% 
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основному у дітей до року, а у 12,9 % дітей перебіг кашлюку ускладнювався 

пневмонією. 

Щеплених проти кашлюку було 83 (53,5 %) дитини, а нещеплених – 72 

(46,5 %) дитини. Порівнюючи частки дітей з різними клінічними формами кашлюку, 

враховуючи щепленість, суттєвої різниці між ними не було виявлено. Так, щеплених 

проти кашлюку з легкою формою було зареєстровано 19 (22,9±4,6 %), а не 

щеплених – 12 (16,7±4,4 %) дітей (P>0,05); з середньотяжким перебігом – відповідно 

61 (73,5±4,8 %) дитина та 51 (70,8±5,3 %) дитина (P>0,05); з тяжким перебігом – 

відповідно 3 (3,6±2,0 %) та 9 (12,5±3,8 %) дітей.  

Аналіз щеплених (вакцинація та ревакцинація) хворих на кашлюк дітей віком 

2 – 3 роки показав, що у них легку форму реєстрували у 45,5 % випадків, 

середньотяжку – у 54,5 % дітей. У 35 дітей до 18 місяців, які мали вакцинацію проти 

кашлюку, легку форму реєстрували у 11,4 % дітей, середньотяжку – у 80,0 %, а 

тяжку – у 8,6 % дітей, тобто у 3 дітей, які одержали щеплення за 4 – 6 місяців до 

захворювання. Слід зазначити, що у дітей віком 2 – 3 роки тяжких форм не було 

виявлено. 

У дітей віком 4 – 6 років, як серед щеплених, так і серед не щеплених, перебіг 

кашлюку був у легкій та сердньотяжкій формах, у віковій групі 7 – 14 років тяжкий 

перебіг реєстрували у не щеплених проти кашлюку. У дорослих перебіг кашлюку 

був у легкій та сердньотяжкій формах. 

Отож, тяжкі форми кашлюку реєстрували у не щеплених проти кашлюку та у 

дітей раннього віку, які мали в анамнезі вакцинацію. 

За 1999 – 2008 рр. бактеріологічно було обстежено в середньому близько 

90,0 % хворих. Кратність бактеріологічного обстеження становила 2,9, при цьому 

значну частку хворих (майже 50,0 %) обстежували з діагностичною метою пізніше 

10 дня, що ускладнювало діагностику і пояснило низький показник (23,1 % від 

числа обстежених) бактеріологічного підтвердження кашлюкової інфекції. 

Серотиповий пейзаж збудника кашлюку свідчить про циркуляцію серед населення 

сероваріантів 1.2.3., 1.2.0. та 1.0.3, проте у більшості випадків реєструвався 
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сероваріант 1.0.3. (понад 80,0 %). 

Отже, високий рівень охоплення щепленнями, стабілізація соціальних, 

економічних та політичних процесів в Україні у 1999 – 2008 рр. імовірно сприяло 

зниженню рівня тяжких форм перебігу хвороби як загалом серед хворих на кашлюк, 

так і серед дітей до року. Залишається низький рівень бактеріологічного 

підтвердження кашлюку. Реєстрація у значного відсотка щеплених проти кашлюку 

середньотяжкого перебігу хвороби та виявлення серед хворих переважно серотипу 

1.0.3, який найчастіше є причиною виникнення легких форм перебігу кашлюку, 

може свідчити як про недоліки імунопрофілактики, так і про низькій рівень 

підготовки педіатрів щодо постановки діагнозу. 

Протикашлюковий імунітет у вагітних та їхніх новонароджених. Для 

визначення передачі протикашлюкових материнських антитіл новонародженим та 

встановлення поширення кашлюку серед дорослих вивчали специфічний імунітет у 

вагітних та їхніх новонароджених. 

Дослідження проводили на базі двох пологових будинків м. Харкова. Стан 

протикашлюкового імунітету вивчали у 136 вагітних та їхніх новонароджених. 

Група вагітних сформована методом випадкової вибірки. Вік вагітних становив 18 – 

42 роки, переважно 20 – 30 років (79,4 %). Жінки, які підлягали обстеженню, мали 

задовільні житлово-комунальні умови проживання, впливу шкідливих професійних 

факторів на стан здоров’я не було виявлено.  

Діти народилися при фізіологічних пологах у 94,1 % (128) випадках, при 

кесеровому розтині – у 5,9 % (8) випадків. Пологи з ускладненнями реєстрували у 36 

жінок (26,5 %). У 32 новонароджених були виявлені такі порушення у стані 

здоров’я: асфіксія та ураження центральної нервової системи (43,8 %); 

внутрішньоутробне інфікування (40,6 %) та недоношеність (3,1 %). 

У вагітних наявність профілактичних щеплень проти кашлюку та інформацію 

про перенесений кашлюк з’ясовували за амбулаторними картами (ф. № 025/о) та 

картами профілактичних щеплень (ф. № 063/о). Встановлено, що 31 вагітна була 

щеплена проти кашлюку 15 – 20 років тому, а 105 жінок не мали в анамнезі щеплень 
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проти кашлюку. Жінок, які перехворіли на кашлюк в минулому, не було виявлено. 

Крім цього, за 2001 – 2009 рр. було вивчено 1302 карти епідеміологічного 

обстеження осередків кашлюку, дифтерії та кору (ф. № 357).  

Аналіз результатів серологічних досліджень показав, що 57 (41,9 %) вагітних 

мали протикашлюкові антитіла, із них у 13 (22,8 %) жінок виявляли 

протикашлюкові антитіла з умовно «захисними» рівнями (≥1:160). Це може свідчити 

про частий контакт з кашлюковим антигеном та низьку захищеність від кашлюку 

жінок дітородного віку. Протикашлюкові антитіла мав 51 (37,5 %) новонароджений, 

із них з умовно «захисними» рівнями антитіл було виявлено 23 (45,1 %) дитини. У 

79 (58,1 %) вагітних та у 85 (62,5 %) новонароджених не виявили протикашлюкових 

аглютинінів, при цьому у 92,4 % випадків відзначали збіг серонегативних 

результатів у зразках сироваток крові вагітних та їхніх дітей (табл. 5.2). 

                                                                                                            Таблиця 5.2 

Вміст протикашлюкових аглютинінів у сироватці крові вагітних та їхніх 

новонароджених 

Титри 

аглютининів 

Вагітні Новонароджені 

абс. ч. % абс. ч. % 

0 79 58,1 85 62,5 

1:20 3 2,2 - - 

1:40 21 15,4 20 14,7 

1:80 20 14,7 7 5,2 

1:160 10 7,4 11 8,0 

1:320 - - 13 9,6 

1:640 3 2,2 - - 

Дотепер не встановлена ступінь захисту новонароджених, які мають умовно 

«захисні» титри протикашлюкових антитіл. Про опосередковану роль 

протикашлюкових аглютинінів у захисті новонароджених можуть свідчити найвищі 

показники захворюваності на кашлюк (122,8 на 100  тис. дітей віком 0 – 2 років) та 

значна частка 13,5 % дітей з тяжким перебігом інфекції у віковій групі 0 – 2 роки, 
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порівнюючи з іншими віковими групами – 3 – 6 років та 7 – 14  років (46,6 та 15,8 на 

100 тис. населення цих вікових груп і 3,7 % та 2,3 % тяжких форм, відповідно).  

Проведені дослідження показали, що трансплацентарна передача 

протикашлюкових антитіл має місце, але діти перших місяців життя, імовірно, 

залишаються сприйнятливими та чутливими до кашлюку. Так, у Харківській області 

за 2001 – 2009 рр. щорічно реєстрували у середньому до 13 випадків кашлюку у 

дітей віком 0 – 3 місяців життя, тоді як у дітей цього віку не виявляли випадків 

дифтерії та кору, імовірно, за рахунок пасивно одержаних протидифтерійних та 

протикорових антитіл.  

Проведений аналіз протикашлюкового імунітету у новонароджених та їх 

матерів показав, що у 81 (59,6±4,2 %) дитини відзначали збіг рівнів 

протикашлюкових аглютинінів з результатами у їх матерів, у 25 (18,4±3,3 %) дітей 

рівні протикашлюкових антитіл були нижчими, а у 30 (22,1±3,5 %) дітей навіть 

вищими, ніж у їх матерів. Це може бути пов’язано з періодом трансплацентарної 

передачі материнських антитіл плоду, який відбувається на 12 – 14 тижні, а надалі у 

вагітної в результаті дії різних ендогенних чи екзогенних факторів титри 

протикашлюкових антитіл могли знизитися. 

У 45 (78,9±5,4 %) дітей, які народилися від серопозитивних 57 матерів, 

виявляли протикашлюкові аглютиніни, при цьому рівень антитіл у 13 (28,9±6,7 %) 

дітей був нижче, у 8 (14,0±5,1 %) дітей співпадав з рівнями материнських антитіл, а 

у 24 (42,1±7,3 %) новонароджених виявився вищим, ніж у матерів. У 12 (21,0±5,3 %) 

випадків перенесення протикашлюкових антитіл в концентраціях 1:20 – 1:160 від 

матері плоду не відбулося.  

Отже, у 30 (22,1 %) новонароджених рівень протикашлюкових антитіл 

виявився вищим, ніж у їхніх матерів. Наявність у новонароджених вищих рівнів 

протикашлюкових антитіл, ніж у їх матерів, висвітлено в науковій літературі [421, 

422], проте дотепер не встановлена причина цього явища. Можливо за рахунок 

імуносупресії, що розвивається до пологів в організмі матері та плоду. 

Таким чином, трансплацентарне перенесення протикашлюкових антитіл 
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відбулося у 51 дитини (37,5 %), із яких у 45,1 % дітей виявилися умовно «захисні» 

рівні антитіл. 

Не зважаючи на наявність протикашлюкових антитіл у новонароджених, діти 

в перші місяці життя залишаються не захищеними, про що свідчить щорічна 

захворюваність на кашлюк дітей віком 0 – 3 місяці. Виявлення протикашлюкових 

аглютинінів у значного відсотка (41,9 %) жінок, які офіційно в анамнезі заперечують 

кашлюк, свідчить про високий рівень поширення кашлюкової інфекції серед 

дорослих, які є потенційно небезпечним джерелом інфекції для дітей раннього віку.  

Клініко-епідеміологічний аналіз кашлюку на території з високим рівнем 

захворюваності. Нерівномірність поширення кашлюку в областях України, атипові 

форма перебігу у щеплених дітей, підлітків та дорослих, наявність мікст-інфекції та 

спазматичного нападоподібного кашлю при багатьох соматичних захворюваннях 

утруднюють клініко-епідеміологічну діагностику кашлюку [423]. Втім, значна 

різниця у показниках захворюваності на кашлюк навіть в областях, що межують 

(наприклад, Харківська (13,6) та Луганська (0,5 на 100 тис. населення) області), 

спонукала до проведення детального клініко-епідеміологічного аналізу кашлюку в 

області з високим рівнем захворюваності для встановлення достовірності 

постановки діагнозу. 

Захворюваність на кашлюк у 2011 р. у Харківській області зросла у 5,4 рази (з 

2,5 до 13,7) у порівнянні з 2010 р., у той же час в Україні – у 2,8 разів (з 2,3 до 6,4 на 

100 тис. населення). Середні багаторічні показники захворюваності на кашлюк (2001 

– 2011 рр.) в області були також вищими, ніж загалом в Україні і становили 5,6 

проти 3,5 на 100 тис. населення. Підйом захворюваності на кашлюк як в області, так 

і загалом в Україні можна пояснити зниженням в останні роки рівня охоплення 

щепленнями проти кашлюку декретованих контингентів. Так, з 2008 р. щепленість 

дітей в середньому в області становила 76,6 – 61,9 %, а в Україні – 74,6 %, але 

виникає питання, чому в Харківській області захворюваність на кашлюк була у 2 

рази вищою, ніж в Україні та у 27 раз вищою, ніж у Луганській області.  

За 2001 – 2011 рр. в області було зареєстровано 1637 хворих на кашлюк, із них 
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на долю дітей приходилося 95,3 %, підлітків – 1,7 % і дорослих – 3,0 %.  

За період спостереження бактеріологічним методом було обстежено 1345 

(82,2 %) хворих на кашлюк, із них одноразово – 22,1 %, дворазово – 14,7 % та 

триразово – 63,2 %. Слід зазначити, що з 2001 р. по 2005 р. середній відсоток 

обстежених серед хворих становив 87,6 %, а з 2006 р. по 2011 р. знизився до 77,8 %, 

в той же час майже у 2 рази зменшився відсоток з позитивними результатами (з 27,0 

% до 14,2 %), в тому числі при триразовому обстеженні хворих на кашлюк (з 24,4 % 

до 16,0 %). Разом з цим зросла доля хворих, які мали ревакцинацію проти кашлюку, 

дітей віком 3 – 6 років та 7 – 14 років відповідно від 74,6 % до 83,4 % та від 65,3 % 

до 88,6 %, що повинно було б позитивно вплинути на тяжкість перебігу кашлюку. 

Але відбулося зростання частки дітей цих вікових груп із середньотяжким перебігом 

кашлюку (3 – 6 років – з 86,8 % до 93,3 %; 7 – 14 років – з 83,7 % до 95,9 %) та 

зниження з легким перебігом хвороби (3 – 6 років – з 12,3 % до 5,1 %; 7 – 14 років – 

з 15,0 % до 3,7 %). 

У Харківській області активно серологічні дослідження (РА, ІФА) для 

підтвердження діагнозу «Кашлюк» почали проводити у 2011 р. Так, якщо за 2001 – 

2005 рр. серологічно було обстежено 20,6 % хворих, то у 2011 р. їх було 64,7 % 

серед зареєстрованих хворих. Методом реакції аглютинації (РА) для виявлення 

протикашлюкових антитіл обстежили 194 (89,4 %) хворих на кашлюк, а за 

допомогою імуноферментного аналізу (ІФА) – 23 (10,6 %) хворих Слід зазначити, 

що РА в 94,3 % випадків проводили одноразово, причому в термін до 2 тижнів після 

появи клінічних симптомів було обстежено 71,6 % хворих, через 3 – 4 тижні – 

19,1 % та через 4 тижні – 8,7 %. Протикашлюкові антитіла в РА в титрах 1:80 та 

вище виявляли у 93 (47,9 %) осіб, які були обстежені в строк до 2 тижнів від початку 

захворювання та у 29 (14,9 %) хворих, у яких дослідження проводили в термін 3 – 4 

тижнів захворювання. Тому, одержані результати в РА не можна у 100 % випадків 

вважати позитивними при верифікації діагнозу «Кашлюк». Серед 11 обстежених 

дворазово тільки у 5 осіб відмічалася достовірна сероконверсія протикашлюкових 

антитіл. Проведені дослідження в ІФА були направлені для визначення в основному 
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IgM та IgА. Серед 23 дітей, які обстежували в ІФА, 12 дітей (52,2 %) були щеплені 

проти кашлюку, що ставить під сумнів достовірність одержаних результатів.  

Таким чином, реальний рівень захворюваності на кашлюк в області 

встановити неможливо через недоліки лабораторної діагностики та наявності 

нетипових форм клінічного перебігу в умовах масової імунопрофілактики. Тому в 

сучасних умовах однією із суттєвих проблем в системі епідеміологічного нагляду за 

кашлюком залишається верифікація діагнозу, що потребує підвищення кваліфікації 

педіатрів, терапевтів, лікарів загальної практики-сімейної медицини з питань 

застосування та інтерпретації різних лабораторних методів.  

5.1.3 Кір, краснуха, епідемічний паротит: захворюваність, імунологічна 

структура, клініка 

Дослідження проводили у східних областях України на різних за 

організаційною структурою рівнях епідеміологічного нагляду, а саме: область, 

місто, сільські та міські райони (моделі Харківська та Луганська області). 

За критерії епідеміологічного благополуччя щодо кору, краснухи та 

епідемічного паротиту були прийняті рекомендації ВООЗ, а саме: благополучною 

вважається епідемічна ситуація у випадку, якщо за результатами серологічних 

досліджень виявлено до 15,0 % не імунних серед дітей до 5 років, до 10,0 % не 

імунних серед дітей до 10 років та не більше 5,0 % не імунних серед дітей старше 10 

років та у дорослих [155]. 

Імунологічна структура населення Харківської області за віковими та 

соціальними групами щодо кору. Для встановлення груп ризику був проведений у 

Харківській області за 1993 – 2004 рр. аналіз захворюваності на кір та імунологічної 

структури населення. За цей період було проаналізовано 107129 зразків сироваток 

крові серед населення області. 

З 1993 р. по 2004 р. відмічалися підйоми та спади захворюваності на кір, 

причому зниження захворюваності у деякі роки відбувалося на фоні значної частки 

неімунного населення. Так, у 1995 р. (3,6), 1997 р. (8,2), 1999 р. (0,9) та 2002 р. (0,7) 

спостерігалося зниження захворюваності на кір у порівнянні з відповідними 1994 р. 
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(29,1), 1996 р. (25,6), 1998 р. (24,3), 2001 р. (11,1 на 100 тис. населення), а не імунних 

серед населення області у ці роки було найбільше, відповідно 20,7 %, 12,8 %, 15,8 % 

та 12,0 %. При цьому у деякі роки підйому захворюваності на кір, зокрема у 1994 р. 

та 1996 р., частка не імунних була найменшою (відповідно 8,4 % та 7,8 %), але 

важливим є те, що у роки підйому захворюваності у 60,0 – 80,0 % осіб виявляли 

низькі та середні «захисні» рівні протикорових антитіл.  

Аналіз серологічних досліджень протикорового імунітету у дітей (12097 

зразків), підлітків (1321 зразків) та дорослих (4547 зразків) області показав, що 

найбільша частка неімунних спостерігалася серед дітей до 14 років і становила 

18,2 % осіб, а у підлітків та дорослих – відповідно 8,0 % та 16,2 % осіб. Значна 

частка не імунних була серед дітей до року і становила 28,5 %, а серед вагітних (419 

зразків) їх виявилося 12,4 %. 

Порівняльний аналіз імунологічної структури міського і сільського населення 

показав, що у дітей і дорослих старше 18 років, які мешкають у сільській місцевості, 

не імунних було значно більше, ніж серед цих вікових групах міських жителів. Так, 

серед сільських дітей не імунних було 23,5 %, а серед міських – 16,6 % (P<0,05), 

серед дорослих сільських – 22,3 %, міських – 9,5 % (P<0,05), а серед підлітків 

аналогічні показники істотно не відрізнялися (P>0,05).  

У результатів вивчення напруженості протикорового імунітету у студентів 

(88062 осіб) м. Харків за 1998 – 2004 рр. було виявлено 13,2 % не імунних осіб. А 

проведений аналіз серологічних досліджень населення Московського району 

Харкова за 1980 – 2004 рр. показав зростання не імунних від 10,0 % до 17,0 % осіб. 

Отже, діти до року, дорослі старше 18 років, сільські жителі, вагітні та 

студенти є епідемічним потенціалом для виникнення та підтримання розвитку ЕП 

кору в області, що і відбулося у 2006 р., коли захворюваність на кір в області зросла 

у 44 рази, а в Україні – у 18 разів. Вважаємо, що оцінка імунологічної структури 

населення повинна включати розподіл не тільки на «імунні» та «не імунні», а також 

враховувати осіб з «захисними» мінімальним та середніми рівнями протикорових 

антитіл, які також необхідно вважати групою ризику. 
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Епідеміологічний аналіз краснухи, кору та епідемічного паротиту на 

екологічно забрудненій території (модель Луганська область). Виявлення 

факторів, які перешкоджають ефективно управляти ЕП кору, краснухи та 

епідемічного паротиту, є однією із актуальних проблем. Дослідження проводили у 

Луганській області, зокрема у м. Красний Луч,  м. Алчевськ та м. Луганськ. Вивчали 

захворюваність на кір, краснуху та епідемічний паротит, щепленість (вакцинація та 

ревакцинація) проти цих інфекцій, клінічний їх перебіг за 1985 – 2008 рр., 

протикоровий, протикраснушний та протипаротитний імунітет у дітей від 2 до 14 

років. Імунологічні дослідження проводили в 2003 р., для відбору дітей 

використовували кластерний метод. У м. Красний Луч було обстежено 115 дітей, 

м. Алчевськ – 118 дітей та м. Луганськ – 141 дитина. 

Аналіз багаторічної динаміки захворюваності на кір на різних територіях 

Луганської області виявив тенденцію до зниження (рис. 5.6).  
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 Рис. 5.6 Динаміка захворюваності на кір (на 100 тис. населення) у м. Красний 

Луч, м. Алчевськ та м. Луганськ за 1985 – 2008 рр. 

Заслуговує уваги той факт, що в роки значного підйому захворюваності на кір 

в Україні (2006 р. – 90,7 на 100 тис. населення), у м. Красний Луч, м. Алчевськ та 

м. Луганськ аналогічні показники були у десятки разів нижчими (відповідно 0,7; 0,9 

та 7,0 на 100 тис. населення), що може свідчити про високу ефективність імунізації 
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населення Луганської області. 

Середній багаторічний показник захворюваності на кір був значно вищим у 

Красному Луці (15,5), ніж в Алчевську (5,5) та Луганську (4,1 на 100 тис. населення) 

(Р<0,01). У той же час середній рівень щепленості населення як у м. Красний Луч, 

так і у м. Алчевськ та м. Луганськ виявився достатньо високим і становив 97,3 – 

99,0 %. За результатами проведеного кореляційного аналізу в м. Красний Луч, 

м. Алчевськ та м. Луганськ встановлено зворотний середньої та сильної сили зв’язок 

між рівнями щепленості та показниками захворюваності на кір (відповідно rxy =-

0,58; rxy =-0,41; rxy =-0,71). 

У Красному Луці, Алчевську та Луганську захворюваність серед дітей до 14 

років у 4 – 10 разів була вищою, ніж серед дорослих, і становила відповідно 59,7 та 

6,8; 36,6 та 8,5; 23,9 та 2,3 на 100 тис. відповідних вікових груп. У м. Луганськ 

виявився найбільший відсоток щеплених серед хворих на кір, який становив 60,1 % 

(м. Алчевськ – 49,7 %, м. Красний Луч – 45,7 %) та хворих з тяжким перебігом 

хвороби – 65,7 % (м. Красний Луч – 58,9 %, м. Алчевськ – 52,1 %).  

Результати вивчення протикорового імунітету у дітей показали, що на 

територіях дослідження відсоток неімунних дітей був низьким, але у Луганську 

частка дітей із середніми та низькими рівнями «захисних» антитіл була більша за 

50,0 %, а частка дітей із високими рівнями «захисних» антитіл виявилася 

найменшою, що підтверджено встановленою статистично значущою різницею між 

частками дітей із високими рівнями антитіл у Луганську та Алчевську (Р<0,05) 

(табл. 5.3). 

Отже, незважаючи на найвищі багаторічні показники захворюваності на кір у 

Красному Луці, у порівнянні з аналогічними показниками у Алчевську 

та Луганську, територією ризику щодо кору серед цих населених пунктів слід 

вважати Луганськ через найвищу частку щеплених серед хворих на кір та хворих з 

тяжким перебігом хвороби, а також через найнижчий рівень імунних проти кору.  
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                                                                                                                  Таблиця 5.3  

Стан протикорового імунітету у дітей м. Красний Луч, м. Алчевськ та 

м. Луганськ 

Місто Рівні «захисних» титрів антитіл 

нижче «захисних» низькі та середні високі 

абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % 

Красний 

Луч 

5 4,3±1,8 46 40,0±4,5 64 55,7±4,6 

Алчевськ 1 0,8 40 33,9±4,3 77 65,3±4,3 

Луганськ 2 1,4±0,9 74 52,5±4,2 65 46,1±4,2 

Всього 8 2,1±0,7 160 42,8±2,5 206 55,1±2,6 

Багаторічна динаміка захворюваності на краснуху у м. Красний Луч, 

м. Алчевськ та м. Луганськ свідчить про тенденцію до зниження захворюваності, що 

безумовно пов’язано з впровадженням з 2003 р. як на територіях дослідження, так 

загалом і в Україні профілактичних щеплень проти краснухи (рис. 5.7). 

-200

0

200

400

600

800

1000

1200

19
85

19
87

19
89

19
91

19
93

19
95

19
97

19
99

20
01

20
03

20
05

20
07

роки

ін
т.

 п
о

к.
 н

а
 1

0
0

 т
и

с
. 
н

а
с
е

л
е

н
н

я

м. Алчевськ (1) м. Красний Луч (2) м. Луганськ (3)

лінія тренду (1) лінія тренду (2) лінія тренду (3)

 Рис. 5.7 Динаміка захворюваності на краснуху (на 100 тис. населення) у 

м. Красний Луч, м. Алчевськ та м. Луганськ за 1985 – 2008 рр. 

Аналізуючи середні багаторічні показники захворюваності на краснуху на 

територіях дослідження, встановлено найвищий показник у м. Луганськ (136,3), 
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який суттєво перевищував аналогічний показник у м. Красний Луч (100,1) та м 

Алчевськ (116,2 на 100 тис. населення) (P<0,01). В той же час рівень щепленості 

проти краснухи був найнижчим у м. Алчевськ (81,8 %) і різниця між аналогічними 

значеннями у м. Луганськ (94,2 %) та м. Красний Луч (99,1 %) була суттєвою 

(P<0,01). Ефективність специфічної профілактики краснухи підтверджується 

значним зниженням захворюваності на краснуху та встановленими кореляційними 

зв’язками cередньої сили між показниками захворюваності на краснуху та рівнем 

щепленості у мм. Красний Луч (rxy =-0,34) та Луганськ (rxy =-0,34). 

Захворюваність серед дітей за період дослідження була у десятки разів вищою, 

ніж серед дорослих і становила у Красному Луці – 765,9 та 28,3, Алчевську – 901,9 

та 32,3, Луганську – 968,7 та 27,3 на 100 тис. відповідних вікових груп. За 2003-

2008 рр. на територіях дослідження в середньому 1,5-2,5 % хворих на краснуху мали 

в анамнезі профілактичні щеплення. Тяжкий перебіг краснухи за період 

дослідження реєстрували у 2,4 – 3,0 % хворих. 

Проведені імунологічні обстеження дітей в рік впровадження щеплень проти 

краснухи (2003 р.) показали, що у м. Луганськ частка неімунних дітей була у 7 – 12 

разів вищою, ніж у м. Красний Луч (P<0,05) та у м. Алчевськ (P<0,05) (табл. 5.4), що 

і визначило найвищий рівень захворюваності на цій території. 

                                                                                                               Таблиця 5.4  

Стан протикраснушного імунітету у дітей мм. Красний Луч, Алчевськ та 

Луганськ 

Місто Рівні «захисних» титрів антитіл 

нижче «захисних» низькі та середні високі 

абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % 

Красний 

Луч 

11 4,3±1,8 11 9,6±2,7 93 80,8±3,6 

Алчевськ 3 2,5 5 5,1±2,0 110 93,2±2,3 

Луганськ 44 31,4±3,9 5 3,6±1,5 92 65,0±4,0 

Всього 58 15,5±1,9 21 5,6±1,2 295 78,9±2,1 
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Отже, серед міст Луганської області територією найбільшого ризику щодо 

краснухи слід вважати м. Луганськ через найвищий рівень захворюваності на цю 

інфекцію та значну частку неімунних дітей, незважаючи на найвищий серед 

територій дослідження рівень щепленості.  

У м. Красний Луч, м. Алчевськ та м. Луганськ за 1985 – 2008 рр. відмічається 

тенденція до зниження захворюваності на епідемічний паротит (рис. 5.8). 
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 Рис. 5.8 Динаміка захворюваності на епідемічний паротит (на 100 тис. 

населення) у м. Красний Луч, м. Алчевськ та м. Луганськ за 1985 – 2008 рр. 

Аналіз багаторічних показників захворюваності на епідемічний паротит 

виявив найвищий середній показник захворюваності у Красному Луці (62,4), в той 

же час у Луганську – 28,9 (P<0,05) та Алчевську – 56,0 на 100 тис. населення 

(P<0,05). Рівень щепленості населення не досягав достатнього рівня (вище 95,0 %), 

але був найбільшим у Красному Луці (91,3 %), а у Алчевську та Луганську – 

відповідно 78,7 % та 81,9 %. Захворюваність на епідемічний паротит серед дітей 

була у десятки разів вищою, ніж серед дорослих, на територіях спостереження і 

становила: у Красний Луч – 317,2 та 14,0; у Алчевську – 280,4 та 5,2; Луганську – 

234,6 та 4,7 на 100 тис. відповідних вікових груп. Щеплених серед хворих на 

епідемічний паротит було найбільше у Алчевську (84,0 %), але високими виявилися 

ці показники і у Красному Луці (78,9 %) та Луганську (81,7 %). У  Алчевську, 
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Красному Луці та Луганську за 1985 – 2008 рр. в середньому реєстрували до 6,0 % 

хворих на епідемічний паротит з тяжким перебігом хвороби. 

Вивчаючи в області протипаротитний імунітет у дітей, встановили, що частка 

не імунних не перевищує 10,0 %, а з низькими та середніми «захисними» рівнями 

антитіл менше 50,0 %, що може свідчити про благополучну епідемічну ситуацію. 

Найменший відсоток дітей з високими «захисними» рівнями протипаротитних 

антитіл спостерігався у Алчевську, де рівень щепленості був найнижчий. 

Встановлено суттєву різницю між частками дітей з високими рівнями «захисних» 

антитіл у м. Алчевськ та м. Луганськ (P<0,05) (табл. 5.5). 

                                                                                                                   Таблиця 5.5 

Стан протипаротитного імунітету у дітей м. Красний Луч, м. Алчевськ та 

м. Луганськ 

Місто Рівні «захисних» титрів антитіл 

нижче «захисних» низькі та середні високі 

абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % абс. ч. (М±m) % 

Красний 

Луч 

6 5,2±2,0 44 38,3±4,5 65 56,5±4,6 

Алчевськ 10 8,4±2,5 52 44,1±4,5 56 47,5±4,5 

Луганськ 7 4,4±1,7 49 35,0±4,0 85 60,6±4,2 

Всього 23 6,1±1,2 145 38,8±2,5 206 55,1±2,6 

Отже, епідемічну ситуацію з епідемічного паротиту в містах Луганської 

області на період проведення дослідження можна оцінити як благополучну при 

умові підтримання на високому рівні щепленості цільових контингентів. 

Таким чином, на сучасному етапі кардинальним заходом боротьби з кором, 

краснухою та епідемічним паротитом залишається високий рівень щепленості 

населення проти цих інфекцій, про що свідчать встановлені зворотні кореляційні 

зв’язки між показниками захворюваності на кір та рівнями щепленості у Красному 

Луці, Алчевську та Луганську, між показниками захворюваності на краснуху та 

рівнями щепленості у Красному Луці та Луганську. У Алчевську, Луганську та 

Красному Луці виявлено однакові закономірності та ознаки перебігу ЕП кору, 
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краснухи та епідемічного паротиту. Так, відмічається тенденція до зниження 

захворюваності на ці інфекції, провідними групами ризику залишаються діти, що 

підтверджується вищими у 4 – 10 разів показниками захворюваності на кір та у 

десятки разів показниками захворюваності на епідемічний паротит та краснуху 

серед дітей, ніж серед дорослих. Несприятливим фактором при епідемічному 

паротиті та коровій інфекції є високий відсоток щеплених серед хворих на ці 

інфекції (відповідно 78,9 – 84,0 % та 45,7 – 60,1 %). У Луганській області за 

тяжкістю перебігу кору, краснухи та епідемічного паротиту кір є найбільш 

соціально значущою інфекцією, що підтверджується у 52,1 – 65,7 % тяжким 

перебігом. Імунологічні дослідження показали, що у Красному Луці та Алчевську, 

незважаючи на екологічні проблеми на цих територіях, частки неімунних дітей до 

14 років щодо протикорового, протипаротитного та протикраснушного імунітету не 

перевищували критерії благополуччя і становили 0,8 – 8,4 %. Однак, у  Луганську, 

де більш значуща дія соціальних факторів (висока урбанізація та щільність 

населення) та відмічається погіршення екологічної ситуації через збільшення 

автомобільного транспорту, частка дітей не імунних до краснухи становила 31,4 %, 

а частка дітей із низькими та середніми «захисними» рівнями протикорових антитіл 

перевищувала 50,0 %. Це є несприятливим фактором і може стати причиною 

поширення цих інфекцій у випадку зниження рівня щепленості. 

 

5.2 Характеристика циркулюючих мікроорганізмів роду Соrynebacterium  

 

Важливим елементом в системі епідеміологічного нагляду за дифтерійною 

інфекцію є моніторинг мікроорганізмів роду Corynebacterium, що дасть можливість 

виявити еволюційні процеси, які відбуваються в паразитарній системі, та встановити 

їх причинно-наслідкові внутрішні зв’язки. Для цього вивчали випадки дифтерії та 

циркулюючих на території України Corynebacterium, які виявляли у хворих на 

дифтерію, осіб з ЛОР-патологією і здорових людей в період епідемії дифтерії (1994 

– 1999 рр.) і післяепідемічний період (2000 – 2010 рр.). За інтенсивністю ЕП 
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дифтерії післяепідемічний період розділили на два етапи: I етап (2000 – 2005 рр.) 

характеризувався зниженням захворюваності та II етап (2006 – 2010 рр.) 

стабілізацією захворюваності на дифтерію.  

Ідентифікацію Corynebacterium проводили згідно з методичними 

рекомендаціями [373]. Методом ПЛР з універсальними праймерами досліджено 

4429 штамів різних видів бактерій роду Corynebacterium, які у Elek-тесті не 

утворювали специфічних ліній преципітації.  

З 1994 р. по 2010 р. було виявлено 15424 випадки дифтерії в Україні, показник 

захворюваності варіював від 5,8 (1994 р.) до 0,04 на 100 тис. населення (2010 р.). Від 

15424 хворих на дифтерію було виділено 13098 (84,9±0,3 %) штамів C. diphtheriae, з 

яких (88,4±0,3) % були токсигенними. У період епідемії C. diphtheriae виявляли у 

11817 (85,2±0,3 %) хворих на дифтерію, (90,4±0,3) % виділених в цей період штамів 

були токсигенними.  

За перші п'ять років після епідемії дифтерії (І етап) відбулося зниження числа 

випадків захворювань у 10,6 рази, при цьому від хворих на дифтерію виділяли 

(83,7±1,0) % штамів C. diphtheriae, з яких (71,1±1,4) % були токсигенними 

культурами. За наступні п'ять років (II етап) число випадків дифтерії в Україні 

знизилося у 56 разів у порівнянні з періодом епідемії та у 5,2 рази в порівнянні з I 

етапом. У той же час зменшилося число штамів C. diphtheriae, виділених від хворих 

на дифтерію на 10,2 % у порівнянні з періодом епідемії, та на 8,7 % у порівнянні з І 

етапом. Виявлено статистично значущу різницю між відсотками виділених 

токсигенних C. diphtheriae на різних етапах післяепідемічного періоду (Р<0,01), а 

також між відсотками виділених нетоксигенних штамів C. diphtheriae на I і II етапах 

(Р<0,05).  

Порівнюючи результати висівання токсигенних штамів C. diphtheriae в період 

епідемії і у післяепідемічний період, виявлено зниження висівання токсигенних 

штамів C. diphtheriae на 19,8 % і збільшення відсотку виділення нетоксигенних 

штамів на 19,8 % у післяепідемічний період. Встановлено суттєву різницю між 

відсотками токсигенних штамів C. diphtheriae, виділених в період епідемії і у 
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післяепідемічний період (Р<0,01), а також між відсотками нетоксигенних штамів, 

виділених у ці ж періоди (Р<0,01).  

За період спостереження встановлено сильний зворотний кореляційний зв'язок 

між числом хворих на дифтерію та питомою вагою виділених від хворих 

нетоксигенних штамів C. diphtheriae (r=-0,76, р=0,01). А між числом хворих на 

дифтерію та відсотком виділених загалом штамів C. diphtheriae виявлений сильний 

прямий кореляційний зв'язок (r=0,75, р=0,01).  

Аналіз штамів C. diphtheriae, які циркулювали в різні періоди інтенсивності 

ЕП, за біоваріантною характеристикою показав, що серед токсигенних штамів 

C. diphtheriae превалював біовар gravis. Так, в період епідемії частка цього біовару 

становила 90,0 %; у період I етапу – 95,1 %; у період ІІ – 96,0 %. У структурі 

нетоксигенних штамів C. diphtheriae домінував біовар mitis: в період епідемії його 

частка становила 58,7 %; у період I етапу – 58,9 %; у період ІІ етапу – 66,7 %. 

Порівнюючи частки виділених штамів C. diphtheriae в різні періоди 

епідемічного процесу, встановили, що відбувається поступове збільшення частки 

біовару gravis токсигенних штамів з 90,0 % до 96,0 % та частки біовару mitis 

нетоксигенних штамів C. diphtheriae з 58,7 % до 66,7 % (рис. 5.9). 
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 Рис. 5.9 Розподіл токсигенних і нетоксигенних біоварів C. diphtheriae, 

виділених від хворих на дифтерію в різні періоди інтенсивності епідемічного 

процесу в Україні за 1994 – 2010 рр.  
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Зниження рівня бактеріологічного підтвердження дифтерії та виділення від 

хворих на дифтерію нетоксигенних штамів C. diphtheriae спонукало до проведення 

аналізу результатів досліджень за допомого ПЛР декількох видів роду 

Corynebacterium, які були виділені в різні періоди інтенсивності епідемічного 

процесу. Серед 4429 досліджених штамів Corynebacterium 4218 (95,2±0,3 %) 

культур були нетоксигенними штамами C. diphtheriae, 139 (3,2±0,2 %) культур – 

штамами C. pseudotuberculosis і 72 (1,6±0,2 %) культури – штамами C. ulcerans. 

Результати проведених в ПЛР досліджень показали, що 273 (6,2±0,3 %) культури 

мали репресований (tox+) ген, причому (96,3±1,1) % ізолятів серед них припадало на 

нетоксигенні штами C. diphtheriae (табл. 5.6).  

                                                                                                              Таблиця 5.6 

Мікроорганізми роду Corynebacterium з репресованим геном токсигенності 

виділені в різні періоди інтенсивності епідемічного процесу дифтерії в Україні 

за 1994 – 2010 рр. 

Періоди Мікроорганізми роду Corynebacterium 

всього у тому числі 

C. diphtheriae C.pseudotuberculosis C.ulcerans 

абс.ч. (M±m)% абс.ч. (M±m)% абс.ч. % абс.ч. % 

епідемія 75 6,6±0,7 68 90,7±3,3 3 4,0 4 5,3 

І етап 175 6,2±0,4 173 98,9±0,8 - - 2 1,1 

ІІ етап 23 4,9±1,0 22 95,6±1,2 - - 1 4,4 

всього 273 6,2±0,3 263 96,3±1,1 3 1,1 7 2,6 

У структурі мікроорганізмів роду Corynebacterium з репресованим (tox+) 

геном відсоток виділених культур C. diphtheriae варіював у межах від 90,7 % (період 

епідемії) до 98,9 % (I етап післяепідемічний період). Виявлена суттєва різниця між 

частками C. diphtheriae з репресованим (tox+) геном, які були зареєстровані в період 

епідемії і на I етапі післяепідемічного періоду (Р<0,05). Аналіз виділених 

C. diphtheriae з (tox+) геном по характеристиці за біоварами дифтерії показав, що 

протягом всіх періодів превалював біовар mitis, частка якого в середньому 
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становила 89,0 %, проте на II етапі післяепідемічного періоду відбулося збільшення 

частки біовару gravis з 11,8 % (період епідемії) до 31,8 % (ІІ етап). 

Мікроорганізми різних видів роду Corynebacterium з репресованим (tox+) 

геном (273 випадки) за 1999 – 2010 роки виявляли у хворих на дифтерію (6,6 %), у 

осіб з ЛОР-патологією (56,1 %) і у здорових осіб (37,3 %). Так, за 2000 – 2005 рр. (І 

етап) C. diphtheriae з репресованим (tox+) геном виділяли у 5,8 % випадків від 

хворих на дифтерію, у 53,8 % – від осіб з ЛОР-патологією, у 40,5 % – від здорових 

осіб, а C. ulcerans виділяли у поодиноких випадках у осіб з ЛОР-патологією та від 

здорових. За 2006 – 2010 рр. (період II етапу) штами C. diphtheriae з репресованим 

(tox+) геном висівали у 13,0 % від хворих на дифтерію, у 74,0 % випадків від осіб з 

ЛОР-патологією та у 13,0 % випадків від здорових, а штами C. ulcerans виділяли у 

поодиноких випадках тільки від осіб з ЛОР-патологією.  

Таким чином, збільшення в післяепідемічний період виділення штамів 

C. diphtheriae з репресованим (tox+) геном від хворих на дифтерію на фоні зниження 

висівання токсигенних штамів і збільшенні висівання нетоксигенних штамів 

C. diphtheriae від хворих на дифтерію свідчить про етіологічну роль нетоксигенних 

штамів C. diphtheriae з репресованим (tox+) геном у розвитку інфекційного процесу 

дифтерії. Враховуючи те, що деякі види недифтерійних Corynebacterium можуть 

продукувати (tox+) ген, необхідно проводити диференційну діагностику дифтерії з 

захворюваннями, викликаними недифтерійними Corynebacterium. Виявлення у 

хворих з ЛОР-патологією нетоксигенних штамів C. diphtheriae з репресованим 

(tox+) геном може вказувати на гіподіагностику дифтерії. Виявлені у хворих ЛОР-

патологією недифтерійних штамів Corynebacterium є етіологічним чинником цих 

захворювань, що слід враховувати при призначенні лікування таким хворим. 

Представлені матеріали підтверджують необхідність ретельного 

спостереження за циркуляцією як токсигенних, так і нетоксигенних C. diphtheriae в 

міжепідемічний період, використовуючи сучасні методи лабораторних досліджень. 

При проведенні епідеміологічного нагляду за дифтерією необхідно враховувати на 

територіях дослідження осіб з хронічною патологією дихальних шляхів, показник 
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яких в Україні зростає з 57,9 (2005 р.) до 60,6 (2011 р.) на 1000 населення. 

Спостереження за циркуляцією C. diphtheriae серед населення є невід’ємною 

складовою епідеміологічного нагляду за дифтерійною інфекцією, важливість якого 

зростає у період спорадичної захворюваності. Однак, система моніторингу за 

носійством токсигенних і нетоксигенних C. diphtheriae в країні потребує суттєвого 

вдосконалення, адже за останні 20 років значно активізувалися міжнародні зв’язки, 

поширились масштаби і рівні пересування населення внаслідок туризму або 

міграції, змінились економічні та соціальні умови надання медичної допомоги, стан 

матеріального та кадрового забезпечення лабораторної служби тощо.  

Висновки з розділу. 

1. Запропоновано в період зниження циркуляції С. diphtheriae та зростання 

серед токсигенних штамів частки біовару gravis (з 90,0 % до 95,0 %), серед 

нетоксигенних штамів – біовару mitis (з 58,7 % до 66,7 %) у якого переважно 

виділяли репресований (tox+) ген, а також при широкій циркуляції транзиторних 

мікроорганізмів у 58,2 % носіїв С. diphtheriae на фоні зростання рівня 

захворюваності на хронічні хвороби дихальних шляхів з 57,9 до 60,6 на 1000 

населення, оптимізувати епідеміологічний нагляд за дифтерією шляхом 

впровадження ПЛР дослідження та встановлення диспансерного обліку за особами з 

хронічною патологією дихальних шляхів. 

2. Проведення щеплень проти дифтерії з порушеннями схеми імунізації не 

попереджає тяжких форм перебігу хвороби та летальних випадків, що було 

підтверджено виявленням тяжких форм перебігу в 1,5 разів частіше у цих осіб, ніж у 

не щеплених проти цієї інфекції. Тому осіб, які не мають даних про проведені 

щеплення, необхідно щеплювати за результатами серологічного контролю. 

3. Встановлено вплив факторів середовища життєдіяльності на перебіг ЕП 

дифтерії, про що свідчать у 6 – 11 разів вищі показники захворюваності на дифтерію 

в період соціально-економічної кризи в Україні у 1990-х роках у порівнянні з 

періодом стабілізації, а також у 1,5 разів вищі показники захворюваності на 

дифтерію на фоні нижчої у 1,7 рази частки не імунних до дифтерії на території з 
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більш вираженими значеннями соціальних, екологічних та медичних факторів.  

4. Виявлено вплив факторів середовища життєдіяльності на тяжкість перебігу 

кашлюку, що підтверджено зниженням частки тяжких форм перебігу хвороби як 

загалом серед хворих на кашлюк (з 7,3 % до 3,9 %), так і серед дітей до року (з 19,7 

% до 13,5 %) у період стабілізації у соціальних, економічних та політичних сферах.  

5. У 73,5 % щеплених проти кашлюку реєстрували середньотяжкий перебіг, а 

у 41,9 % жінок, які офіційно в анамнезі заперечували кашлюк, виявляють 

протикашлюкові антитіла. Тому для верифікації діагнозу кашлюку необхідно 

застосовувати комплексний підхід (диференційна діагностика, комплекс 

лабораторних досліджень – бактеріологічний, ПЛР, ІФА). Це дасть змогу виявляти 

атипові форми та проводити якісну диференціальну діагностику.  

6. Незважаючи на те, що у 78,9 % випадків відбувається трансплацентарне 

перенесення протикашлюкових антитіл, діти в перші місяці життя залишаються не 

захищеними від кашлюку, що підтверджується високою летальністю та тяжким 

перебігом кашлюку у 19,7 % дітей раннього віку. 

7. Встановлено зворотні кореляційні зв’язки між показниками захворюваності 

на кір та рівнями щепленості (rxy=-0,58; rxy=-0,41; rxy=-0,71), між показниками 

захворюваності на краснуху та рівнями щепленості (rxy=-0,34; rxy=-0,34). Якісна та 

ефективна імунопрофілактики на різних адміністративних територіях проблемного 

регіону щодо дії екологічних факторів дає змогу стабілізувати епідемічну ситуацію з 

кору, краснухи та епідемічного паротиту та досягти критерію благополуччя не 

імунних до 0,8 – 8,4 % серед дітей.  

8. Діти до року, дорослі, сільські жителі, вагітні та студенти є епідемічним 

потенціалом для інтенсифікації ЕП кору, що підтверджується ускладненням 

епідемічної ситуації з кору в 2006 р. на фоні значної частки не імунних вагітних 

(12,4 %), дітей до року (28,5 %), дорослих (16,2 %) та сільських жителів (22,3 – 

23,5 %). 

[394, 400, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 

437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446] 
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РОЗДІЛ 6 

УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРІВ  

З ПИТАНЬ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КРАПЕЛЬНИМИ  

КОНТРОЛЬОВАНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ  

 

Епідеміологія є однією із дисциплін, яка найбільш інтегрована з різними 

розділами медицини. Тільки спільна робота епідеміологів, лікарів загальної 

практики-сімейної медицини, педіатрів та терапевтів може забезпечити проведення 

на високому рівні епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами та 

виконання поставлених завдань у «Загальнодержавній програмі імунопрофілактики 

та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009 – 2015 рр.» в Україні. Досягти 

комплексності у роботі фахівців можливо за умови підвищення їх кваліфікації на 

кафедрах епідеміології вищих медичних навчальних закладів (ВМНЗ). 

Зважаючи на потреби сьогодення та необхідність підготовки компетентного 

лікаря, дослідження професійного навчання на післядипломному етапі підготовки 

різних за фахом лікарів з питань епідеміології є вкрай актуальним.  

 

6.1 Моделювання структури професійної діяльності фахівців з питань 

епідеміологічного нагляду за контрольованими інфекціями 

 

Професійна діяльність епідеміолога, лікаря загальної практики-сімейної 

медицини, терапевта, педіатра щодо епідеміологічного нагляду за ККІ різна за своїм 

змістом і залежить від умов виконання цієї роботи, її оплати, особистості лікаря та 

організаційно-правових чинників. 

Так, ефективність епідеміологічного нагляду залежить в першу чергу від 

лікарів, які за змістом своєї професійної діяльності, виявляють та реєструють хворих 

на інфекційні захворювання. Професійна діяльність епідеміологів тісно пов’язана з 

діяльністю лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів та терапевтів в 

плані проведення епідеміологічного нагляду, але при цьому суттєво відрізняється. 
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Крім цього, в результаті реформування системи охорони здоров’я організаційно-

методичну, консультативну та контролюючу функції з питань імунопрофілактики, 

що виконували епідеміологи, передано фахівцям лікувально-профілактичних 

закладів, які недостатньо підготовлені та не мають практичного досвіду щодо 

організації проведення загальної планової імунізації населенню.  

Отже, в сучасних умовах удосконалення епідеміологічного нагляду за ККІ 

неможливе без модернізації підготовки фахівців різного профілю для формування у 

них здібності до виконання професійної діяльності.  

Зважаючи на досвід педагогічної роботи та проведені дослідження вважаємо, 

що структура професійної діяльності повинна мати такі елементи: забезпечення 

правового підґрунтя професійної діяльності; соціальна діяльність; види професійної 

діяльності загальні та безпосередні для фахівців різного профілю. 

Моделювання структури професійної діяльності лікарів щодо 

епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами проводилося на основі 

аналізу чинних нормативно-правових документів в Україні. Значущість окремих 

видів діяльності епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, 

педіатрів та терапевтів щодо епідеміологічного нагляду за кором, краснухою, 

епідемічним паротитом, дифтерією та кашлюком, включаючи специфічну 

профілактику, визначали за результатами проведеного дослідження шляхом 

використання методів тестування та опитування.  

Забезпечення нормативно-правового підґрунтя професійної діяльності є 

важливим компонентом для ефективної діяльності фахівців будь-якої спеціальності. 

В Україні законодавчі документи щодо профілактичної та протиепідемічної 

діяльності фахівців недосконалі через їх невідповідність змінам, що відбуваються в 

суспільстві. Інструктивно-методичні документи державного рівня для проведення 

епідеміологічного нагляду за дифтерією, кашлюком, епідемічним паротитом та 

краснухою застаріли і потребують негайного перегляду, а деякі з них навіть 

втратили силу дії.  

За результатами опитування фахівці різного профілю дають таку оцінку 
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проведенню епідеміологічного нагляду за ККІ: як незадовільну вважають 50,0 % 

епідеміологів, 17,3 % лікарів загальної практики-сімейної медицини, 22,0 % 

педіатрів, 10,9 % терапевтів. Внаслідок відсутності інструктивно-методичних 

документів та мотивації щодо проведення епідеміологічного нагляду за ККІ лікарі 

загальної практики-сімейної медицини, педіатри та терапевти офіційно не 

реєструють 10,9 % виявлених ними випадків кору, 15,4 % випадків краснухи та 

епідемічного паротиту, 19,1 % випадків кашлюку. Тому на шляху реформування 

системи освіти та охорони здоров’я необхідним етапом є модернізація на 

компетентнісній основі підготовки лікарів з питань епідеміології ККІ, що сприятиме 

удосконаленню епідеміологічного нагляду.  

Соціальна діяльність повинна включати створення умов праці, які необхідні 

для ефективної професійної діяльності, та мотивацію до її виконання; створення 

умов для спільної діяльності епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, педіатрів та терапевтів; а також комунікативну діяльність. 

Види професійної діяльності. До цього компоненту структури професійної 

діяльності входять види діяльності загальні для епідеміологів та для лікарів 

загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, терапевтів та безпосередньо 

направлені на діяльність конкретного спеціаліста. Нижче представлений зміст 

професійної діяльності епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, терапевтів, педіатрів з питань епідеміологічного нагляду за ККІ за 

змістом роботи загальної для фахівців і конкретної для кожного спеціаліста. 

До видів діяльності загальних для лікарів різного профілю відносяться 

організаційно-методична, профілактична, протиепідемічна, науково-практична та 

безперервна професійна підготовка. Так, організаційно-методична діяльність 

включає планування профілактичних та протиепідемічних заходів, направлених на 

боротьбу з ККІ; участь в організації і проведенні санітарно-просвітницької роботи 

серед населення щодо імунопрофілактики інфекційних хвороб. До профілактичної 

діяльності відносяться участь у профілактичних заходах, направлених на 

підвищення несприйнятливості населення; участь у системі заходів, направлених на 
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виявлення та нейтралізацію потенційних джерел ККІ, а до протиепідемічної – участь 

у проведенні епідеміологічного обстеження осередків ККІ, участь у проведенні 

протиепідемічних заходів по захисту сприйнятливих контингентів. Науково-

практична діяльність включає участь у науково-практичних конференціях, 

конгресах, з’їздах; участь у науково-дослідних роботах. До безперервної 

професійної підготовки віднесли первинну (інтернатура) та вторинну спеціалізації; 

безперервне професійне підвищення фахівця (цикли тематичного удосконалення; 

передатестаційні цикли та стажування). 

До видів діяльності безпосередніх для епідеміологів та лікарів первинної 

медичної допомоги відносяться організаційно-методична діяльність, профілактична 

та протиепідемічна, а також аналітична професійна діяльність. 

Втім, зміст кожного виду діяльності для лікарів різного профілю щодо 

епідеміологічного нагляду та імунопрофілактики відрізняється. Так, для 

епідеміологів до організаційно-методичної роботи відносяться розробка 

комплексних планів профілактичних та протиепідемічних заходів, направлених на 

боротьбу з ККІ; участь у розробці плану соціально-економічного розвитку території; 

робота з лікарями первинної ланки медичної допомоги з підготовки фахівців щодо 

епідеміологічного нагляду за ККІ; забезпеченість комплексності в роботі з лікарями 

загальної практики-сімейної медицини, педіатрами, терапевтами. До профілактичної 

– організація і контроль профілактичних заходів, направлених на підвищення 

несприйнятливості населення; оцінка ефективності профілактичних заходів, 

направлених на підвищення несприйнятливості населення; удосконалення системи 

заходів, направлених на підвищення несприйнятливості населення. До 

протиепідемічної діяльності – заходи по ліквідації осередків та спалахів інфекційних 

хвороб; оцінка ефективності та якості заходів щодо ліквідації осередків та спалахів; 

оцінка протиепідемічної ефективності та якості заходів щодо захисту 

сприйнятливих контингентів. Аналітична діяльність включає соціально-гігієнічний 

моніторинг за станом здоров’я населення, враховуючи фактори середовища 

життєдіяльності; організацію і проведення епідеміологічного нагляду за ККІ; 
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епідеміологічний аналіз ККІ. 

Діяльність лікарів загальної практики-сімейної медицини, педіатрів, 

терапевтів щодо організаційно-методичної роботи направлена на планування 

профілактичних щеплень та моніторинг їх виконання; об’єктивність та достовірність 

реєстрації і ведення документації щодо виявлення ККІ; проведення санітарно-

просвітницької роботи серед пацієнтів. Профілактична діяльність включає 

проведення профілактичних заходів, направлених на підвищення несприйнятливості 

населення; аналіз виконання планів профілактичних щеплень. Протиепідемічна 

діяльність – участь у проведенні протиепідемічних заходів в осередках ККІ та на 

захист сприйнятливих контингентів. До аналітичної – участь у проведенні 

епідеміологічного нагляду за ККІ; виявлення випадків захворювань на ККІ. 

Таким чином, запропонована структура професійної діяльності, яка включає 

забезпечення нормативно-правовою базою, соціальну діяльність та види 

професійної діяльності, сприятиме удосконаленню професійної підготовки фахівців 

різного профілю з питань епідеміологічного нагляду за ККІ.  

 

6.2 Модель формування компетентного фахівця з питань 

епідеміологічного нагляду за контрольованими інфекціями в період 

реформування системи охорони здоров’я 

 

У світі сучасних подій як ніколи актуальним є висловлення відомого вченого-

епідеміолога та педагога, професора І.І. Йолкіна, який вважав, що «главная задача 

учебной работы не в том, чтобы сообщить студентам максимум фактического 

материала (за нарастающим потоком открытий и фактов не угнаться), а в том, чтобы 

научить мыслить, обучить логике развития научных идей, понять философию 

конкретной науки» [447].  

Отже, професійні знання, уміння та навички обов’язкові, але вони не є єдиною 

умовою успішної професійної діяльності. На сьогодні критерієм професіоналізму є 

компетентність фахівця. Це «інтегрована характеристика якостей особистості, 
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результат підготовки випускника вузу для виконання діяльності в певних професійних 

та соціально-особистісних предметних областях (компетенціях), який визначається 

необхідним обсягом і рівнем знань та досвіду у певному виді діяльності» [448]. Під 

професійною компетентністю епідеміолога, лікаря загальної практики-сімейної 

медицини, педіатра, терапевта з питань епідеміологічного нагляду за ККІ слід 

розуміти систему загальних та спеціалізованих знань, інтелектуальних і практичних 

умов та навичок спрямованих на підвищення рівня знань. Важливим елементом 

професійної підготовки є характеристика особистості спеціаліста, що забезпечує 

розуміння та виконання завдань професійної діяльності. Вивчення професійної 

діяльності різних за фахом лікарів дало можливість розробити спектр професійних 

загальних (політико-соціальних, організаційно-комунікативних, соціально-

інформативних) та спеціалізованих компетенцій, які є елементами моделі 

компетентного фахівця з питань епідеміологічного нагляду.  

Кожна з професійних загальних компетенцій має свою характеристику. Так, 

політико-соціальна компетенція – це підтримка політики держави щодо 

запровадженої системи обліку інфекційних хвороб та імунопрофілактики населення; 

пов’язування особистих інтересів з потребами суспільства; здатність самому 

вчитися та передавати свої професійні знання та досвід іншим. Організаційно-

комунікативна компетенція – це володіння технологіями спілкування з населенням, 

колегами, засобами масової інформації для вирішення професійних завдань; 

мотивування та уміння відстоювати своє рішення. Соціально-інформативна 

компетенція – це критичне відношення до інформації, що поширюють засоби 

масової інформації; здатність мислити, посилаючись на реальність, епідемічну 

ситуацію, досягнення науки, професійну підготовку.  

До спеціалізованої професійної компетенції епідеміолога відносяться 

аналітична (оперативний та ретроспективний аналіз); діагностична (постановка 

епідеміологічного діагнозу); прогностична (прогнозування рівня інфекційної 

захворюваності); оцінювальна (оцінка епідемічної ситуації з ККІ, імунологічні та 

епідеміологічна оцінка ефективності імунопрофілактики); методологічна (володіння 
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епідеміологічними методами дослідження); управлінська (розробка та прийняття 

управлінських рішень); контрольна (можливість реалізації управлінських рішень 

щодо профілактичних та протиепідемічних заходів). 

До спеціалізованої професійної компетенції лікаря загальної практики-

сімейної медицини, педіатра, терапевта відносяться виконавча (об’єктивність та 

достовірність проведення епідеміологічного нагляду за ККІ; охоплення населення 

профілактичними щепленнями не менше 95,0 %); аналітична (здатність 

застосовувати індивідуальний підхід до імунізації населення, аналіз профілактичних 

щеплень та випадків несприятливих подій після імунізації); діагностична 

(постановка підозрілого, вірогідного та підтвердженого діагнозу кору, краснухи, 

епідемічного паротиту, дифтерії та кашлюку з урахуванням класифікації ВООЗ за 

цими критеріями; встановлення причин виникнення захворювання у щеплених). 

Отже, робота компетентних лікарів дозволить підвищити ефективність 

епідеміологічного нагляду за ККІ та запобігати дискредитації важливого способу 

профілактики інфекційних захворювань. 

Втім підготувати компетентного лікаря, який відповідав би сформованій 

моделі є не простим завданням для ВМНЗ. Вважаємо, що формування у лікарів 

професійної компетентності з питань епідеміології в умовах післядипломної 

підготовки повинно здійснюватися на основі реалізації комплексно-цільового 

підходу, розроблених цілей і змісту підготовки, а також визначення засобів їх 

реалізації. Для вирішення проблеми формування професійної компетенції лікарів з 

питань епідеміології необхідна відповідна організація системи їх навчання. 

Аналіз навчальних програм, вивчення завдань із професійної підготовки 

епідеміологів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, терапевтів та 

педіатрів, враховуючи цілі навчання (знати, уміти, використовувати) дозволили 

створити модель формування професійної компетентності лікарів з питань 

епідеміологічного нагляду та імунопрофілактики інфекційних хвороб (рис. 6.1). 
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Під моделлю розуміємо систему педагогічних об’єктів, що відтворюють 

сутнісні властивості процесу формування професійної компетентності лікарів під 

час їх навчання у ВМНЗ післядипломної підготовки. 

Визначальною складовою моделі є фахівець, оскільки саме він відображає 

потреби держави на сучасному етапі розвитку і диктує вимоги до знань, вмінь і 

навичок з питань епідеміологічного нагляду та імунопрофілактики, якими мають 

володіти лікарі різного профілю. 

Сучасне суспільство ставить нові вимоги до особистісних і професійних рис 

лікарів – рівня їх соціальної адаптації та підготовки, загальної культури, 

професійної кваліфікації. Фахівець, який досконало володіє принципами 

епідеміологічного нагляду, стратегією та тактикою імунопрофілактики, буде 

проводити на високому рівні епідеміологічний нагляд та виконувати управлінські 

рішення щодо профілактичних та протиепідемічних заходів, направлених на 

боротьбу з інфекціями.  

Важливою складовою моделі є нормативно-правові документи (конституція, 

закони, постанови, накази), які зобов’язують фахівця та якими він керується при 

проведенні профілактичних щеплень та епідеміологічного нагляду за інфекційними 

хворобами. Розуміння основної законодавчої бази та її впливу на здоров'я пацієнта є 

обов'язковою умовою для успішного виконання програми імунопрофілактики. 

Як показав досвід професійно-педагогічної діяльності, у сучасних умовах без 

постійного підвищення рівня кваліфікації на циклах спеціалізації, 

передатестаційних (ПАЦ), тематичного удосконалення (ТУ) з питань епідеміології 

та вакцинології фахівці різного профілю неспроможні проводити ефективний та 

якісний епідеміологічний нагляд та імунопрофілактику інфекційних хвороб. 

Навчальні програми повинні бути розроблені з урахуванням вимог кваліфікаційної 

категорії фахівця, переліку конкретних практичних навичок та умінь, які 

пред’являються на сучасному рівні. 

У навчальних програмах для лікарів первинної ланки медичної допомоги 

передбачається освоєння принципів імунопрофілактики інфекційних захворювань, 
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вивчення календаря профілактичних щеплень, показань і протипоказань до їх 

проведення. Разом з тим, абсолютно не приділяється увага вивченню вакцинальних 

процесів, як фізіологічних, так і патологічних. Вкрай важливі знання про переваги 

та недоліки препаратів, отриманих з використанням різних технологій (живі й 

інактивовані вакцини, моновакцини і комбіновані, сироватки та імуноглобуліни 

тощо); про тривалість і напруженості сформованого імунітету; про вплив 

різноманітних факторів (середовища життєдіяльності, стан здоров'я щеплених тощо) 

на ефективність імунізації, що не передбачено в програмах. 

Важливим є знання і розуміння етичних аспектів імунопрофілактики, 

здатність визнавати і аналізувати етичні проблеми, дозволяючи тим самим 

пацієнтам, суспільству і лікарю належним чином враховувати ці проблеми у разі 

прийняття ними відповідних управлінських рішень. Безумовно, роль лікарів не 

полягає в тому, щоб приймати рішення про визначення політики вакцинації, для них 

важливо розуміти економічні та епідеміологічні аргументи цього процесу, виходячи 

з якого, приймаються певні рішення. Лікарі повинні бути професійно і психологічно 

підготовлені захищати національну політику в галузі імунопрофілактики. Вони не 

повинні ігнорувати економіку медицини, епідеміологічну, імунологічну та 

економічну ефективність імунопрофілактики. 

На кафедрі епідеміології Харківської медичної академії післядипломної освіти 

(ХМАПО) впроваджено цикл ТУ «Імунопрофілактика інфекційних хвороб» для 

лікарів різного профілю. Програмою цього циклу передбачено такі теми: основні 

напрямки боротьби з інфекційними хворобами; теоретичне обґрунтування підходів 

до ліквідації інфекційних хвороб, контрольованих засобами специфічної 

профілактики; міжнародні та національні програми імунізації; 

вакцинопрофілактика: правові основи та біоетичні проблеми; теоретичні основи 

імунопрофілактики інфекційних хвороб; організація проведення профілактичних 

щеплень; протипоказання до проведення щеплень; післявакцинальні побічні ефекти 

та загальні принципи їх профілактики; характеристика сучасних та перспективних 

вакцин; система зберігання, транспортування та обліку імунобіологічних препаратів.  
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Досвід проведення цього циклу свідчить про необхідність подальшого 

підвищення мотивації слухачів і удосконалення навчального процесу загалом. При 

підготовці лікарів основну увагу приділяли профілактичній і протиепідемічній 

діяльності, особливостям збудника і перебігу інфекційних хвороб, факторам, що 

впливають на інтенсифікацію епідемічного процесу та визначають особливості 

епідеміологічного нагляду за певною інфекцією. При цьому велике значення мало 

постійне оновлення інформації з урахуванням новітніх вітчизняних та світових 

наукових досягнень щодо інфекційних хвороб та їх специфічної профілактики.  

Заняття проводили за загальноприйнятим підходом у ВМНЗ післядипломної 

освіти, який включає: базовий контроль, що дозволив оцінити вихідний рівень знань 

і умінь фахівця; систему рубіжних контролів, що дали можливість оцінювати рівень 

засвоєння матеріалу; реферативні конференції та семінари, що дозволили лікарям 

обмінятися інформацією і досвідом практичної роботи; заключний контроль знань 

(іспит), який передбачає вирішення ситуаційних задач і співбесіду.  

За допомогою розроблених нами тестів по темах «Сучасні уявлення про 

імунітет. Види імунітету», «Кашлюк» та «Дифтерія» проводили до та після занять 

контроль рівня знань 299 лікарів-епідеміологів, із них 99 лікарів тестувалися по темі 

«Сучасні уявлення про імунітет. Види імунітету» та 100 лікарів по темі «Дифтерія» 

та 100 лікарів по темі «Кашлюк».  

Аналіз результатів тестового контролю показав, що до занять по темі «Сучасні 

уявлення про імунітет. Види імунітету» лікарів, які правильно відповіли на питання 

тесту, було 76,7 %, а після занять 93,8 %, а по темі «Дифтерія» до занять – 76,0 % 

лікарів та після занять – 94,0 % лікарів. Отже, після проведення занять підвищення 

рівня знань з питань імунології та дифтерії відмічалося у 18 лікарів.  

Слід зазначити, що під час перевірки тестів були виявлені питання, на які 

більшість лікарів-епідеміологів, як до занять, так і після не змогли правильно 

відповісти. Так, виконуючи тестові завдання по темі «Сучасні уявлення про 

імунітет. Види імунітету», виявилось, що лікарі погано орієнтувалися у визначенні 

виду імунітету при введенні різних імунобіологічних препаратів. Також низький 
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рівень знань у лікарів-епідеміологів виявили щодо характеристики компонентів 

імунобіологічних препаратів, які застосовуються для імунізації населення. 

По темі «Дифтерія» лікарі-епідеміологи продемонстрували низький рівень 

знань у питаннях: «Чи тривалий специфічний імунітет у людей, які перехворіли на 

дифтерію?», «Які існують шляхи передачі збудника інфекції при дифтерії?», «До 

якого віку у новонароджених зберігаються материнські протидифтерійні антитіла?». 

Тестовий контроль проведений по темі «Кашлюк» показав, що до занять 

правильно відповіло на тести 65,5 % лікарів, а після занять 85,8 % лікарів. Рівень 

результативності навчання становив 20,3 %. Лікарі-епідеміологи під час тестування 

по темі «Кашлюк» погано орієнтувалися з таких питань: «Які хворі на кашлюк є 

найбільш небезпечними?», «Який формується імунітет після перенесеного 

кашлюку?», «До якого віку у новонароджених зберігаються материнські 

протикашлюкові антитіла?» 

Таким чином, за результатами тестування визначали межу засвоєння знань 

лікарями-епідеміологами після проведення занять та найбільш проблемні питання 

на які викладач повинен звернути особливу увагу. Враховуючи те, що тестування не 

активізує роботу із засвоєння матеріалу, поєднували різні види контролю (семінари, 

семінари-конференції, колоквіуми тощо). Це дало можливість підвищити 

професійну компетентність лікаря-епідеміолога у питаннях імунопрофілактики 

інфекційних хвороб. 

Проблеми, які виникали при викладанні питань з імунопрофілактики фахівцям 

різного профілю вимагали особливого підходу до вибору видів занять. У процесі 

навчання застосовували лекції з широкого спектру загальних та спеціальних 

проблем імунопрофілактики. Лекційний курс загалом реалізували у формі 

проблемних лекцій, орієнтованих на найбільш актуальні теми. 

З числа семінарських занять найбільш інформативними (корисними) були 

конференції, які, з одного боку, доповнювали проблемну лекцію, а з іншого – 

допомагали слухачам закріпити отриману інформацію, а також придбати навички 

аналітичного мислення і навчитися відстоювати свою точку зору. В період навчання 
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використовували таку форму семінарських занять як семінари-демонстрації 

(екскурсії). Заняття проводили в лікувально-профілактичних закладах (кабінеті 

профілактичних щеплень, імунологічному центрі, імунологічній лабораторії, 

аналітичному центрі санітарно-епідеміологічного моніторингу). Це допомагало 

слухачам поглибити свої знання за допомогою самостійного ознайомлення з 

особливостями діяльності зазначених установ (підрозділів). 

На практичних заняттях відпрацьовували вміння і навички щодо складання 

плану профілактичних щеплень, з відбору контингентів для імунізації, з ведення 

звітної та облікової документації, з організації епідеміологічного нагляду за 

інфекційними хворобами та несприятливими подіями після імунізації. Досвід 

показав, що саме ці питання викликали у слухачів найбільше не тільки утруднення, 

а й зацікавленість. Значно успішніше засвоювали матеріал при ознайомленні 

слухачів на робочих місцях з організацією імунопрофілактики, зокрема дотриманні 

«холодового ланцюга», оформленні обліково-звітної документації та роботою з 

програмою «Укрвак». 

Певні труднощі при проведенні занять, особливо при визначенні рівня знань 

та умінь, виникали через присутність на заняттях різних за фахом лікарів 

(епідеміологи, інтерни-епідеміологи, педіатри, терапевти, лікарі загальної практики-

сімейної медицини), відмінності в стажі роботи та кваліфікаційній категорії (друга, 

перша та вища) фахівців.  

Проведення за певними розділами програми циклу ТУ «Імунопрофілактика 

інфекційних хвороб» контролю рівня знань лікарів різних спеціальностей, з різним 

стажем роботи та з різною кваліфікаційною категорією для визначення їх знань до 

занять (базовий контроль) та після проведення занять для оцінки засвоєння 

матеріалу. Оцінювання професійних знань проводили за такими критеріями: до 

50,0% правильних відповідей на тестові завдання вважали низьким рівнем знань; 

50,0 – 75,0 % – середнім рівнем знань; вище 75,0 % – високим рівнем знань. 

Контроль рівня знань з питань імунопрофілактики інфекційних хвороб 

оцінювали у 370 лікарів, в тому числі 52 (14,0 %) інтернів, 200 (54,0 %) лікарів-
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епідеміологів, 54 (14,6 %) лікарів загальної практики-сімейної медицини, 37 (10,0 %) 

педіатрів та 27 (7,4 %) терапевтів. За результатами проведено базового контролю 

було встановлено, що з високим рівнем знань серед інтернів-епідеміологів до занять 

було (78,8±5,6) %, після занять – (98,1±1,8) % (P<0,05); серед епідеміологів до 

занять – (59,0±3,5) %, після занять – (79,0±2,9) % (P<0,05); серед лікарів загальної 

практики-сімейної медицини до занять – (68,5±6,3) %, після занять (96,3±2,5) % 

(P<0,05); серед педіатрів до занять – (70,3±7,5)%, після занять – (97,3±2,6) % 

(P<0,05); серед терапевтів до занять – (25,9±8,4) %, після занять – 100 % (P<0,05). 

Проведені дослідження показали суттєве підвищення рівня знань фахівців 

різного профілю, з різним стажем роботи та кваліфікаційною категорією з питань 

імунопрофілактики при проведенні занять за навчальним планом та програмою 

циклу ТУ «Імунопрофілактика інфекційних хвороб», розробленою співробітниками 

кафедри епідеміології ХМАПО. 

Визначено ряд педагогічних умов, необхідних для успішного формування 

професійної компетентності лікарів: мотивація до підвищення професійної загальної 

та спеціалізованої компетенції лікарів, удосконалення навчальних програм, 

застосування інформаційних технологій, високий рівень педагогічної майстерності 

викладача.  

Дотримання вищезазначених педагогічних умов дозволило ефективно та 

якісно формувати професійну компетентність лікарів і досягати кінцевого 

результату – готовності епідеміолога, лікаря загальної практики-сімейної медицини, 

педіатра та терапевта ефективно та якісно проводити епідеміологічний нагляд за 

ККІ та імунопрофілактику. 

Мотивація у фахівця спостерігається, якщо лікар вірить або знає, що 

підвищення рівня знань з епідеміології допоможе йому отримати кращу роботу, 

вищу посаду, він використовує ці знання для досягнення своєї мети. На мотивацію 

може впливати позитивно чи негативно багато різних факторів (зовнішніх та 

внутрішніх) в залежності від нинішнього статусу лікаря, стажу роботи, впливу 

людей, які його оточують, а також умови в яких проводиться заняття, методика 
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викладання та майстерність викладача. 

Нами було розроблено ряд запитань, які визначили основні мотиви бажання 

чи небажання працювати лікарем та виконувати в повному обсязі професійні 

завдання. Результати опитування показали такий розподіл у відсотках: 

Мотиви бажання чи небажання працювати лікарем та виконувати в повному 

обсязі професійні завдання. 

 1. Моя професія прибуткова. 

 2. Професія є сімейною традицією. 

 3. Бажання допомагати людям. 

 4. Обрав професію за порадами батьків, друзів, знайомих. 

 5. Бажання утвердитися, зайняти відповідне місце в суспільстві, 

добитися визнання. 

 6. Поступив учитися за компанію з друзями. 

 7. Вважав за непотрібне вивчати епідеміологію на додипломному етапі. 

 8. Не приділяв уваги темам імунопрофілактики інфекційних хвороб на 

курсах підвищення кваліфікації. 

 9. Не можу визначити.  

Результати опитування 110 лікарів показали такий розподіл у відсотках: моя 

професія прибуткова – 0; професія є сімейною традицією – 26,4 %; бажання 

допомагати людям – 40,0 %; обрав професію за порадами батьків, друзів, знайомих – 

3,6 %; бажання утвердитися, зайняти відповідне місце у суспільстві, добитися 

визнання – 0; поступив учитися за компанію з друзями – 16,4 %; не можу визначити 

– 13,6 %.  

Проведені опитування лікарів за цими питаннями показали, що великий 

потенціал лікарів бажає допомагати людям, отже прагне досягти високої 

професійної компетентності. Втім, третина (33,6 %) лікарів потребує, окрім 

професійної підготовки, переконання у важливості набуття знань для виконання 

професійних обов’язків, що у більшій мірі буде залежати від методика викладання 

та майстерності викладача.  
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Основним безпосереднім засобом навчання як багато років назад залишається 

навчальний підручник, що являє собою інформаційну модель всієї педагогічної 

системи, яка відображає всі компоненти системи: цілі, зміст і структуру навчального 

матеріалу, педагогічний процес, методи і прийоми роботи, зумовлені методичною 

концепцією автора, а також засоби управління і контролю. Нині опубліковано безліч 

робіт, присвячених вакцинації, і їх кількість неухильно зростає. Одночасно 

збільшується обсяг інформації про нові підходи до імунізації, особливо щодо питань 

проведення профілактичних щеплень дітям з груп ризику, особам з 

імунодефіцитними станами. Постійно з'являється інформація про нові 

імунобіологічні препарати, регулярно переглядається і впроваджується 

інформаційно-методична документація з питань організації проведення 

профілактичних щеплень. Інформація, яку отримує лікар через Інтернет, засоби 

масової інформації та джерела наукової літератури, вимагають наукового аналізу, 

критичної інтерпретації та диференційованого підходу до використання в 

навчальному процесі.  

Тому доводиться постійно працювати над створенням нових навчальних 

посібників, які б задовольняли усі потреби лікарів у їх професійному становленні 

щодо імунопрофілактики інфекційних хвороб. У 2008 р. був виданий навчальний 

посібник «Імунопрофілактика в практиці сімейного лікаря» та у 2014 р. 

«Імунопрофілактика інфекційних хвороб». 

Таким чином, практичний досвід та організований процес професійної 

підготовки фахівця сприяв формуванню та розвитку професійних компетенцій 

епідеміолога, лікаря загальної практики-сімейної медицини, педіатра, терапевта 

щодо епідеміологічного нагляду за ККІ та імунопрофілактики інфекційних хвороб. 

 

6.3 Розробка технологій професійної підготовки епідеміологів з питань 

епідеміологічного нагляду за контрольованими інфекційними хворобами 

 

 Важливу роль у навчальному процесі лікарів відіграє впровадження нових 
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технологій професійної підготовки. Натепер існує безліч педагогічних технологій 

професійної підготовки, які розрізняються за цілями, завданнями, структурою, 

формами та методами  навчання. Серед них проблемне навчання, програмоване 

навчання, групове навчання, навчальні ігри, дистанційне навчання, навчання як 

дослідження та ін. Втім не існує універсальної технології навчання, спираючись на 

яку кожен педагог міг би сформувати компетентного фахівця. Сьогодні можна 

говорити лише про елементи технологізації навчання, використання яких 

робить навчальний процес більш ефективним.  

Відмінністю професійних технологій від будь-яких інших є те, що вони 

сприяють більш ефективному навчанню через підвищення інтересу та мотивації до 

нього слухачів. Тому визначення сучасного розуміння і використання категорії 

«технології професійного навчання» у ВМНЗ післядипломної освіти є актуальним 

завданням.  

Враховуючи вищезазначене, найбільш оптимальним було впровадження 

дистанційної форми навчання через фаховий журнал.  

У 2009 – 2013 рр. кафедра епідеміології ХМАПО провели на сторінках 

науково-практичного журналу академії «Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби» 

циклу ТУ «Імунопрофілактика інфекційних хвороб». У журналі була надана 

інформація про особливості навчального процесу циклу тематичного 

удосконалення. У послідовних номерах фахового журналу друкували навчальні 

матеріали, які включали лекцію, список літератури з теми і тестові завдання для 

оцінки рівня засвоєння матеріалу, на які учасники проекту відповідали. В лекціях 

докладно висвітлювалися основні напрямки імунопрофілактики, включаючи етично-

правові основи, теоретичні питання, характеристику сучасних імунобіологічних 

препаратів, а також правила їх зберігання та транспортування. Лікарі, які приймали 

участь у проекті, опрацьовували матеріал за представленою у номері журналу 

темою, відповідали на тестові завдання, заповнювали відривну анкету учасника, 

тестовий бланк і надсилали їх поштою до редакції. В анкеті лікарі вказували свої 

паспортні дані, місце роботи, атестаційну категорію, професійні дані.  

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D1%83%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Відповіді на тести перевірялися авторами проекту, а варіанти правильних 

відповідей (для самоконтролю учасників навчання) публікувалися в наступних 

номерах журналів. За цією системою лікарі із різних областей України освоювали 

курс імунопрофілактики. 

За період проведення дистанційного навчання на циклі ТУ 

«Імунопрофілактика інфекційних хвороб» було зараховано 15 лікарів із Харківської, 

Луганської, Рівненської, Запорізької, Дніпропетровської, Тернопільської та 

Кіровоградської областей України. Проведений аналіз виконаних тестових завдань 

показав, що тему «Вакцинопрофілактика: етико – правові основи» лікарі – 

епідеміологи засвоїли на 70,0 – 90,0 %; тему «Теоретичні основи 

імунопрофілактики» – на 70,0 – 100 %; тему «Характеристика сучасних та 

перспективних вакцин» – на 70,0 – 90,0 %. Це свідчить про високий рівень 

підготовки лікарів-епідеміологів з питань імунопрофілактики інфекційних хвороб за 

допомогою дистанційного навчання.  

Отже, розроблене та впроваджене дистанційне навчання для професійної 

підготовки епідеміологів дозволило підвищити рівень їх знань та умінь з питань 

імунопрофілактики інфекційних хвороб, але не сприяло розвитку аналітичного 

мислення лікаря-епідеміолога. 

Випускник медико-профілактичного профілю у складних соціально-

економічних умовах повинен уміти самостійно аналізувати епідеміологічну 

інформацію, приймати єдине правильне управлінське рішення, раціонально 

планувати і здійснювати профілактичні та протиепідемічні заходи, а також 

визначати епідеміологічний прогноз. Тому, особливого значення набуває самостійна 

робота майбутніх лікарів-епідеміологів під час навчання в інтернатурі. Найбільш 

результативною і ефективною формою самостійної роботи є виконання 

індивідуальних науково-практичних робіт (НПР), які дозволяють опанувати 

практичні навички проведення епідеміологічної діагностики, дають можливість 

найбільш ефективно підвищувати рівень підготовки інтернів до майбутньої 

професійної діяльності в органах практичної охорони здоров’я. Робота виконується 
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на базах стажування під керівництвом лікаря-епідеміолога базового закладу 

санітарно-епідеміологічної служби та викладача кафедри епідеміології. 

Для багатьох лікарів-інтернів наукова праця на кафедрі – це перша спроба до 

самостійного аналізу результатів епідеміологічних спостережень, узагальнення 

літературних даних, пошук нових ідей та удосконалення епідеміологічного нагляду. 

Отже, змістовна частина НПР, яка виконується інтернами-епідеміологами, 

складається із таких розділів: вступ, де викладається коротка анотація НПР та 

актуальність теми дослідження для регіону; результати власного дослідження, який 

включає медико-екологічну характеристику території (стан здоров’я населення, 

демографічні процеси, екологічні фактори тощо); епідеміологічний аналіз 

інфекційного захворювання або групи інфекцій, при цьому текст супроводжується 

таблицями, діаграмами, що відображають математичні результати, і обов’язково 

поясненнями отриманих результатів; висновки, тобто коротке обґрунтування 

результатів НПР, яке базується на завданнях, що були поставлені в роботі; 

практичні рекомендації, які розробляються автором на основі отриманих результатів 

та відображають мету дослідження; список літератури, де вказуються всі джерела 

літератури, які були використані при виконанні роботи (10 – 15 джерел).  

Програма з інтернатури передбачає проведення семінарів-конференцій по 

захисту своєї роботи. Куратор інтернів організовує проведення такого семінару і 

допомагає підготувати короткі доповіді про проведені власні дослідження з 

використанням інформаційних технології. Вміння представити аудиторії матеріали 

власних досліджень, що розвиває комунікативні та ораторські здібності, є важливим 

аспектом наукової та практичної діяльності.  

Семінари-конференції проводили разом з керівниками баз стажування. 

Доповіді лікарів-інтернів викликали величезний інтерес у їхніх однокурсників та 

керівників баз стажування, підтвердженням чому були жваві обговорення та 

дискусії. При цьому керівники баз стажування мали можливість підвищити свій 

професійний рівень, тому що під керівництвом викладача лікарі-інтерни 

використовували найсучасніші наукові дані та підходи до аналізу. Показники, які 
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інтерни використовували при виконанні НПР, представлені більш широко, ніж це 

передбачено нормативними документами санітарно-епідеміологічної служби, тому 

інтерн може більш детально охарактеризувати епідемічну ситуацію з певної 

інфекції. Різна тематика робіт дала можливість обговорювати багато актуальних 

проблем, а схожість виконаних робіт – показати різницю у підході до однієї і тієї ж 

проблеми на різних територіях. 

Таким чином, уміння педагога застосовувати різні технології навчання дає 

йому змогу творчо підходити до організації навчально-пізнавальної діяльності 

лікарів-епідеміологів, обираючи в конкретних умовах технологію навчання, яка 

найкраще забезпечує засвоєння знань, формування умінь і навичок за мінімальних 

затрат зусиль і часу. 

Висновки з розділу. 

1. Структура професійної підготовки лікарів загальної практики-сімейної 

медицини, педіатрів, терапевтів, епідеміологів, яка включає забезпеченість 

нормативно-правовою базою, соціальну діяльність (умови праці, мотивація до 

ефективної професійної діяльності, комунікативна діяльність), види професійної 

діяльності (загальні та безпосередні для фахівців різного профілю), дала можливість 

підвищити ефективність та якість епідеміологічного нагляду за ККІ. 

2. Недосконалість нормативно-правової бази з питань епідеміологічного 

нагляду підтверджено результатами опитування, яке показало, що від 10,9 % 

(терапевти) до 50,0 % (епідеміологи) лікарів оцінюють систему епідеміологічного 

нагляду в Україні як незадовільно, і, як наслідок лікарі не реєструють офіційно 

виявлені ними інфекційні хвороби, зокрема у 10,9 % випадків кір та у 19,1 % 

випадків кашлюк.  

3. Контроль рівня знань з питань імунопрофілактики інфекційних хвороб 

встановив найнижчий рівень знань у терапевтів (25,9 %), а найвищий у інтернів – 

епідеміологів (78,8 %). Втім, впровадження моделі дає можливість підвищити рівень 

знань у інтернів-епідеміологів на 19,3 %, епідеміологів та педіатрів на 20,0 %, 

лікарів загальної практики-сімейної медицини на 27,8 %, педіатрів та терапевтів на 
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74,0 %. 

4. Важливу роль у формуванні компетентного фахівця відіграють мотиви 

бажання чи небажання працювати лікарем та виконувати у повному обсязі 

професійні завдання. Проведені опитування лікарів показали, що третина (33,6 %) 

лікарів, окрім професійної підготовки, потребує переконання у важливості набуття 

знань для виконання професійних обов’язків, що в більшій мірі буде залежати від 

методики викладання та майстерності викладача. 

5. Формування компетентного фахівця неможливе без застосування 

технологій професійної підготовки лікарів з питань епідеміологічного нагляду за 

ККІ. Успішно впроваджене дистанційне навчання через фаховий журнал 

«Епідеміологія, гігієна, інфекційні хвороби» дозволяє підвищувати рівень знань 

щодо імунопрофілактики, що підтверджується результати тестового контролю 15 

епідеміологів. Виконання науково-практичної роботи на післядипломному етапі 

навчання дає можливість поєднати теорію і практику у діяльності майбутнього 

епідеміолога, оволодіти сучасними методами і технологіями епідеміологічної 

діагностики, сприяти формуванню професійного епідеміологічного мислення для 

самостійного прийняття управлінських рішень та забезпечити психологічну 

адаптацію до конкретних умов діяльності з урахуванням сучасних соціально-

екологічних обставин.  

[376, 430, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 

463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474] 
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РОЗДІЛ 7 

РОЛЬ ФАКТОРІВ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ  

У ЕВОЛЮЦІЇ ЕПІДЕМІЧНОГО ПРОЦЕСУ  

КРАПЕЛЬНИХ КОНТРОЛЬОВАНИХ ІНФЕКЦІЙ 

 

Виявлення факторів, які можуть перешкоджати формуванню достатнього 

імунного прошарку серед населення на певній території є актуальною проблемою. 

Силу імунної відповіді забезпечує генотип індивідуума, який кодує первинну 

структуру імуноглобулінів та рецепторів лімфоцитів. Втім, на шляху до повноцінної 

реалізації генетичних детермінант є ряд факторів – медичних, соціальних, 

екологічних, які можуть посилювати або пригнічувати ті чи інші ланки імунної 

відповіді [475]. Враховуючи вищезазначене, ми спробували визначити роль 

соціальних, медичних та екологічних факторів у еволюції епідемічного процесу ККІ 

шляхом вивчення специфічного імунітету, імунної системи та властивостей 

збудників інфекційних хвороб. 

 

7.1 Вплив екологічних факторів на специфічний імунітет населення, яке 

мешкає на територіях з високим рівнем техногенного забруднення 

 

Для встановлення впливу екологічних факторів на специфічний імунітет 

вивчали рівні протидифтерійних, протиправцевих та протикашлюкових антитіл у 

осіб, які мешкають на територіях з підвищеним ступенем забруднення атмосферного 

повітря та підвищеним радіаційним фоном. Порівняння проводили з групами 

контролю, які не підпадали під вплив вищезазначених факторів. 

7.1.1 Протидифтерійний та протиправцевий імунітет у дітей дошкільного 

віку, які мешкають на території з підвищеним ступенем забруднення 

атмосферного повітря 

Для встановлення залежності формування протидифтерійного та 

протиправцевого імунітету від екологічних факторів у 2002 р. були проведені 
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дослідження у двох дитячих навчальних закладах (ДНЗ) м. Харків, які підпадають 

під різний ступінь впливу забруднення. Групи для імунологічного дослідження 

формували на основі проведеного опитування із заповненням карт медико-

соціологічного обстеження дітей. Всього було відібрано 88 дітей у віці 3 – 6 років, 

які були щеплені проти дифтерії та правця АКДП та АДП-вакцинами за схемою 

згідно з чинним календарем щеплень в Україні на момент проведень досліджень. 

У повітря згідно з державними санітарними правилами охорони атмосферного 

повітря населення міст (ДСП 201–97), визначали концентрації окису вуглецю, 

діоксиду азоту, діоксиду сірки, формальдегіду, фенолу, свинцю, сажі, аміаку, 

сірководню, ціаністого водню, кратність підвищення гранично допустимих 

забруднювачів (ГДЗ).  До контрольної групи було включено 50 дітей. ДНЗ, який 

розташований на відносно «чистій» території. Дитячий заклад характеризувався 

сучасним просторим приміщенням, з достатнім провітрюванням. Висота викидів 

забруднювачів становила до 2-х метрів. Протягом 3-х років до проведення 

дослідження кратність перевищення (ГДЗ становило 0,9-1,2). Ступінь забруднення 

повітря розцінювали як слабко небезпечний. До основної групи ввійшло 38 дітей. 

ДНЗ, який відвідували діти, розташований на межі санітарно-захисної зони 

коксового заводу та асфальтно-бетонної дільниці. Висота викидів забруднювачів 

становила 30 – 100 метрів. Кратність перевищення ГДЗ – 2. Ступінь забруднення 

повітря розцінювали як помірно небезпечний. 

Вивчення результатів серологічного дослідження протидифтерійного 

імунітету показала, що у досліджуваній групі частка дітей з рівнями антитіл нижче 

«захисних» становила (18,4±6,3)%, а у контрольній – (16,0±5,2 %), але суттєвої 

різниці між цими показниками не було виявлено (P>0,05). Розподілу дітей з 

«захисними» рівнями протидифтерійного імунітету показав, що частка дітей із 

середніми та високими титрами антитоксинів у контрольній групі була у 1,5 разів 

більшою, ніж у групі дослідження (P<0,05).Оцінюючи колективний імунітет, було 

встановлено, що СГТ протидифтерійних антитіл становили у контрольній групі – 

1:297,9, а у основній – 1:104,0. 
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При серологічному дослідженні протиправцевого імунітету у групах 

спостереження, дітей з титрами антитіл нижче «захисних» не було виявлено. СГТ 

протиправцевих антитіл становили у контрольній групі – 1:362,0; у основній групі – 

1:168,9, що свідчить про високий рівень колективного протиправцевого імунітету, а 

також про достовірність щеплювального анамнезу та більш високу імуногенність 

правцевого компоненту у комбінованій вакцині. 

Таким чином, виявлена різниця у формуванні активного специфічного 

імунітету у дітей в залежності від екологічної ситуації, може свідчити про 

пригнічення формування післявакцинального імунітету імовірно через порушення 

стану здоров’я у дітей, які мешкають на техногенно забрудненій території. Постійна 

дія несприятливих факторів на імунну систему населення сприяє поступовому 

накопиченню не імунних на цій території. 

7.1.2 Специфічний імунітет у осіб, які мешкають на території дії 

підвищених доз природної та штучної радіації 

Після аварії на ЧАЕС багато людей постраждало від дії радіації та значна 

частина території України була забруднена радіонуклідами, тому вивчення впливу 

радіації на формування специфічного імунітету є актуальним. Окрім негативної дії 

штучної радіація, деяка частина населення підпадає під вплив підвищеної природної 

радіації, що також є несприятливим фактором і заслуговує уваги. 

Для встановлення ролі екологічних факторів на формування специфічного 

імунітету у населення, яке мешкає на території впливу штучної та природної 

радіації, вивчали протидифтерійний, протиправцевий та протикашлюковий імунітет. 

Стан протидифтерійного, протикашлюкового та протиправцевого імунітету 

було вивчено у 2002 р. у дітей, які мешкають на території видобування уранової 

руди (смт. Смоліно Кіровоградської області). Серологічні дослідження сироваток 

крові проводили у 75 дітей, які мешкали на території імовірної дії природних 

радіонуклідів. У контрольну групу ввійшло 77 дітей, які мешкали у Кіровоградській 

області і не підпадали під вплив радіонуклідів природного походження. 
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Обстежували дітей віком 3 – 14 років, які були щеплені проти дифтерія, правця та 

кашлюку і не мали в анамнезі хронічних захворювань.  

Результати проведених досліджень показали, що у досліджуваній та у 

контрольній групах було виявлено відповідно (12,0±3,7) % та (15,6±4,1) % дітей, які 

не мали «захисного» рівня протидифтерійних антитіл (P>0,05). Втім, дітей із 

середніми та високими рівнями протидифтерійних антитіл було у 1,3 рази менше у 

досліджуваній групі, ніж у контрольній, відповідно (51,9±5,6) % та (70,7±5,2) % 

(P<0,05).  

Вивчення протиправцевого імунітету свідчать про наявність у 100% дітей у 

групі дослідження та у контрольній, «захисних» титрів антитіл. Дітей із середніми 

та високими титрами протиправцевих антитіл у групі спостереження було 64 

(85,3±4,0) % дитини; а у контрольній групі – 72 (93,5±2,8) % дитини (P>0,05). 

У групі дослідження була виявлена 51 (68,0±5,3) % дитина з титрами 

протикашлюкових антитіл нижче за «захисний» рівень, у контрольній групі – 17 

(22,1±4,7) % дітей (P<0,05). Дітей з середніми та високими «захисними» рівнями 

протикашлюкових антитіл виявилося у 15,3 рази менше у групі спостереження, ніж 

у контрольній групі – відповідно (2,7±1,8) % та (41,5±5,6) % дітей (P<0,05). 

Отже, дітей, які мешкають на території видобування уранової руди, з 

середніми та високими «захисними» титрами протидифтерійних та 

протикашлюкових антитіл суттєво менше, ніж дітей із контрольної групи, що може 

вказувати на негативну дію природного радіоактивного фону на процес 

антитілоутворення. 

Дослідження проводили у 2003 р. на території Рівненської області. Так, у 75 

дітей (1-а група дослідження), які мешкали від народження в зоні добровільного 

відселення, та у 75 дітей (2-а група контрольна), які мешкали на територій не 

враженій радіонуклідами, вивчали протидифтерійний, протиправцевий та 

протикашлюковий імунітет. Обстежували дітей віком 3 – 10 років, щеплених АКДП 

та АДП вакцинами згідно з календарем профілактичних щеплень.  

При вивченні протидифтерійного та протиправцевого імунітету виявили 
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суттєву різниця у показниках серологічних досліджень у дітей 1-ї та 2-ї груп. Так, у 

1-й групі не імунних до дифтерії було (24,0±4,2) % дітей, а у 2-й групі – (4,9±2,7) %, 

(P<0,05); з низькими «захисними» титрами антитіл – (30,7±5,3)%, тоді як у 2-й групі 

таких дітей було (14,8±4,5) % дітей (P<0,05). Дітей із середніми та високими 

«захисними» титрами протидифтерійних антитіл у 2-й групі було у 1,8 разів більше, 

ніж у 1-й групі (P<0,05). Сприйнятливих до правця в обох групах виявилася майже 

однакова частка дітей (2,7 % та 3,3 %), при цьому із середніми та високими 

“захисними” титрами антитіл у 2-й групі було у 1,4 рази більше, ніж у 1-й (P<0,05). 

Слід зазначити, що суттєва різниця спостерігалася між відсотками дітей 1-ї та 2-ї 

груп з низькими «захисними» протиправцевими титрами антитіл. Так, у 2-й групі 

таких дітей виявилося майже у 4 рази менше, ніж у 1-й, що може свідчити про 

низьку імунну відповідь дітей, які мешкають на забрудненій радіонуклідами 

території. 

Таким чином, відсоток імунних щодо правця дітей як у 1-й, так і у 2-й групі 

становив більше 90,0 %, що свідчить про ефективність проведених щеплень дітям на 

територіях спостереження. Відсоток імунних дітей щодо дифтерії у 1-й групі 

становив (76,0±4,9) %, а у 2-й – (90,0±3,4) % (P<0,05).  

При вивченні протикашлюкового імунітету у дітей 1-ї та 2-ї груп виявлено 

значний відсоток не імунних, відповідно (44,3±6,3) % та (37,3±4,2) % (Р>0,05). 

Однак, питома вага дітей з середніми та високими «захисними» титрами 

протикашлюкових антитіл у 2-й групі була вищою у 1,7 рази, ніж у 1-й групі.  

Для встановлення причин високого відсотка дітей не імунних щодо кашлюку в 

1-й та 2-й групах дослідження був проаналізований щеплювальний анамнез. 

Встановлено, що серед не імунних щодо кашлюку виявилося 43,9 % дітей, які 

одержали останнє щеплення менше 6 років назад, а 56,1 % були щеплені проти 

кашлюку більше 6 років. Отже, представлені результати досліджень свідчать про 

негативну дію іонізуючого випромінювання на стан здоров’я дітей, і, як наслідок, на 

формування у них специфічного імунітету, що можна розглядати не тільки як 

прогностичний критерій епідемічного процесу, але і як фактор, який впливає на 
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еволюцію епідемічного процесу дифтерії та кашлюку.  

Групою підвищеного ризику вважають молодь, яка у дитячому віці отримала 

йодний удар в результаті аварії на ЧАЕС, та дітей, народжених від опромінених під 

час аварії батьків (А.М. Сердюк, 1998). Зважаючи на це, у 2006 році було вивчено 

стан рівня протидифтерійного та протиправцевого імунітету у підлітків та людей 

молодого віку, які отримували профілактичні щеплення проти дифтерії та правця в 

умовах дії радіації різної інтенсивності.  

Серологічні обстеження людей молодого віку проводили у зоні добровільного 

відселення внаслідок радіоактивного забруднення після аварії на ЧАЕС. Для 

вивчення специфічного імунітету досліджувану (1-а група) та контрольну (2-а 

група) групи відбирали за такими ознаками: постійне місце проживання, вік (15 – 21 

рік), наявність щеплень проти правця та дифтерії згідно з чинним календарем 

щеплень України на момент дослідження. Всього обстежено 147 людей, із них до 1-ї 

групи дослідження ввійшло 72 особи, до 2-ї контрольної групи – 75 осіб. 

Результати дослідження показали, що осіб з рівнями антитіл нижче “захисних” 

у 1-й групі було (5,5±2,3) %, а у 2-й групі таких осіб не було виявлено. З низькими 

«захисними» рівнями протидифтерійних антитіл у 1-й групі було (23,6±5,0) % осіб, а 

у 2-й групі – (37,3±5,6) % осіб (P>0,05). У 1-й групі із середніми та високими 

«захисними» рівнями протидифтерійних антитіл було виявлено (70,8±5,3) % осіб, 

що у 3 рази перевищує частку осіб цієї групи з низькими «захисними» рівнями 

антитіл. Порівнюючи відсотки осіб із середніми та високими «захисними» рівнями 

протидифтерійних антитіл у групах дослідження, суттєвої різниці між ними не 

виявлено. Так, у 1-й групі осіб з середніми та високими «захисними» рівнями 

протидифтерійних антитіл було (70,8±5,3) %, а у 2-й – (62,7±5,6) % осіб (P>0,05).  

Вивчення протиправцевого імунітету свідчить про високий рівень імунних 

серед обстежених в обох групах, хоча у 1-й групі було виявлено декілька осіб з 

рівнями протиправцевих антитіл нижче «захисних», а у 2-й групі таких осіб не було 

виявлено. Частка осіб з низькими «захисними» рівнями протиправцевих 

антитоксинів у 1-й групі становила (11,7±3,9) %, а у 2-й групі – (8±3,1) %, (P>0,05). 
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В обох групах виявлено значний відсоток осіб із середніми та високими 

«захисними» рівнями протиправцевих антитіл, так у 1-й групі їх було (85,3±4,2) %, у 

2-й групі – (92,0±3,1) % (P>0,05).  

Таким чином, незважаючи на те, що особи, які входили до 1-ї групи, постійно 

мешкали в умовах впливу дії малих доз радіації після Чорнобильської катастрофи 

питома вага імунних щодо дифтерії та правця серед них досягла рівня, який 

необхідний для забезпечення епідемічного благополуччя (більше 90,0 %). Це 

свідчить про ефективність імунопрофілактики проти дифтерії та правця, якщо 

щеплення проводити своєчасно та за схемою згідно з календарем щеплень України.  

 

7.2 Формування післявакцинального імунітету у дітей з різними 

показниками стану імунної системи 

 

Відбір дітей для дослідження проводили за такими критеріями: вік 8 – 10 

років; щеплені за віком згідно з чинним календарем щеплень; мешкали від 

народження на території Луганської області; на момент обстеження діти були 

практично здорові, про що свідчать дані в картах медико-соціологічного обстеження 

дітей. 

У 2011 р. у 158 дітей вивчали протидифтерійний та протиправцевий імунітет в 

РПГА, у 155 дітей – протикоровий імунітет та у 190 дітей – протикраснушний 

імунітет за допомогою ІФА. Протидифтерійний, протиправцевий та протикоровий 

імунітет оцінювали за величинами, вираженими в антилогарифмах з основою 2 

(log2), протикраснушиний імунітет – в міжнародних одиницях (МО/мл). У цих дітей 

вивчали також показники імунної системи, зокрема концентрацію імуноглобулінів 

(Ig) А і Е методом ІФА, компонентів системи комплементу С3 і С4 – 

імунотурбідиметричним методом та С-реактивного білку – методом латексної 

аглютинації. За біологічні референтні інтервали показників імунної системи у дітей 

приймали значення, які відповідають їх вiковій групі [377]. 

У дітей, які підлягали імунологічним дослідженням, концентрацiя С-
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реактивного бiлка була в межах біологічних референтних інтервалiв, що 

підтверджує відсутність у них гострого періоду запалення на момент дослідження. 

Серед 158 дітей (загальна група), у яких вивчали протидифтерійний та 

протиправцевий імунітет, а також показники імунної системи (IgA, IgЕ, C3 та C4), у 

70 (44,3 %) були виявленi відхилення від біологічних референтних інтервалів 

показників імунної системи. Так, у 32 (45,7 %) дітей спостерiгалися відхилення за 

одним із показників імунної системи, у 26 (37,1 %) дітей – за двома, у 10 (14,3 %) 

дітей – за трьома показниками, а у 2 (2,9 %) дітей – за чотирма показниками. Серед 

155 дітей (загальна група), у яких вивчали протикоровий імунітет, порушення в 

імунній системі мали 62 (40,0 %) дитини. Так, у 29 (46,8 %) дітей були виявлені 

відхилення за одним із показників імунної системи, у 22 (35,5 %) дітей – за двома 

показниками, у 9 (14,5 %) дітей – за трьома показниками, а у 2 (3,2 %) дітей – за 

чотирма показниками. Серед 190 дітей (загальна група), які підлягали дослідженню 

протикраснушного імунітету, порушення в імунній системі виявили у 92 (48,4%) 

дітей. Так, у 41 (44,6 %) дитини були виявлені відхилення за одним із показників 

імунної системи, у 32 (34,8 %) дітей – за двома показниками, у 17 (18,5 %) дітей – за 

трьома показниками, а у 2 (2,2%) дітей – за чотирма показниками. Враховуючи 

результати імунологічних досліджень, загальні групи дітей розподілили на дві 

групи: до 1-ї групи ввійшли діти без відхилень у показниках імунної системи, до 2-ї 

групи – з відхиленнями від біологічних референтних інтервалів хоча б за одним із 

показників імунної системи (IgA, IgЕ, C3 та C4). 

Порівнюючи групи дослідження за показниками імунної системи та рівнями 

протидифтерійного імунітету, виявили статистично значущу різницю між групами 

за концентраціями IgЕ (P<0,05) та С4 (P<0,01), а також за рівнями 

протидифтерійних антитіл (P<0,01), у 1-й групі специфічний імунітет у дітей був 

вищим (табл. 7.1). 

Проведений кореляційний аналіз виявив прямий слабкий зв’язок рівнів 

протидифтерійних антитіл у загальній групі (158 дітей) із концентрацією IgЕ (rs=0,2, 

p<0,01) та зворотний зв’язок із концентрацією IgA (rs=-0,2, p<0,01). Слід зазначити, 
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що у 2-й групі зв’язку між рівнями протидифтерійних антитіл та показниками 

імунної системи не було виявлено, тоді як у 1-й групі був встановлений слабкий 

прямий зв’язок рівнів протидифтерійних антитіл з концентрацією IgЕ (rs=0,2, 

p<0,01), слабкий зворотний зв’язок з концентрацією IgA (rs=-0,2, p<0,01) та середній 

прямий зв’язок з концентрацією С3 (rs=0,4, p<0,05). 

                                                                                                                    Таблиця 7.1 

Показники імунної системи та рівні протидифтерійних антитіл у дітей 

Показники 

імунної системи 

Групи Число 

дітей 

(n) 

Ме Квартилі 

(25-75%) 

Манна 

- Уітні 

Р 

IgA, г/л 1 88 1,1 0,8-1,6 2544,5 0,06 

2 70 1,4 0,5-2,9 

IgЕ, МО/мл 1 88 33,0 18,5-52,7 2461,0 0,03 

2 70 45,5 18,7-120,2 

C3, г/л 1 88 1,2 0,9-1,3 3035,5 0,8 

2 70 1,1 0,9-1,5 

C4, г/л 1 88 0,4 0,3-0,4 1810,0 0,01 

2 70 0,4 0,4-0,5 

Протидифтерійні  

антитіла (log2) 

1 88 8,8 7,3-9,3 2145,5 0,01 

2 70 8,3 7,3-8,3 

Порівнюючи групи дослідження за показниками імунної системи та рівнями 

протиправцевих антитіл, виявили статистично значущу різницю між групами за 

концентраціями IgЕ (P<0,05) та С4 (P<0,01) (табл. 7.2). 
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                                                                                                                Таблиця 7.2 

Показники імунної системи та рівні протиправцевих антитіл у дітей 

Показники 

імунної системи 

Групи Число 

дітей 

(n) 

Ме Квартилі 

(25-75%) 

Манна -

Уітні 

Р 

1 2 3 4 5 6 7 

IgA, г/л 1 88 1,1 0,8-1,6 2544,5 0,06 

2 70 1,4 0,5-2,9 

IgЕ, МО/мл 1 88 33,0 18,5-52,7 2461,0 0,03 

2 70 45,5 18,7-120,2 

C3,г/л 1 88 1,2 0,9-1,3 3035,5 0,8 

2 70 1,1 0,9-1,5 

C4, г/л 1 88 0,4 0,3-0,4 1810,0 0,01 

2 70 0,4 0,4-0,5 

Протиправцеві 

антитіла (log2) 

1 88 10,3 10,3-10,3 2856,0 0,3 

2 70 10,3 9,3-10,3 

Проведений кореляційний аналіз не виявив зв’язку між рівнями 

протиправцевих антитіл та показниками імунної системи у загальній групі (158 

дітей). Втім, у 1-й групі встановлено зворотний зв’язок між рівнями протиправцевих 

антитіл та концентрацією IgA (rs=-0,3, p<0,01), а також слабкий прямий зв’язок між 

рівнями протиправцевих антитіл та концентраціями IgЕ (rs=0,2, p<0,05), С3 (rs=0,2, 

p<0,05) та С4 (rs=0,2, p<0,05). Порівнюючи групи дослідження за показниками 

імунної системи та рівнями протикорових антитіл, виявили статистично значущу 

різницю між групами за концентраціями IgЕ (P<0,01) та С4 (P<0,01) (табл. 7.3). 
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                                                                                                             Таблиця 7.3 

Показники імунної системи та рівні протикорових антитіл у дітей 

Показники 

імунної 

системи 

Групи Число 

дітей 

(n) 

Ме Квартилі 

(25-75%) 

Манна –  

Уітні 

Р 

1 2 3 4 5 6 7 

IgA, г/л 1 93 1,2 0,9-1,6 2396,5 0,09 

2 62 0,9 0,3-2,3 

IgЕ, МО/мл 1 93 35,0 19,0-54,5 2031,0 0,01 

2 62 47,0 26,7-132,0 

C3, г/л 1 93 1,2 0,9-1,3 2849,5 0,9 

2 62 1,1 0,9-1,4 

C4, г/л 1 93 0,4 0,3-0,4 1879,5 0,01 

2 62 0,5 0,4-0,5 

Протикорові 

антитіла 

(log2) 

1 93 7,3 5,3-8,3 2248,5 0,3 

2 62 6,3 5,3-8,3 

Проведений кореляційний аналіз не виявив зв’язку між рівнями протикорових 

антитіл та показниками імунної системи у загальній групі (155 дітей) та у 2-й групі. 

Втім, у 1-й групі встановлено прямий зв’язок між рівнями протикорових антитіл та 

концентрацією С4 (rs=0,3, p<0,01).  

Порівнюючи групи дослідження за показниками імунної системи та рівнями 

протикраснушних антитіл, виявили статистично значущу різницю між групами за 

концентраціями IgЕ (P<0,01) та С4 (P<0,01) (табл. 7.4). 
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                                                                                                              Таблиця 7.4 

Показники імунної системи та рівні протикраснушних антитіл у дітей 

Показники 

імунної системи 

Групи Число 

дітей 

(n) 

Ме Квартилі 

(25-75%) 

Манна 

- Уітні 

Р 

IgA, г/л 1 98 1,2 0,8-1,6 4371,5 0,8 

2 92 1,2 0,4-2,6 

IgЕ, МО/мл 1 98 29,5 13,0-52,0 2982,0 0,01 

2 92 46,5 26,2-125,7 

C3, г/л 1 98 1,2 0,9-1,3 4293,0 0,6 

2 92 1,2 0,9-1,6 

C4, г/л 1 98 0,4 0,3-0,4 2568,5 0,01 

2 92 0,4 0,4-0,5 

Протикраснушні  

антитіла (МО/мл) 

1 98 664,0 622,5-681,2 4317,0 0,7 

2 92 661,0 593,2-685,0 

Проведений кореляційний аналіз не виявив зв’язку між рівнями 

протикраснушних антитіл та показниками імунної системи у загальній групі (190 

дітей), але встановлено зв’язок як у 1-й, так і у 2-й групах між рівнями 

протикраснушних антитіл та концентрацією С4, причому у 1-й групі встановлено 

прямий зв’язок між рівнями протикраснушних антитіл та концентрацією С4 (rs=0,3, 

p<0,01), а у 2-й групі – зворотний зв’язок (rs=-0,2, p<0,05).  

Таким чином, у 40-48,0 % дітей, які мешкають на території забрудненій 

шкідливими викидами в атмосферне повітря, виявили відхилення від біологічних 

референтних інтервалів показників імунної системи (IgA, IgЕ, C3 та C4) хоча б за 

одним із цих показників. У дітей з відхиленнями від біологічних референтних 

інтервалів показників імунної системи рівні протидифтерійних, протикорових та 

протикраснушних антитіл виявилися нижчими, ніж у дітей, які не мали порушень. 

Втім, статистично значущу різницю між рівнями специфічного імунітету у групах 
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дослідження виявлено тільки при вивченні протидифтерійного імунітету (Р<0,01). 

Формування післявакцинального імунітету залежить від стану імунної системи, про 

що свідчать виявлені кореляційні зв’язки між рівнями специфічних антитіл та 

показниками імунної системи.  

 

7.3 Аналіз випадків захворювань на кашлюк, кір, краснуху та 

епідемічний паротит у щеплених проти цих інфекцій 

 

Для встановлення причин захворювання у щеплених були проаналізовані 

паспортні дані вакцин, вік та стан здоров’я щеплених, інтервал між останнім 

щепленням та датою виникнення захворювання. Всього було проаналізовано 110 

випадків захворювань серед щеплених, з них 9 випадків кору, 24 випадки краснухи, 

38 випадків кашлюку та 39 випадків епідемічного паротиту. 

У Луганській (за 2008 – 2012 рр.) та Харківській (2013 р.) областях 

перехворіло на кашлюк, кір, краснуху та епідемічний паротит 238 осіб, з них 110 

(46,2 %) виявилися щепленими проти цих інфекцій. Серед хворих на ці інфекції, які 

мали щеплення, дорослих (18 років та старше) було 27 (24,5 %) осіб, підлітків (15 – 

17 років) – 10 (9,1 %) осіб, а дітей (до 14 років) – 73 (66,4 %) дітей. Середній рівень 

щепленості проти кашлюку дітей становив 70 %, проти краснухи та епідемічного 

паротиту – 75,0 %, проти кору – 76,0 %. В той же час відсоток хворих, які мали в 

анамнезі профілактичні щеплення, залишався високим. Так, серед 23 хворих на кір 

щеплених було 9 (39,1 %) осіб, серед 79 хворих на краснуху – 24 (30,4%) особи, 

серед 52 хворих на епідемічний паротит – 39 (75,0 %) осіб, серед 84 хворих на 

кашлюк – 38 (45,2 %) осіб.  

Згідно з даними документації хронічні захворювання (алергічні, шлунково-

кишкового тракту, нервової, серцево-судинної та сечостатевої систем, пієлонефрит, 

тонзиліт) були у 11 (10,0 %) хворих на кір, краснуху, епідемічний паротит та 

кашлюк, а гострі інфекції (респіраторні захворювання, бронхіт, ентероколіти, 

шигельози, скарлатина, вітряна віспа тощо) – у 46 (41,8 %) хворих. Привернув увагу 



235 

 

той факт, що серед 46 осіб, які мали в анамнезі гострі інфекційні захворювання, 20 

(43,5 %) осіб перенесли в минулому вітряну віспу, в тому числі 11 хворих на 

епідемічний паротит.  

Аналіз щеплювального анамнезу хворих на кір, краснуху та епідемічний 

паротит показав, що однократно було щеплено 40 (55,5±5,8 %) осіб, при цьому 

комбіновану вакцину (КПК) отримало 25 (62,5±7,6 %) хворих, а моновакцину в 1,7 

рази менше осіб – 15 (37,5±7,6 %) хворих (P<0,05); двократно – 32 (44,4±5,8 %) 

особи, при цьому КПК вакцину отримало 7 (21,9±7,3%) хворих, а моновакцину в 3,6 

рази більше хворих – 25 (78,1±7,3 %) осіб (P<0,05). Встановлено статистично 

значущу різницю між відсотками щеплених однократно та двократно КПК 

вакциною (P<0,05), але не виявлено різниці між відсотками щеплених однократно та 

двократно проти кору, краснухи та епідемічного паротиту (P>0,05) та між 

відсотками щеплених однократно та двократно моновакцинами (P>0,05). Зважаючи 

на використання імунобіологічних препаратів різних країн виробників (Україна, 

Бельгія, Франція, Росія, Індія), у тому числі при двократному введенні, встановити 

зв’язок захворювання з конкретним препаратом неможливо. 

Дослідження щодо інтервалів між останнім щепленням та датою 

захворювання на кір, краснуху та епідемічний паротит показало, що хворих, які 

отримали щеплення протягом останніх 10 років до захворювання, було у 3 рази 

більше у порівнянні з числом осіб, які отримали щеплення більш ніж через 10 років 

до захворювання, у тому числі щеплених однократно було у 2,3 рази (P<0,05), а 

двократно – у 4,3 рази (P<0,05) більше (табл. 7.5). 

Статистично значущої різниці не виявлено між частками однократно та 

двократно щеплених, які отримали щеплення як протягом останніх 10 років (P>0,05) 

до захворювання так і більш ніж через 10 років (P>0,05) від дати захворювання на 

кір, краснуху чи епідемічний паротит.  

 

 

 



236 

 

                                                                                                                      Таблиця 7.5 

Інтервали між останнім щепленням та датою захворювання на кір, 

краснуху та епідемічний паротит 

Інфекції Однократно Двократно 

до 10 років від 10 та більше до 10 років від 10 та більше 

абс. 

ч. 

(М±m)% абс. 

ч. 

(М±m)% абс. 

ч. 

(М±m)% абс. 

ч. 

(М±m)% 

паротит 12 30,8±7,4 6 15,4±5,8 18 46,1±7,9 3 7,7±4,2 

краснуха 13 54,2±10,1 4 16,6±7,6 7 29,2±9,2 0 0,0 

кір 3 33,3±15,7 2 22,3±13,1 1 11,1±10,4 3 33,3±15,7 

всього 28 38,9±5,7 12 16,7±4,4 26 36,1±5,7 6 7,7±3,1 

Серед 84 хворих на кашлюк 38 (45,2 %) мали щеплення (4 особи вакцинацію і 

34 осіб вакцинацію та ревакцинацію), у тому числі 32 (84,2 %) хворих було щеплено 

за схемою згідно з чинним календарем щеплень. Практично однакові виявилися 

частки щеплених хворих на кашлюк з інтервалами між введенням вакцини та датою 

захворювання до 3-х років (34,2±7,7 %), від 3-х до 6-ти років (31,6±7,5 %), (P<0,01) 

та від 6-ти до 10-ти років (26,3±7,1 %), (P<0,05). В той же час хворих на кашлюк, які 

отримали останнє щеплення більш ніж 10 років до захворювання (7,9±4,3 %), було у 

4 рази менше, ніж тих, які одержали останнє щеплення протягом 3-х років до 

захворювання (34,2±7,7 %), (P<0,05) (табл. 7.6). 

                                                                                                                      Таблиця 7.6 

Інтервали між останнім щепленням та датою захворювання на кашлюк 

До 3-х років Від 3-х до 6-ти років Від 6-ти до 10-ти 

років  

Десять та більше 

років 

абс.ч. (М±m)% абс.ч. (М±m)% абс.ч. (М±m)% абс.ч. (М±m)% 

13 34,2±7,7 12 31,6±7,5 10 26,3±7,1 3 7,9±4,3 

Вакциною підприємства виробника «Біолік» проти кашлюку було щеплено 25 

(65,8±7,7 %) хворих на кашлюк та 9 (23,7±6,8 %) осіб були щеплені препаратами 

різних виробників фірм та компаній («Фармалайф», «Пастер Мірьє Коннот», 
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«ГлаксоСмітКляйн» тощо), (P<0,05), а 4 (10,5±4,9 %) хворих разом з вакциною 

виробника «Біолік» отримали препарати інших підприємств.  

Таким чином, ефективність імунізації залежить не тільки від кількості 

введених доз, умов дотримання схем імунізації та ефективності вакцин, а також від 

стану здоров’я щеплених та індивідуальних особливостей щеплених, що необхідно 

враховувати при проведенні щеплень дітям, які часто хворіють, в плані їх 

оздоровлення. Втім, це твердження потребує більш детального вивчення і є 

перспективою подальшого дослідження цього питання. 

 

7.4 Вплив фізичних чинників на біологічні властивості збудників 

крапельних контрольованих інфекцій 

 

Мікроорганізми, в тому числі збудники інфекційних захворювань, чутливі до 

сукупності біотропних параметрів низькоінтенсивних електромагнітних полів 

(НІЕМП), зокрема до довжини хвилі, інтенсивності випромінювання. Тому зростає 

актуальність у дослідженні впливу НІЕМП на біологічні властивості збудників 

інфекційних хвороб, що є перспективним напрямком, розвиток якого дасть 

можливість удосконалити профілактичні, діагностичні та лікувальні заходи.  

Враховуючи вищезазначене, було вивчено мінливість мікроорганізмів 

Corynebacterium diphtheriae (C. diphtheriae) і роду Bordetella (B. pertussis, 

B. parapertussis, B. bronchiseptica) під впливом низькоінтенсивних електромагнітних 

полів оптичного (лазери) і радіочастотного (міліметрові хвилі) діапазонів. 

Для вивчення впливу НІЕМП на біологічні властивості, відповідальних за 

функціональну активність мікробних клітин, використовували 40 токсигенних 

штамів C. diphtheriae (варіант gravis – 25 і mitis – 15), і 20 штамів роду Bordetella 

(B. pertussis – 10, B. parapertussis – 6, B. bronchiseptica – 4). Культури C. diphtheriae 

були виділені від хворих та носіїв, причому серед носіїв були особи з гострими і 

хронічними ураженнями носоглотки. Для опромінення культур C. diphtheriae 

використовували джерело мікрохвильового випромінювання – напівпровідниковий 
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генератор і гелів-неоновий лазер типу ЛГ-75. Культури опромінювали триразово 

обома видами НІЕМП з експозиціями від 1 до 10 хвилин. Опромінення лазером 

проводилася у безперервному режимі на фіксованих довжинах хвиль (λ=630; 670 

нм). Також проводили опромінення дифтерійних культур рубіновим лазером типу 

ГІР-0,2 (λ=694,3 нм) в імпульсному режимі. У міліметровому діапазоні хвиль 

дослідження проводилися на фіксованій частоті (35,1 ГГц), що використовується в 

процедурах магнітно-резонансної томографії. Поверхнева щільність потужності 

випромінювання становила 10мВт/см2. 

При вивченні адгезивних властивостей дифтерійних культур встановили, що 

штами C. diphtheriae, виділені від практично здорових носіїв були 

середньоадгезивними (індекс адгезивності мікроорганізмів (ІАМ) становив 1,8 – 

2,5), а штами, виділені від хворих і носіїв, які мали гострі та хронічні ураження 

носоглотки – високоадгезивними (ІАМ становив 2,5 – 4,0). Біохімічну активність і 

антибіотикочутливість мікробів роду Bordetella вивчали після впливу 

випромінюванням напівпровідникового гелій – неонового лазера (λ=670 нм) і 

магнітно інфрачервоно-лазерного апарата “МІЛТА” (λ=890 нм, частота 1000 Гц, 

величина індукції постійного магнітного поля 40-60 мТл). Експозиція в обох 

випадках становила 5 хвилин. Визначення чутливості мікроорганізмів роду 

Bordetella до антибіотиків (еритроміцину, ампіциліну, тетрацикліну, сизоміцину, 

цефалексину, цефотоксиму, азитроміцину, цефаперазину, гентаміцину і 

левоміцетину) проводили диско-дифузійним методом за допомогою стандартних 

дисків до і після опромінення. 

Оцінка ефективності впливу хвиль оптичного та міліметрового діапазонів на 

адгезивну та ферменту активність C. diphtheriae показала, що фізичні чинники мали 

істотний вплив на біологічні властивості цього мікроорганізму. Так, після лазерного 

впливу і міліметрового випромінювання всі досліджувані культури C. diphtheriae 

втрачали здатність до адгезії вже після 1 – 2-хвилинного опромінення. Як лазерне, 

так і міліметрове випромінювання змінювали гемолітичну активність C. diphtheriae. 

Так, гемолітична активність підвищувалася у 22 штамів (55,0±7,8 %). Також слід 
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зазначити, що вже через п'ять хвилин впливу 14 штамів (36,2±7,5 %) C. diphtheriae 

втрачали фермент цистиназу, але через 1-2 пасажі штамів на 5,0 % кров'яному агарі 

активність цього ферменту відновлювалася. Всі вивчені в даному експерименті 

токсигенні штами C. diphtheriae після впливу лазера і міліметрового 

випромінювання продовжували продукувати токсин і не мали уреазної активності 

незалежно від часу експозиції.  

Таким чином, отримані дані свідчать про те, що НІЕМП оптичного (лазера) та 

радіочастотного (міліметрові хвилі) діапазонів відіграють роль інформаційних 

сигналів, що спричиняють вплив на окремі ферментативні активності збудника 

дифтерії та його адгезивність. Можна припустити, що збереження знову набутого 

біологічного ефекту вимагає певного числа сеансів опромінення, при якому ознака, 

що змінилася, закріплюється на тривалий час.  

Вивчення біохімічної активності кашлюкових штамів не виявило істотних 

змін властивостей мікроорганізмів як після лазерного, так і після дії 

випромінювання апарату «МІЛТА». Більш істотний вплив опромінення лазером і 

апаратом «МІЛТА» відзначено при дії на мікроби B. bronchiseptica, що проявлялося 

у втраті здатності продукувати фермент уреазу. Деякі штами B. parapertussis 

придбали рухливість як після опромінення гелій-неоновим лазером, так і апаратом 

“МІЛТА”, а інші штами виявляли цю здатність лише після опромінення гелій-

неоновим лазером. 

Серологічне типування досліджуваних штамів показало, що дія 

випромінювання гелій-неонового лазера і апарату “МІЛТА” протягом 5 хвилин не 

змінювало факторний склад кашлюкових штамів. Разом з тим, окремі штами 

B. parapertussis набували здатність агглютинувати з 1-м видовим фактором 

B. pertussis.  

Вивчення антибіотикочутливості досліджуваних штамів роду Bordetella 

показало, що штами B. pertussis були найбільш чутливими до цефотаксиму, 

еритроміцину та азитроміцину. Не дивлячись на тривале використання для 

лікування кашлюку таких антибіотиків, як еритроміцин, ампіцилін і тетрациклін, 
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виділені від хворих штами зберігали чутливість до цих препаратів. Циркулюючі 

штами B. parapertussis по своїй чутливості до антибіотиків практично не 

відрізнялися від B. pertussis і були чутливі до еритроміцину, сизоміцину, 

цефотаксиму. Найбільш ефективним по відношенню до вихідних штамів 

B bronchiseptica виявився цефаперазин, а менш активними еритроміцин і сізоміцин. 

Результати оцінки впливу лазерного випромінювання на чутливість 

досліджуваних мікроорганізмів до антибіотиків показали, що після опромінення 

помітно зросла чутливість B. pertussis до цефалоспоринів, аміноглікозідів та 

макролідів. Після опромінення апаратом «МІЛТА» збільшувалася чутливість 

B. pertussis до цефалоспоринів та пеніцилінів і дещо зменшувалася до макролідів. 

При дослідженні впливу навколишнього середовища на B. parapertussis було 

виявлено наступне: лазерне опромінення зменшувало їх чутливість до пеніцилінів, а 

опромінення апаратом «МІЛТА» – до пеніцилінів та макролідів; обидва види впливу 

сприяли підвищенню чутливості штамів до цефалоспоринів. Після опромінення 

апаратом «МІЛТА» підвищувалася чутливість мікробів B. bronchiseptica до 

цефотаксиму, гентаміцину та левоміцетину.  

Оцінка антибіотикочутливості циркулюючих штамів мікробів роду Bordetella 

до і після опромінення лазером і апаратом «МІЛТА» показала, що найбільш 

активними до мікроорганізмів роду Bordetella були цефотаксим, еритроміцин і 

сізоміцин.  

Таким чином, під впливом як лазерного, так і міліметрового випромінювання 

змінювалася адгезивна та гемолітична активність токсигенних штамів C. diphtheriae. 

Так, у 100 % випадків дифтерійні культури втрачали один з ознак патогенності – 

адгезивність, а у 55,0 % штамів підвищувалася гемолітична активність. 

Під впливом лазерного і магнітно інфрачервоно-лазерного випромінювання 

відбулися деякі зміни в біохімічній активності і серологічних властивостях 

B. bronchiseptica та B. parapertussis, при цьому практично не змінилися властивості 

збудника кашлюку. Дія низькоінтенсивних електромагнітних полів змінила 

антибіотикочутливість мікробів роду Bordetella. Зростала чутливість кашлюкового 
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мікробу до цефалолоспоринів та пеніцилінів і дещо зменшувалася до макролідів. 

Проведені дослідження підтверджують необхідність подальших експериментів, 

спрямованих на вибір режимів впливу низко інтенсивних електромагнітних полів, 

при яких виявлені зміни властивостей досліджуваних мікроорганізмів 

закріплювалися б на тривалий період часу. 

Висновки з розділу.  

1. Встановлено пригнічення специфічного імунітету у дітей, які підпадають 

під постійний негативний вплив факторів середовища життєдіяльності, що 

підтверджується підвищенням у 5 разів серед них частки не імунних та зменшенням 

у 1,2 – 1,5 разів частки осіб із середніми та високими «захисними» рівнями 

протидифтерійних антитіл та у 2 – 15 разів частки осіб з рівнями протикашлюкових 

антитіл. Разом з цим, з’ясовано, що у , щеплених за схемою імунізації підлітків та 

дорослих, які тривалий час (15 – 20 років) мешкали в умовах впливу дії малих доз 

радіації, формується у 94,5 % протидифтерійний та у 97,0 % протиправцевого 

імунітет.  

2. Спостерігається значний відсоток щеплених серед хворих на краснуху 

(30,4 %), на кір (39,1 %), епідемічний паротит (75,0 %) та кашлюк (45,2 %). 

Вакцинопрофілактика дітей з порушеним станом здоров’я за чинною схемою 

імунізації недостатньо ефективна, що підтверджується випадками кашлюку, кору, 

краснухи та епідемічного паротиту у 51,8 % щеплених, які мали в анамнезі 

соматичні та інфекційні хвороби.  

3. У 44,0 % дітей, які мешкали на території забрудненій токсичними 

речовинами в атмосферному повітрі, виявлено відхилення від біологічних 

референтних інтервалів показників імунної системи (IgA, IgЕ, C3 та C4) хоча б за 

одним із цих показників. У цих дітей «захисні» рівні протидифтерійних, 

протикорових та протикраснушних антитіл виявилися нижчими, ніж у дітей без 

порушень. Встановлено залежність формування специфічного імунітету від 

концентрації IgA, IgЕ, C3 та C4, що підтверджується виявленими кореляційними 

зв’язками між рівнями специфічних антитіл та показниками імунної системи.  



242 

 

4. Встановлено, що фізичні фактори, зокрема різні види низькоінтенсивних 

електромагнітних полів, в тому числі, які широко використовуються в медицині, 

впливають на біологічні властивості мікроорганізмів, що проявляється втратою у 

100 % культур адгезивності та підвищенням у 55,0 % культур гемолітично 

активності C. diphtheriae та зростанням чутливості B. pertussis до цефалолоспоринів 

та пеніцилінів і зменшенням до макролідів.  

[397, 406, 407, 420, 425, 426, 427, 428, 449, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 

483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 

501, 502, 503] 
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РОЗДІЛ 8 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТА МЕТОДИЧНИХ ПРИНЦИПІВ  

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОГО НАГЛЯДУ ЗА КРАПЕЛЬНИМИ  

КОНТРОЛЬОВАНИМИ ІНФЕКЦІЯМИ 

 

Обов’язковим елементом епідеміологічного нагляду за ККІ є спостереження за 

імунологічною структурою населення та рівнем щепленості. Втім, в епоху загальної 

глобалізації, коли відбувається постійне втручання людини в навколишнє 

середовище, що призводить до соціально-екологічних змін та чинить суттєвий 

вплив на всі елементи паразитарної системи, не можна не враховувати дію факторів 

середовища життєдіяльності на перебіг епідемічного процесу ККІ.  

Тому, наразі ефективний епідеміологічний нагляд за інфекційними хворобами 

неможливий без урахування соціально-гігієнічного моніторингу, який дасть 

можливість виявити та оцінити вплив факторів середовища життєдіяльності на 

перебіг епідемічного процесу КІ.  

 

8.1 Вивчення кореляційних зв’язків між показниками захворюваності на 

крапельні інфекції та факторами середовища життєдіяльності на територіях 

дослідження 

 

Епідеміологічний аналіз захворюваності на кір, краснуху, епідемічний 

паротит, дифтерію та кашлюк в різні за ступенем періоди модернізації соціальної, 

економічної та політичної сфер дав можливість встановити вплив факторів 

середовища життєдіяльності на перебіг епідемічного процесу цих інфекцій. Тому, в 

сучасних умовах є необхідним підтвердження зв’язку між показниками 

захворюваності на КІ та факторами середовища життєдіяльності за допомогою 

застосування широкого арсеналу статистичних методів, які є надійним та науково 

обґрунтованим інструментом пізнання закономірностей перебігу ЕП. 
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8.1.1 Вивчення взаємозв’язків між показниками захворюваності на різні 

крапельні інфекції 

Для підтвердження дії однакових факторів середовища життєдіяльності на 

інтенсивність епідемічного процесу КІ (Безсмертний Б.С. з співавт., 1961) був 

проведений аналіз кореляційних зв’язків між показниками захворюваності на кір, 

епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, краснуху, менінгококову інфекцію, 

скарлатину та вітряну віспу у Кіровоградській, Луганській, Харківській, 

Рівненській, Сумській, Полтавській областях та в Україні за 1985 – 2012 рр.  

В Україні та в областях дослідження було проведено 196 кореляційних 

зв’язків, в тому числі по 28 зв’язків на кожній території. Встановлено 50,5 % пар 

кореляцій, в тому числі прямих 91,9 %. Серед 99 пар встановлених зв’язків у 22,2 % 

пар ці зв’язки були сильної сили (rs=0,7, р<0,01; rs=0,8, р<0,01), в тому числі у 90,9 % 

пар кореляцій спостерігалися прямі зв’язки.  

Крім цього, по кожній нозологічній формі КІ проведено 49 кореляційних 

зв’язків. Серед КІ найбільше зв’язків виявлено між показниками захворюваності на 

менінгококову інфекцію та КІ (69,4 %), в тому числі з ККІ (70,6 %); між 

показниками захворюваності на скарлатину та КІ (53,1 %), в тому числі з ККІ (53,8  

%); між показниками захворюваності на кір та КІ (55,1 %), в тому числі з ККІ (55,6 

%); між показниками захворюваності на епідемічний паротит та КІ (59,2 %), в тому 

числі з ККІ (58,6 %). В той же час між показниками захворюваності на вітряну віспу 

та КІ встановлено 48,9 % пар зв’язків, в тому числі з ККІ – у 58,3 % пар; між 

показниками захворюваності на краснуху та КІ встановлено 44,9 % пар зв’язків, в 

тому числі з ККІ – у 68,2 % пар; між показниками захворюваності на кашлюк та КІ 

встановлено 34,7 % пар зв’язків, в тому числі з ККІ – у 29,4 % пар; між показниками 

захворюваності на дифтерію та КІ встановлено 38,8 % пар зв’язків, в тому числі з 

ККІ – у 52,6 % пар. Слід зазначити, що серед встановлених зворотних зв’язків 

найбільше було між показниками захворюваності на вітряну віспу та КІ (41,1 %), 

причому в більшості випадків з ККІ; між показниками захворюваності на дифтерію 

та КНІ (35,7 %).  
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На рис. 8.1 представлено встановлені кореляційні зв’язки між показниками 

захворюваності на КІ в Україні. Всього було виявлено 50,0 % пар кореляційних 

зв’язків, із них сильної сили (rs=0,7, р<0,01; rs=0,8, р<0,01) у 35,7 % пар кореляцій. 

Спостерігалися переважно прямі сильної та середньої сили кореляційні зв’язки між 

КІ (78,6 %).  

 

Рис. 8.1 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції в Україні за 1985 – 2012 рр. 

Отже, було встановлено 50,5 % пар статистично значущих кореляційних 

зв’язків, із них у 91,9 % пар спостерігалися прямі зв’язки, в тому числі у 22,2 % пар 

кореляцій зв’язки були сильні. Одержані результати підтверджують дію однакових, 

в тому числі несприятливих, факторів середовища життєдіяльності на розвиток та 

поширення ЕП кору, краснухи, епідемічного паротиту, дифтерії, кашлюку, 

менінгококової інфекції, скарлатини та вітряної віспи, що необхідно враховувати 

при оцінці епідемічної ситуації з ККІ на певній території.  

8.1.2 Порівняння кореляційних зв‘язків між показниками захворюваності 

на крапельні інфекції у Луганській та Харківській областях, у Кіровоградській 

та Полтавській областях, у Рівненській та Сумській областях  

Враховуючи нерівномірність поширення інфекційних хвороб у багаторічній 

динаміці на різних за соціальною, медичною та екологічною характеристикою 

територіях дослідження був проведений порівняльний аналіз кореляційного зв’язку 

між показниками захворюваності на кір, епідемічний паротит, дифтерію, кашлюк, 

менінгококову інфекцію, скарлатину, вітряну віспу та краснуху у Харківській та 



246 

 

Луганській, у Кіровоградській та Полтавській, у Рівненській та Сумській областях. 

В кожній області дослідження було проведено по 28 зв’язків. 

Так, у Луганській та Харківській областях виявлено 46,4 % пар кореляцій, в 

тому числі у 88,5 % це були прямі середньої та сильної сили. У Луганській області 

кореляційні зв’язки виявляли у 57,1 % пар, а у Харківській – у 35,7 % (рис. 8.2).  

 

      Луганська область                                              Харківська область 

Рис. 8.2 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції у Луганській та Харківській областях за 1985 – 2012 рр. 

Проведений кореляційний аналіз у Кіровоградській та Полтавській областях 

дозволив виявити у 48,2 % пар кореляцій прямі переважно середньої сили зв’язки. У 

Полтавській області було значно більше виявлено зв’язків, ніж у Кіровоградській 

області відповідно 60,7 % та 35,7 % (рис. 8.3).  

 

Полтавська область                                       Кіровоградська область 

Рис. 8.3 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції у Полтавській та Кіровоградській областях за 1985 – 2012 рр. 



247 

 

Результати кореляційного аналізу у Рівненській та Сумській областях 

дозволили виявити у 55,4 % пар кореляцій прямі переважно середньої сили зв’язки, 

причому у Сумській області їх було встановлено у 2 рази більше, ніж у Рівненській 

області (відповідно 75,0 % та 32,1 %). Слід також зазначити, що у Сумській області 

у 23,8 % пар кореляцій зв’язки виявилися сильної сили (rs=0,7, р<0,01; rs=0,8, р<0,01) 

(рис. 8.4).  

 

               Сумська область                                           Рівненська область 

Рис. 8.4 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції у Сумській та Рівненській областях за 1985 – 2012 рр. 

Таким чином, порівняльна оцінка результатів кореляційного аналізу між 

показниками захворюваності на КІ у Харківській та Луганській областях, у 

Кіровоградській та Полтавській областях, у Рівненській та Сумській областях 

показала, що у Луганській, Полтавській та Сумській областях, які характеризуються 

більш вираженим значенням соціальних, медичних та екологічних факторів, майже 

у 2 рази частіше виявляли прямі кореляційні зв’язки, ніж у відповідних Харківській, 

Кіровоградській та Рівненській областях. Крім цього, у Полтавській та Сумській 

області частіше, ніж у Кіровоградській та Рівненській областях спостерігалися 

кореляційні зв’язки сильної сили між показниками захворюваності на КІ, у 

Харківський та Луганській областях частота випадків зв’язку сильної сили була 

майже однакова.  

 



248 

 

8.1.3 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції та факторами середовища життєдіяльності 

Для підтвердження впливу факторів середовища життєдіяльності на 

інтенсивність ЕП кору, епідемічного паротиту, кашлюку, дифтерії, менінгококової 

інфекції, скарлатини, вітряної віспи та краснухи у Харківській, Луганській, 

Кіровоградській, Полтавській, Рівненській та Сумській областях були проведені 

кореляційні зв’язки між показниками захворюваності на ці інфекції та факторами 

середовища життєдіяльності. Так, кореляція була проведена з кількістю викидів 

шкідливих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел 

(тис. тонн на рік), кількістю найпоширеніших речовин в атмосферному повітрі (тис. 

тонн на рік), зокрема оксиду вуглецю, пилу, діоксиду сірки та діоксиду азоту, 

показниками щільності населення (осіб на 1 кв. км.) та рівнем щепленості (%) за 

1985 – 2012 рр. В областях дослідження було проведено 414 кореляційних зв’язків, 

при цьому було використано 9 різноманітних факторів, що дало можливість 

проаналізувати 54 зв’язки по кожній нозологічній формі. 

Встановлено 171 (41,3 %) пару зв’язків показників захворюваності на КІ з 

факторами середовища життєдіяльності, в тому числі сильної сили у 41 (24,0 %) парі 

кореляцій. Найбільше кореляційних зв’язків було встановлено між показниками 

захворюваності на КІ та рівнем щільності (18,4 %), в тому числі сильної сили – 

41,9 %; кількістю викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел та 

пересувних джерел (14,9 %), в тому числі сильної сили – 12,0 %. В той же час у 

структурі встановлених зв’язків 43,3 % приходилося на прямі кореляційні зв’язки з 

найпоширенішими речовинами, в тому числі сильної сили – 26,0 %. 

Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на краснуху та 

факторами середовища життєдіяльності встановив у 20,4 % пар кореляцій прямі 

зв’язки, переважно середньої сили (rs=0,6, р<0,01). В областях дослідження, окрім 

Кіровоградської області, виявлено прямі кореляційні зв’язки між показниками 

захворюваності на краснуху та рівнем щільності населення (від rs=0,4, р<0,05 до 

rs=0,7, р<0,01). 
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Порівнюючи частоту та виявлену силу зв’язків між факторами середовища 

життєдіяльності та показниками захворюваності на краснуху у Кіровоградській та 

Полтавській областях, у Луганській та Харківській областях, у Рівненській та 

Сумській областях, чіткої різниці між ними не виявлено, проте у кожній 

досліджуваній області був зв’язок, окрім Кіровоградської області (рис. 8.5).  

 

Рис. 8.5 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на краснуху та 

факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 2012 рр. 

Завдяки кореляційному аналізу в 55,5 % пар кореляцій виявлено зв’язки між 

показниками захворюваності на кір та факторами середовища життєдіяльності, в 

тому числі у 13,3 % встановлено сильний зв’язок. Зворотний середньої сили зв’язок 

виявили між показниками захворюваності на кір та рівнем щепленості у Харківській 

(rs=-0,5, р<0,05), Кіровоградській (rs=-0,4, р<0,05) та Сумській (rs=-0,5, р<0,05) 

областях.  

Порівнюючи частоту та виявлену силу кореляційних зв’язків між факторами 

середовища життєдіяльності та показниками захворюваності на кір у Харківській та 

Луганській областях, у Кіровоградській та Полтавській областях, у Рівненській та 

Сумській областях, значну різницю виявили тільки між встановленими зв’язками у 

Рівненській та Сумській областях, причому у Сумській області у 3 рази частіше 

виявляли ці зв’язки, ніж у Рівненській області (рис. 8.6).  
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Рис. 8.6 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на кір та 

факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 2012 рр. 

Між показниками захворюваності на епідемічний паротит та факторами 

середовища життєдіяльності у 38,9 % пар кореляцій виявили зв’язок, в тому числі у 

23,8 % сильної сили. У Полтавській, Луганській та Сумській областях кореляційні 

зв’язки між показниками захворюваності на епідемічний паротит та факторами 

середовища життєдіяльності спостерігалися у 2 – 3 рази частіше, ніж у відповідних 

Кіровоградській, Харківській та Рівненській областях (рис. 8.7).  

 

Рис. 8.7 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на епідемічний 

паротит та факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 

2012 рр. 

Встановлено у 35,2 % пар кореляцій прямі зв’язки між показниками 

захворюваності на кашлюк та факторами середовища життєдіяльності, в тому числі 

у 26,3 % сильної сили. У Харківській та Кіровоградській областях, які 

характеризуються менш вираженими значеннями соціальних, медичних та 
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екологічних факторів, ніж відповідні Луганська та Полтавська області, кореляційних 

зв’язків не було встановлено, а у Сумській області було у 2 рази більше зв’язків, ніж 

у Рівненській області (рис. 8.8). 

  

Рис. 8.8 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на кашлюк та 

факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 2012 рр. 

Між показниками захворюваності на дифтерію та факторами середовища 

життєдіяльності кореляційні зв’язки виявлено у 42,6 %, в тому числі у 30,4 % 

сильної сили. Порівнюючи частоту та виявлену силу зв’язків між факторами 

середовища життєдіяльності та показниками захворюваності на дифтерію у 

Кіровоградській та Полтавській, у Луганській та Харківській, у Рівненській та 

Сумській областях, чіткої різниці між ними не виявлено, але у кожній області був 

встановлений зв‘язок з факторами середовища життєдіяльності (рис. 8.9). 

 

Рис. 8.9 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на дифтерію та 

факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 2012 рр. 

У 50,0 % пар кореляцій встановлені прямі зв’язки між показниками 

захворюваності на менінгококову інфекцію та факторами середовища 
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життєдіяльності, в тому числі у 55,5 % сильної сили. У Харківській (rs=0,8, р<0,01), 

Кіровоградській (rs=0,8, р<0,01), Полтавській (rs=0,9, р<0,01), Рівненській (rs=0,5, 

р<0,01) та Сумській (rs=0,8, р<0,01) областях встановлено прямі кореляційні зв’язки 

між показниками захворюваності на менінгококову інфекцію та показниками 

щільності населення, причому у більшості областей виявлені зв’язки наближений до 

функціональної залежності. Аналізуючи частоту та виявлену силу кореляційних 

зв’язків між факторами середовища життєдіяльності та показниками захворюваності 

на менінгококову інфекцію значна різниця була встановлена тільки між 

результатами кореляційних зв’язків у Харківській та Луганській областях. При 

цьому, в Луганській області, яка характеризується більш вираженими значеннями 

соціальних, медичних та екологічних факторів зв’язки між показниками 

захворюваності на менінгококову інфекцію та факторами середовища 

життєдіяльності у більшості випадків були відсутні (рис. 8.10).  

 

Рис. 8.10 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на 

менінгококову інфекцію та факторами середовища життєдіяльності в областях 

дослідження за 1990-2012 рр. 

Встановлено у 44,4 % пар кореляції зв’язки між показниками захворюваності 

на скарлатину та факторами середовища життєдіяльності, переважно середньої 

сили. Порівнюючи частоту та виявлену силу кореляційного зв’язку між факторами 

середовища життєдіяльності та показниками захворюваності на скарлатину у 

Кіровоградській та Полтавській, у Луганській та Харківській, у Рівненській та 

Сумській областях, встановлено значну різницю, причому у Кіровоградській, 

Луганській та Сумській областях зв’язки виявляли у 3 – 4 рази частіше, ніж у 
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відповідних Полтавській, Харківській та Рівненській областях (рис. 8.11).  

 

Рис. 8.11 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на скарлатину 

та факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 

2012 рр. 

Між показниками захворюваності на вітряну віспу та факторами середовища 

життєдіяльності встановлено у 29,6 % прямі, переважно середньої сили кореляційні 

зв’язки. Порівнюючи частоту та силу зв’язків між факторами та показниками 

захворюваності в областях виявлено різницю між Кіровоградською та Полтавською, 

Луганською та Харківською, Рівненською та Сумською областями. Причому у 

Полтавській та Луганській, які мали більш виражене значення соціальних та 

екологічних факторів, ніж відповідні Кіровоградська та Харківська області, зв’язки 

зустрічалися у 2 рази частіше (рис. 8.12). 

 

Рис. 8.12 Кореляційний аналіз між показниками захворюваності на вітряну 

віспу та факторами середовища життєдіяльності в областях дослідження за 1985 – 

2012 рр. 

Таким чином, прямі кореляційні зв’язки між показниками захворюваності на 

КІ та факторами середовища життєдіяльності встановлені у 41,3 % пар кореляцій, в 
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тому числі сильної сили у 24,0 %. Найбільше зв’язків було виявлено між 

показниками захворюваності на КІ та рівнем щільності (18,4 %), в тому числі у 41,9 

% пар кореляцій сильної сили. Разом з цим встановлено, що 43,4 % (із них 26,0 % 

сильні зв’язки) пар кореляцій приходиться на зв’язки між показниками 

захворюваності на КІ та кількістю найпоширеніших речовин (пил, діоксид азоту та 

сірки, оксид вуглецю), які є компонентами викидів автомобільного транспорту і 

знаходяться в атмосферному повітрі на рівні 2 – 3 метрів від землі. 

Порівняльна оцінка результатів кореляційного аналізу між показниками 

захворюваності на КІ та факторами середовища життєдіяльності у Харківській та 

Луганській областях, у Кіровоградській та Полтавській областях, у Рівненській та 

Сумській областях показала, що у Луганській, Полтавській та Сумській областях, 

які характеризуються більш вираженим значенням соціальних, медичних та 

екологічних факторів, майже у 2 рази частіше виявляли прямі кореляційні зв’язки, в 

тому числі сильної сили, ніж у відповідних Харківській, Кіровоградській та 

Рівненській області.  

 

8.2 Математичне моделювання прогнозу поширення захворюваності на 

крапельні інфекції за допомогою методу бінарної логістичної регресії  

 

Можлива природа причинно-наслідкових зв’язків у розвитку та поширенні КІ 

визначається концепцією багатофакторності. Наукові концепції, що базуються на 

аналізі факторів ризику, еволюції епідемічного процесу мають практичне 

підтвердження при вивченні ККІ. Так, зниження відсотку щепленості, криза у 

соціальних, економічних та політичних сферах призвели до погіршення епідемічної 

ситуації з цих інфекцій, що було встановлено при порівнянні показників 

захворюваності на КІ в різні періоди модернізації соціальних, економічних та 

політичних сфер в Україні та підтверджено встановленими прямими кореляційними 

зв’язками між показниками захворюваності на КІ та факторами середовища 

життєдіяльності. Втім, в сучасних умовах в епоху глобалізації, яка сприяє еволюції 
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ЕП інфекційних хвороб, для прогнозування епідемічної ситуації в залежності від тих 

змін, що відбуваються в середовищі життєдіяльності людей, важливим є проведення 

математичного моделювання прогнозу інтенсифікації епідемічного процесу КІ.  

Вважаємо, що одним із адекватних аналізів подібних зв’язків є метод бінарної 

логістичної регресії. За допомогою цього методу проводили моделювання 

взаємозв’язку показників захворюваності на кір, краснуху, епідемічний паротит, 

кашлюк, дифтерію, краснуху, менінгококову інфекцію, вітряну віспу та скарлатину 

із провісниками ризику, передумовами ризику та індексами людського розвитку для 

встановлення кількісних зв’язків, визначення провідних провісників та передумов 

ускладнення епідемічної ситуації. 

На основі проведеного аналізу за 1985 – 2012 рр. була розрахована медіана 

захворюваності на кір, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, краснуху, 

менінгококову інфекцію, скарлатину та вітряну віспу у Луганській, Харківській, 

Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Рівненській областях. Потім 

досліджувані області за нижчими та вищими показниками від значень медіани 

захворюваності були розділені на 2 групи. До 1-ї групи ввійшли області, які мали 

показники захворюваності вищі за медіану, а до 2-ї групи – області, які мали 

показники захворюваності нижчі за медіану. Ці дані були використані для 

розрахунку бінарної логістичної регресії за допомогою програми SPSS (версія 17). 

Аналіз бінарної логістичної регресії був проведений для встановлення ефекту 

відображення співвідношення між показниками захворюваності на кір, краснуху, 

епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, менінгококову інфекцію, скарлатину, 

вітряну віспу та соціальними (щепленість, урбанізація, щільність, смертність, 

природний приріст, загальний приріст, сальдо міграція) факторами, індексами 

людського розвитку (демографічний розвиток (ДР), розвиток регіональних ринків 

праці (РРП), матеріальний добробут населення (МДН), умови проживання 

населення (УПН), рівень освіти населення (РОН), стан та охорона здоров’я (СОЗ), 

соціальне середовище (СС), екологічна ситуація (ЕС) і фінансування людського 

розвитку (ФЛР) та екологічними (викиди в атмосферне повітря загалом від 
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стаціонарних джерел (СД) та пересувних джерел (ПД), викиди від СД, викиди від 

ПД, кількість пилу, діоксиду сірки (SО2), діоксиду азоту (NO2), оксиду вуглецю (CO) 

в атмосферному повітрі) факторами. А також для визначення тих ознак 

(захворюваність дітей, дорослих, жителів села та міста), які можуть бути 

провісниками ускладнення епідемічної ситуації з крапельних інфекцій. 

У дослідженні були використані матеріали аналізу захворюваності на кір, 

епідемічний паротит, кашлюк, дифтерію, менінгококову інфекцію, скарлатину, 

вітряну віспу, краснуху за 1985 – 2012 рр., дані про соціальні та екологічні фактори 

за 1985 – 2012 рр., ІЛР за 1999 – 2010 рр. у шести областях. Для розрахунку 

логістичних рівнянь використали 29 показників (табл. 8.1). 

Таблиця 8.1 

Показники, які характеризують епідемічний процес крапельних інфекцій 

та можуть впливати на рівень захворюваності на ці інфекції  

Групи Показники Одиниці виміру 

1 2 3 

1. Провісники  

ризику 

захворюваність дітей на 100 тис. вікової групи 

захворюваність дорослих на 100 тис. вікової групи 

захворюваність жителів села на 100 тис. жителів села 

захворюваність жителів міста на 100 тис. жителів міста 

2. Передумови  

ризику 

2.1. соціальні  

фактори 

щепленість населення % 

ступінь урбанізації % 

щільність населення осіб на 1 кв. км. 

смертність на 1000 осіб населення 

природний приріст на 1000 осіб населення 

загальний приріст на 1000 осіб населення 

міграція сальдо на 1000 осіб населення 
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                                                                                                                                                     Продовж. табл. 8.1. 

1 2 3 

2.2. екологічні  

фактори 

 

викиди в атмосферне повітря від стаціонарних 

джерел  

тис. тонн на 

рік 

викиди в атмосферне повітря від пересувних 

джерел 

тис. тонн на 

рік 

викиди в атмосферне повітря від стаціонарних 

та пересувних джерел 

тис. тонн на 

рік  

кількість в атмосферному повітрі пилу тис. тонн на 

рік 

кількість в атмосферному повітрі діоксиду 

сірки 

тис. тонн на 

рік  

кількість в атмосферному повітря діоксиду 

азоту 

тис. тонн на 

рік 

кількість в атмосферному повітря оксиду 

вуглецю 

тис. тонн на 

рік 

3. Індекси  

людського  

розвитку 

інтегральний індекс людського розвитку коефіцієнти 

демографічний розвиток коефіцієнти 

матеріальний добробут населення  коефіцієнти 

умови проживання населення  коефіцієнти 

розвиток регіональних ринків праці коефіцієнти 

рівень освіти населення коефіцієнти 

стан та охорона здоров’я коефіцієнти  

соціальне середовище коефіцієнти 

екологічна ситуація  коефіцієнти 

фінансування людського розвитку коефіцієнти 

На основі коефіцієнтів регресійної функції (В), включаючи константу: для 

екологічних факторів (-3,264), соціальних факторів (-5,98), ІЛР (-9,457) та 

провісників ризику (-1,450), можна прогнозувати взаємозв’язок цих факторів з 
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інтенсивністю ЕП кашлюку (табл. 8.2). Побудована модель дозволяє коректно 

класифікувати 98,4 % показників екологічних факторів, 78% соціальних факторів, 

93,1 % ІЛР та 61,3 % провісників ризику, які були введені у модель. 

Підвищення вмісту кількості NO2 в атмосферному повітрі збільшує шанси 

інтенсифікації ЕП кашлюку майже у 2 рази (ВШ 1,8; 95,0 % ВІ 1,4 – 2,3), а 

збільшення викидів від СД – на 4,0 % (ВШ 1,04; 95,0 % ВІ 1,0 – 1,05), при цьому 

специфічність отриманої моделі становила 98,5 %, чутливість – 98,4 %, точність – 

98,4 %. 

                                                                                                                          Таблиця 8.2 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на територіальне 

поширення захворюваності на кашлюк 
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1 2 3 4 5 6 7 

Екологічні фактори 

Від стаціонарних  

джерел 

0,034 0,007 20,8 0,01 1,04 (1,0-1,05) 

Діоксид азоту 0,612 0,110 30,7 0,01 1,8 (1,4-2,3) 

Соціальні фактори 

Загальний приріст 1,45 0,387 14,2 <0,001 4,3 (2,015-9,190) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності  

(індекси людського розвитку) 

Демографічний  

розвиток 

0,017 0,006 7,8 0,005 1,02 (1,0-1,03) 



259 

 

                                                                                                                                                        Продовж. табл. 8.2 

1 2 3 4 5 6 7 

Стан та охорона 

 здоров’я 

0,023 0,008 8,6 0,003 0,98 (0,96-0,99) 

Умови проживання 0,068 0,023 8,7 0,003 1,07 (1,02-1,12) 

Провісники ризику 

Рівень захворюваності 

дітей 

0,247 0,063 15,4 <0,001 1,281 (1,132-

1,449) 

Депопуляційні процеси, інтенсивність маятникової міграції населення, які 

характеризують загальний приріс населення, підвищують шанси інтенсифікації ЕП 

кашлюку у 4,3 рази (ВШ 4,3; 95,0 % ВІ 2,015 – 9,190), при цьому специфічність 

отриманої моделі становила 88,9 %, чутливість – 88,9 %, точність – 88,0 %. 

Шанси інтенсифікації ЕП кашлюку підвищуються на 2,0 % у випадку 

зростання показника ДР (ВШ 1,02; 95,0 % ВІ 1,0 – 1,03) та на 7,0 % – УПН (ВШ 1,07; 

95 % ВІ 1,02 – 1,12), а при зменшенні показника СОЗ – на 2 % (ВШ 0,98; 95 % ВІ 

0,96 – 0,99), при цьому специфічність отриманої моделі становила 91,7 %, 

чутливість – 94,4 %, точність – 93,0 %. 

Зростання рівня захворюваності на кашлюк дітей підвищує шанси 

інтенсифікації ЕП кашлюку майже у 1,3 рази (ВШ 1,28; 95,0 % ВІ 1,132 – 1,449), що 

може бути провісником ускладнення епідемічної ситуації з цієї інфекції на певній 

території, при цьому специфічність отриманої моделі становила 67,9 %, чутливість – 

88,1 %, точність – 77,9 %. 

На основі коефіцієнта регресійної функції (В), включаючи константу: 

соціальних факторів (24,68) та індексів людського розвитку (-80,01) можна 

прогнозувати наявність взаємозв’язку цих факторів з інтенсивністю ЕП кору 

(табл. 8.3). Побудована модель дозволяє коректно класифікувати 83,3 % соціальних 

факторів та 93,1 % індексів людського розвитку, які були введені у модель. 
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                                                                                                                            Таблиця 8.3 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на кір 

Назва факторів 
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Соціальні фактори 

Щільність 

населення 

0,122 0,53 5,4 0,02 1,130 (1,020-

1,253) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності (індекси людського 

розвитку) 

Соціальне 

середовище 

0,10 0,038 7,1 0,008 1,105 (1,027-

1,190) 

Екологічна ситуація 0,042 0,014 8,8 0,003 1,043 (1,014-

1,073) 

Фінансування 

людського розвитку 

0,076 0,026 8,6 0,003 1,079 (1,026-

1,136) 

Зростання щільності населення підвищує шанси інтенсифікації ЕП кору на 

13,3 % (ВШ 1,13; 95,0 % ВІ 1,02 – 1,253), при цьому специфічність отриманої моделі 

становила 80,3 %, чутливість – 86,4 %, точність – 83,3 %. 

Шанси інтенсифікації ЕП кору підвищуються на 10,5 % при зростанні 

показника СС (ВШ 1,105; 95,0 % ВІ 1,027 – 1,190), на 4,3 % – показника ЕС (ВШ 

1,043; 95,0 % ВІ 1,014 – 1,073) та на 8,0 % – при зростанні ФЛР (ВШ 1,079; 95% ВІ 

1,026 – 1,136), при цьому специфічність отриманої моделі становила 91,7 %, 

чутливість – 94,4 %, точність – 93,0 %. 

На основі коефіцієнта регресії (В), включаючи константу: для екологічних (-

2,678), соціальних (-10,168) факторів, ІЛР (-8,046) та провісників ризику (-0,175), 

можна прогнозувати наявність зв’язку цих факторів з інтенсивністю ЕП краснухи 
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(табл. 8.4).  

Таблиця 8.4 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на краснуху 
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Екологічні фактори 

Оксид вуглецю 0,245 0,055 19,7 <0,001 1,277 (1,146-

1,423) 

Константа -2,678      

Соціальні фактори 

Ступінь 

урбанізації 

0,101 0,027 14,4 <0,001 1,106 (1,050-

1,165) 

Природний 

приріст 

-0,294 0,109 7,3 0,01 0,746 (0,602-

0,928) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності  

(індекси людського розвитку) 

Стан та охорона 

 здоров’я 

-0,009 0,004 4,3 0,04 0,991 (0,983-

1,000) 

Матеріальний 

 добробут 

0,017 0,005 9,7 0,002 1,017 (1,006-

1,028) 

Фінансування 

людського 

розвитку 

0,022 0,007 9,2 0,002 1,022 (1,008-

1,037) 

Провісники ризику 

Рівень 

захворюваності 

дітей 

0,022 0,005 16,8 <0,001 1,022 (1,012-

1,033) 
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Побудована модель дозволяє коректно класифікувати 70,5 % показників 

екологічних факторів, 87,2 % соціальних факторів, 79,2 % ІЛР та 79,2 % провісників 

ризику, які були введені у модель. 

Зростання вмісту СO2 в повітрі підвищує шанси інтенсифікації ЕП краснухи на 

27,7 % (ВШ 1,277; 95,0 % ВІ 1,146 – 1,423), при цьому специфічність моделі 

становила 74,2 %, чутливість – 66,7 %, точність – 70,4 %. 

Збільшення рівня урбанізації підвищує шанси інтенсифікації ЕП краснухи на 

10,6 % (ВШ 1,106; 95,0 % ВІ 1,050 – 1,165), а зменшення природного приросту 

населення, що пов’язано з зростанням смертності, – на 25,4 % (ВШ 0,746; 95,0 % ВІ 

0,602 – 0,923), при цьому специфічність отриманої моделі становила 74,0 %, 

чутливість – 63,9 %, точність – 69,8 %. 

Зростання захворюваності на краснуху дітей підвищує шанси інтенсифікації 

ЕП цієї інфекції на 2,2 % (ВШ 1,022; 95,0 % ВІ 1,012 – 1,033) і може бути 

провісником ускладнення епідемічної ситуації з краснухи, при цьому специфічність 

моделі становила 77,9 %, чутливість – 63,1 %, точність – 70,2 %. 

Шанси інтенсифікації епідемічного процесу краснухи підвищуються на 2,0 % 

у випадках зростання показників МЕД (ВШ 1,017; 95,0 % ВІ 1,0 – 1,03), ФЛР – на 

2,2 % (ВШ 1,022; 95,0 % ВІ 1,008 – 1,037), а зниження СОЗ підвищує шанси майже 

1% (ВШ 0,983; 95,0 % ВІ 0,983 – 1,00), при цьому специфічність отриманої моделі 

становила 88,9 %, чутливість – 83,3 %, точність – 86,1 %. 

На основі коефіцієнтів регресії (В), включаючи константу: для соціальних 

факторів (55,57), ІЛР (15,797) та передумов ризику (-0,27), можна прогнозувати 

наявність зв’язку цих факторів з інтенсивністю ЕП епідемічного паротиту 

(табл. 8.5). Побудована модель дозволяє коректно класифікувати 97,7 % соціальних 

факторів, 94,4 % ІЛР та 67,1 % провісників, які були введені у модель. 

Зростання загального приросту населення може підвищити шанси 

інтенсифікації ЕП епідемічного паротиту у 6,2 рази (ВШ 6,247; 95,0 % ВІ 1,107 – 

5,256), урбанізації – на 55,4 % (ВШ 0,446; 95,0 % ВІ 0,204 – 0,971), а зменшення 

природного приросту – на 88,1 % (ВШ 0,119; 95% ВІ 0,015 – 0,956), при цьому 
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специфічність моделі становила 98,5 %, чутливість – 97,0 %, точність – 97,7 %. 

Рівень захворюваності на епідемічний паротит жителів міст підвищує шанси 

інтенсифікації ЕП майже на 2,0 % (ВШ 1,019; 95,0 % ВІ 1,009-1,029) і може бути 

провісником ускладнення епідемічної ситуації з цієї інфекції на певній території, 

при цьому специфічність моделі – 82,1 %, чутливість – 61,8 %, точність – 67,1 %. 

                                                                                                                      Таблиця 8.5 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на епідемічний паротит 
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1 2 3 4 5 6 7 

Соціальні фактори 

Загальний приріст 1,832 0,883 4,3 0,04 6,247 (1,107-

5,256) 

Ступінь 

урбанізації 

0,808 0,397 4,1 0,04 0,446 (0,204-

0,971) 

Природний 

приріст населення  

-2,126 1,061 4,0 0,04 0,119 (0,015-

0,956) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності 

 (індекси людського розвитку) 

Стан та охорона 

здоров’я 

0,047 0,018 6,4 0,01 1,048 (1,01-

1,086) 

Демографічний 

розвиток 

0,037 0,017 4,8 0,03 1,037 (1,004-

1,072) 

Розвиток освіти 0,065 0,028 5,5 0,02 1,067 (1,011-

1,126) 
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                                                                                                                                                      Продовж. табл. 8.5 

1 2 3 4 5 6 7 

Розвиток 

регіональних 

ринків праці 

0,057 0,022 7,0 001 1,059 (1,015-

1,104) 

Екологічна 

ситуація 

0,056 0,018 9,5 0,002 1,058 (1,021-

1,096) 

Провісники ризику 

Рівень 

захворюваності 

жителів міста 

0,019 0,005 14,4 <0,001 1,019 (1,009-

1,029) 

Шанси інтенсифікації ЕП епідемічного паротиту можуть підвищуватися на 

4,0 % у випадках зростання показника ДР (ВШ 1,037; 95,0 % ВІ 1,004 – 1,072), РО на 

6,7 % (ВШ 1,067; 95,0 % ВІ 1,011 – 1,126), на 6,0 % – показника РРП (ВШ 1,059; 

95,0 % ВІ 1,015 – 1,104), на 6,0 % – показника ЕС (ВШ 1,058; 95,0 % ВІ 1,021 – 

1,096), а зниження СОЗ підвищує шанс інтенсифікації ЕП на 5,0 % (ВШ 1,01; 95% ВІ 

1,01 – 1,086), при цьому специфічність отриманої моделі становила 94,4 %, 

чутливість – 94,4 %, точність – 94,4 %. 

На основі коефіцієнта регресійної функції (В), включаючи константу: для 

екологічних факторів (1,645), соціальних факторів (2,37), ІЛР (-0,308) та провісників 

ризику (-0,259), можна прогнозувати наявність взаємозв’язку цих факторів з 

інтенсивністю епідемічного процесу дифтерії (табл. 8.6). Побудована модель 

дозволяє коректно класифікувати 73,5 % екологічних факторів, 66,7% соціальних 

факторів, 87,5 % ІЛР та 87,5 % провісників ризику, які були введені у модель. 
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                                                                                                                     Таблиця 8.6 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на дифтерії 
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Екологічні фактори 

Діоксид сірки 0,226 0,055 16,7 <0,001 1,253 (1,125-1,396) 

Соціальні фактори 

Щепленість -0,043 0,017 6,6 0,01 0,958 (0,926-0,990) 

Природний приріст  -0,231 0,061 14,4 <0,001 0,794 (0,704-0,894) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності (індекси людського 

розвитку) 

Умови проживання 0,037 0,009 18,0 <0,001 1,038 (1,020-1,056) 

Провісники ризику 

Рівень 

захворюваності 

жителів міста 

0,153 0,063 5,9 0,01 1,166 (1,031-1,318) 

Збільшення вмісту SO2 в атмосферному повітрі підвищують шанси активізації 

ЕП дифтерії на 25,3 % (ВШ 1,253; 95,0 % ВІ 1,125 – 1,396), при цьому специфічність 

отриманої моделі становила 69,7 %, чутливість – 77,3 %, точність – 73,5 %. 

Зниження рівня щепленості населення проти дифтерії підвищує шанси 

інтенсифікації ЕП цієї інфекції на 4,2 % (ВШ 0,958; 95,0 % ВІ 0,926 – 0,990), а 

природного приросту – на 21,0 % (ВШ 0,794; 95,0 % ВІ 0,704 – 0,894), при цьому 

специфічність моделі становила 61,5 %, чутливість – 81,8 %, точність – 76,7 %. 

Зростання захворюваності на дифтерію жителів міста підвищує шанси 

інтенсифікації ЕП майже на 17,0 % (ВШ 1,166; 95,0 % ВІ 1,031 – 1,318) і може бути 

провісником ускладнення епідемічної ситуації з цієї інфекції на певній території, 
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при цьому специфічність моделі – 83,3 %, чутливість – 68,6 %, точність – 65,9 %. 

Зростання УПН підвищує шанси інтенсифікації ЕП дифтерії на 3,8 % (ВШ 

1,038; 95,0 % ВІ 1,02 – 1,056), при цьому специфічність отриманої моделі становила 

88,9 %, чутливість – 86,1 %, точність – 87,5 %. 

На основі коефіцієнтів регресійної функції (В), включаючи константу: для 

екологічних факторів (-1,645), соціальних факторів (-25,22), ІЛР (-0,035) та 

провісників ризику (-25,22), можна прогнозувати наявність взаємозв’язку цих 

факторів з інтенсивністю ЕП вітряної віспи (табл. 8.7). Побудована модель дозволяє 

коректно класифікувати 73,5 % екологічних факторів, 98,8 % соціальних факторів, 

84,7 % ІЛР та 98,8 % провісників ризику, які були введені у модель. 

                                                                                                                      Таблиця 8.7 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на вітряну віспу 

Назва факторів 
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Екологічні фактори 

Оксид вуглецю 0,258 0,059 19,5 <0,001 1,295 (1,154-1,453) 

Діоксид азоту 0,170 0,073 5,5 0,02 1,186 (1,028-1,367) 

Соціальні фактори 

Сальдо міграції 0,756 0,363 4,3 0,04 2,13 (1,046-4,335) 
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                                                                                                                                                        Продовж. табл. 8.7 

1 2 3 4 5 6 7 

Приріст 

населення 

-2,72 1,091 6,2 0,001 0,066 (0,008-0,557) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності (індекси людського 

розвитку) 

Демографічний 

розвиток 

11,442 4,34 6,9 0,008 0,991 (0,983-1,000) 

Матеріальний 

добробут 

17,094 6,228 7,5 0,006 1,017 (1,006-1,028) 

Провісники ризику 

Рівень 

захворюваності 

дітей 

0,37 0,014 7,3 0,007 1,037 (1,010-1,065) 

Зростання вмісту СО в атмосферному повітрі підвищують шанси 

інтенсифікації ЕП вітряної віспи майже на 30,0 % (ВШ 1,295; 95,0 % ВІ 1,154 – 

1,453), а вмісту NO2 в атмосферному повітрі – майже на 18,6 % (ВШ 1,186; 95,0 % ВІ 

1,028 – 1,367), при цьому специфічність становила 77,3 %, чутливість – 69,4 %, 

точність – 73,5 %. 

Збільшення сальдо міграції населення підвищує шанси інтенсифікації ЕП 

вітряної віспи більш ніж у 2 рази (ВШ 2,13; 95,0 % ВІ 1,046 – 4,335), а зниження 

природного приросту – на 93,0 % (ВШ 0,066; 95,0 % ВІ 0,008 – 0,557), при цьому 

специфічність моделі становила 100 %, чутливість – 97,7 %, точність – 98,8 %. 

Зростання захворюваності на вітряну віспу дітей підвищує шанси 

інтенсифікації ЕП цієї інфекції майже на 4,0 % (ВШ 1,037; 95,0 % ВІ 1,01 – 1,065) і 

може бути провісником ускладнення епідемічної ситуації з цієї інфекції на певній 

території, при цьому специфічність отриманої моделі становила 68,4 %, чутливість – 

66,8 %, точність – 62,4 %. 

Зростання ДР підвищує шанси інтенсифікації ЕП вітряної віспи майже на 
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1,0 % (ВШ 0,991; 95,0 % ВІ 0,983 – 1,000), а МД – майже на 2,0 % (ВШ 1,017; 95% 

ВІ 1,006 – 1,028), при цьому специфічність отриманої моделі становила 86,1 %, 

чутливість – 83,3 %, точність – 84,7 %. 

На основі коефіцієнта регресійної функції (В), включаючи константу: для 

екологічних факторів (1,485), соціальних факторів (34,017); ІЛР (-6,35) можна 

прогнозувати наявність взаємозв’язку цих факторів з інтенсивністю ЕП 

менінгококової інфекції (табл. 8.8). Побудована модель дозволяє коректно 

класифікувати 73,5 % екологічних факторів, 83,2 % соціальних факторів, 77,8 % 

ІЛР, які були введені у модель. 

Таблиця 8.8 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на територіальне 

поширення захворюваності на менінгококову інфекцію 
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Екологічні фактори 

Кількість пилу 0,148 0,056 6,9 0,008 1,160 (1,039-1,295) 

Соціальні фактори 

Природний приріст -0,515 0,204 6,3 0,01 0,598 (0,401-0,892) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності (індекси людського розвитку) 

Соціальне  

середовище 

0,017 0,005 19,6 <0,001 1,023 (1,013-1,033) 

Зростання вмісту пилу в атмосферному повітрі підвищує шанси інтенсифікації 

ЕП менінгококової інфекції на 25,6 % (ВШ 1,160; 95,0 % ВІ 1,039 – 1,295), при 

цьому специфічність отриманої моделі становила 69,7%, чутливість – 77,3%, 

точність – 73,5 %. 

Зниження природного приросту підвищує шанси інтенсифікації ЕП 

менінгококової інфекції на 40,2 % (ВШ 0,598; 95,0 % ВІ 0,401 – 0,892), при цьому 
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специфічність моделі становила 78,5 %, чутливість – 87,9 %, точність – 83,2 %. 

Зростання СС підвищує шанси інтенсифікації ЕП менінгококової інфекції на 

2,3 % (ВШ 1,023; 95,0 % ВІ 1,013 – 1,033). Специфічність моделі прогнозування 

захворюваності на менінгококову інфекцію, що пов’язано з узагальненими 

факторами (ІЛР), становить 77,8 %, чутливість – 77,8 %, точність – 77,7 %. 

На основі коефіцієнта регресійної функції (В), включаючи константу: для 

екологічних факторів (-2,678), ІЛР (7,662), провісників ризику (0,75) можна 

прогнозувати наявність взаємозв’язку цих факторів з інтенсивністю ЕП скарлатини 

(табл. 8.9). Побудована модель дозволяє коректно класифікувати 70,5 % екологічних 

факторів, 84,7 % ІЛР та 96,8 % провісників ризику, які були введені у модель. 

                                                                                                                     Таблиця 8.9 

Результати впливу факторів середовища життєдіяльності на 

територіальне поширення захворюваності на скарлатину 
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Екологічні фактори 

Оксид вуглецю 0,245 0,055 19,7 <0,001 1,277 (1,146-1,423) 

Узагальнені фактори середовища життєдіяльності (індекси людського 

розвитку) 

Інтегральний  

індекс 

0,08 0,022 12,8 <0,001 1,083 (1,037-1,131) 

Рівень освіти 0,026 0,008 9,5 0,002 0,974 (0,958-0,990) 

Соціальні фактори 

Рівень 

захворюваності 

дорослих  

1,930 0,607 10,1 0,001 6,892 (2,097-22,655) 
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                                                                                                                                                        Продовж. табл. 8.9 

1 2 3 4 5 6 7 

Рівень 

захворюваності 

дітей 

0,147 0,040 13,8 0,000 1,159 (1,072-1,253) 

Зростання вмісту СO в атмосферному повітрі підвищує шанси інтенсифікації 

ЕП скарлатини майже на 27,7 % (ВШ 1,277; 95,0 % ВІ 1,146 – 1,423), при цьому 

специфічність моделі становила 74,2 %, чутливість – 66,7 %, точність – 70,4 %. 

Зростання захворюваності на скарлатину дітей підвищує шанси інтенсифікації 

ЕП цієї інфекції в 1,6 разів (ВШ 1,159; 95,0 % ВІ 1,072 – 1,253), захворюваності 

дорослих – майже у 7 разів (ВШ 6,892; 95,0 % ВІ 2,097 – 22,655) і можуть бути 

провісниками ускладнення епідемічної ситуації, при цьому специфічність моделі 

становила 95,4 %, чутливість – 97,0 %, точність – 96,2 %. 

Зростання ІЛР підвищує шанси інтенсифікації ЕП скарлатини на 8,3 % (ВШ 

1,037; 95,0 % ВІ 1,037 – 1,131), а РОН – майже на 2,6 % (ВШ 0,974; 95,0 % ВІ 0,958 – 

0,990), при цьому специфічність отриманої моделі становила 83,3 %, чутливість – 

86,1 %, точність – 84,7 %. 

Показники, які включали в модель бінарної логістичної регресії були розділені 

на групи – екологічні та соціальні фактори, ІЛР (узагальнені соціальні, медичні, 

екологічні та економічні фактори). Проаналізували ризик інтенсифікації ЕП 

кашлюку, дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту, менінгококової інфекції, 

вітряної віспи та скарлатини в залежності від кожного із цих показників. Практично 

всі показники, які використовувалися у методі бінарної логістичної регресії, 

ввійшли до тієї чи іншої моделі. Одержані результати можна розглядати як високу 

імовірність належності взаємозв’язку соціальних, екологічних, медичних та 

економічних факторів з інтенсивністю ЕП кашлюку, дифтерії, кору, краснухи, 

епідемічного паротиту, менінгококової інфекції, вітряної віспи та скарлатини. Крім 

цього, побудова математичної моделі за допомогою бінарної логістичної регресії 

при включенні провісників ризику дала можливість прогнозувати ускладнення 
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епідемічної ситуації з КІ при зростанні захворюваності серед дітей, дорослих, 

сільських та міських жителів. Вивчення ризику інтенсифікації ЕП крапельних 

інфекцій від цих показників показало їх неоднорідність.  

Представлені у таблиці 8.10 дані свідчать про вплив екологічних факторів на 

рівні захворюваності як на ККІ, так і на КНІ. Втім, суттєвий вплив на 

інтенсифікацію епідемічного процесу КІ чинять ті речовини (оксид вуглецю, 

діоксид азоту, діоксид сірки, пил), які знаходяться у атмосферному повітрі на рівні 2 

– 3 метрів і є компонентами викидів автомобільного транспорту. В сучасних умовах, 

при значному збільшенні транспорту, це є важливим фактом. Слід зазначити, що на 

епідемічний процес КНІ екологічні фактори чинять більший вплив, ніж на ККІ. 

Серед ККІ на інтенсивність ЕП дифтерії найбільший вплив має вміст діоксиду сірки 

в атмосферному повітря, кашлюку – вміст діоксиду азоту в атмосферному повітрі та 

кількість викидів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел, краснухи – вміст 

оксиду вуглецю в атмосферному повітря.  

                                                                                                                 Таблиця 8.10 

Ризик інтенсифікації епідемічного процесу кору, краснухи, епідемічного 

паротиту, дифтерії, кашлюку, менінгококової інфекції, скарлатини та вітряної 

віспи в залежності від передумов та провісників ризику в областях дослідження  

Назва показників Відношення шансів ризику інтенсифікації 

епідемічного процесу крапельних інфекцій (%) 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Екологічні фактори  

Викиди від стаціонарних  

джерел 

_ - - - - - 4,0 - 
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                                                                                                                                                      Продовж. табл. 8.10 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кількість оксиду вуглецю - 29,5 27,7 - 27,7 - - - 

Кількість діоксиду азоту - 18,6 - - - - 80,0 - 

Кількість діоксиду сірки - - - - - - - 25,3 

Кількість пилу 16,0 - - - - - - - 

Соціальні фактори  

Загальний приріст населення - - - - - 524,7 330,0 - 

Щільність населення - - - 13,0 - - - - 

Ступінь урбанізації - - - - 10,6 44,6 - - 

Сальдо міграції - 113,0 - - - - - - 

Відсоток щепленості - - - - - - - 4,2 

Природний приріст 40,2    25,4  88,0 21,0 

Індекси людського розвитку 

Інтегральний індекс 

людського розвитку 

- - 8,3 - - - - - 

Демографічний розвиток - 1,0 - - - 4,0 2,0 - 

Стан охорони здоров’я - - - 1,0 1,0 4,8 2,0 - 

Умови проживання - - - - - - 7,0 3,8 

Рівень освіти - - 2,6 - - 6,7 - - 

Соціальне середовища 2,3 - - 10,5 - - - - 

Фінансування розвитку - - - 8,0 2,2 - - - 

Екологічна ситуація - - - 4,3 1,7 5,8 - - 

Матеріальний добробут - 1,7 - - - - - - 

Регіональні ринки праці - - - - - 5,9 - - 

Провісники ризику 

Захворюваність дітей - 3,7 16,0 - 2,2 - 28,1 - 

Захворюваність дорослих - - 589,0 - - - - - 

Захворюваність жителів міста - - - - - 2,0 - 16,6 
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Математично було доведено вплив соціальних факторів на інтенсивність 

епідемічного процесу як ККІ, так і КНІ. Втім, якщо серед КНІ це стосувалося тільки 

вітряної віспи, де було показано вплив сальдо міграції на інтенсивність ЕП цієї 

інфекції, то серед КІ показано залежність інтенсифікації ЕП краснухи – від 

урбанізації, кору – від щільності населення, епідемічного паротиту – від загального 

приросту населення та урбанізації, кашлюку – від загального приросту населення, 

дифтерії – від рівня щепленості. 

Аналіз впливу узагальнених соціальних, екологічних, медичних та 

економічних факторів (ІЛР) свідчить про значно меншу залежність інтенсивності 

ЕП кашлюку, дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту, менінгококової 

інфекції, вітряної віспи та скарлатини від цих показників. Слід зазначити, що всі ІЛР 

були включені в ту чи іншу модель побудови бінарної логістичної регресії. 

Причому, для певної нозологічної форми КНІ це були 1 – 2 показники, із 5 

показників задіяних в моделі. В той же в модель логістичної регресії були включені 

по 3 – 5 показника для певних нозологічних форм ККІ, із 8 задіяних в моделі. Так, 

для прогнозування інтенсифікації ЕП дифтерії показано залежність від УПН; для 

кашлюку від ДР, СОЗ та РОН; для епідемічного паротиту від ДР, СОЗ, РОН, ЕС та 

РРП; для краснухи від СС, ФЛР та ЕС; для кору від СОЗ, ФЛР та МДН. 

Використання методу бінарної логістичної регресії дало можливість при 

включенні в модель показників захворюваності дітей, дорослих, жителів міст та сіл 

виявити показники, які можна вважати провісниками ускладнення епідемічної 

ситуації з КІ. Для ККІ прогнозними виявилися показники захворюваності серед 

дітей та жителів міста. Так, про ускладнення епідемічної ситуації може свідчити 

підйом захворюваності на дифтерію у 1,2 рази жителів міста; з кашлюку – у 1,3 рази 

дітей; з епідемічного паротиту – підйом захворюваності жителів міста; з краснухи – 

незначний підйом захворюваності дітей. Про ускладнення епідемічної ситуації КНІ 

може свідчити підйом захворюваності серед дітей та дорослих. Так, підйом 

захворюваності на скарлатину у 1,2 рази серед дітей та у 7 разів серед дорослих  є 

провісниками ускладнення епідемічної ситуації з цієї інфекції.  
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8.3 Методичні підходи до оптимізації епідеміологічного нагляду за 

крапельними контрольованими інфекціями 

 

Основною метою епідеміологічного нагляду за ККІ є оцінка епідемічної 

ситуації та прогнозування на підставі яких розробляються науково обґрунтовані 

заходи, направлені на попередження епідемічних підйомів захворюваності та 

летальних випадків. 

Для виконання поставленої мети щодо попередження ускладнення епідемічної 

ситуації з ККІ на територіях, які відрізняються соціальною, екологічною та 

медичною характеристикою, були розроблені спосіб оцінки епідемічної ситуації та 

метод прогнозування рівня інфекційної захворюваності. 

8.3.1 Оцінка епідемічної ситуації з крапельних контрольованих інфекцій з 

урахуванням факторів середовища життєдіяльності  

У сучасних умовах постійно ведеться пошук шляхів та способів взаємної 

інтеграції епідеміологічного нагляду та соціально-гігієнічного моніторингу для 

визначення їх організаційної взаємодії. Проведені нами дослідження показали, що 

невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду поряд з епідеміологічним 

аналізом інфекційних хвороб повинен бути соціально-гігієнічний моніторинг. 

Зіставлення основних концептуальних характеристик цих двох інформаційно-

аналітичних систем (епідеміологічний нагляд та соціально-гігієнічний моніторинг) 

дозволив розробити спосіб оцінки епідемічної ситуації з ККІ.  

Спосіб оцінки передбачає аналіз захворюваності на ККІ, в тому числі у 

вікових групах, серед жителів міста та села, щепленість населення, враховуючи при 

цьому стан здоров’я населення, зокрема наявність на певній території 

імунокомпрометованих осіб, стан соціальних (щільність населення) та екологічних 

факторів (забрудненість атмосферного повітря шкідливими речовинами). 

Беручи до уваги рівень захворюваності на кір, краснуху, епідемічний паротит, 

дифтерію та кашлюк і отримані результати аналізу був запропонований алгоритм 

оцінки епідемічної ситуації з урахуванням комплексного підходу. 
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1. За допомогою аналізу захворюваності на кір, краснуху, епідемічний 

паротит, дифтерію та кашлюк, з’ясовуємо розподіл захворюваності для визначення 

статистичних методів дослідження. У випадку розподілу захворюваності, який не 

відповідає нормальному, для оцінки епідемічної ситуації використовуємо 

розраховану медіану, а при нормальному розподілу – середні арифметичні 

показники. Надалі проводимо порівняльний аналіз центральних тенденцій (медіани 

або середніх арифметичних показників) багаторічної захворюваності на кір, 

краснуху, епідемічний паротит, дифтерію та кашлюк із показниками захворюваності 

на ці інфекції у два останні роки. 

2. Проведені імунологічні дослідження показали, що у осіб з відхиленнями від 

біологічних референтних інтервалів показників імунної системи, тобто у 

імунокомпрометованих осіб, імунна відповідь на введення вакцинного антигену 

дещо слабша, ніж у практично здорових осіб, що дає нам право віднести їх до групи 

ризику. Згідно з міжнародною класифікаційною характеристикою (МКХ-10) осіб із 

такими захворюваннями: A41; A55-A56; A60; B00; B02; B20-B24; B25; B27; B35-

B49; B58; С00-D84; D80-D84; D86; D89; E05; E06; E10-E14; E12; E32; E89.0;G35; 

H15-H18; H65.2.3.4; H66.1.2.3.; I05-I09; J30.1-4; J31; J35; J37; J41-J42; J44; J47 (крім 

144.8.2); J45-46; K70.3; K71.7, K74.3-6; K73; K75.2,3; L20; L23-L25; M05; M06; 

M08.0; M10-M13: M05-M06; M32; M45; N03; N80; T86 можна вважати 

імунокомпрометованими і віднести до групи ризику щодо ККІ. Слід також 

зазначити, що у більшості випадків імунокомпрометовані особи не мають 

профілактичних щеплень, що ще в більшій мірі визначає їх сприйнятливість до 

збудників інфекційних хвороб. Тому, оцінюючи епідемічну ситуацію з ККІ на 

певній території, достатньо виділити групу осіб із захворюваннями при яких у 

більшості випадків можуть бути відхилення в імунній системі. Визначаємо 

абсолютний приріст групи імунокомпрометованих осіб за останні 5 – 10 років.  

3.  Для вивчення факторів середовища життєдіяльності, що могли б вплинути 

на рівень захворюваності на кір, краснуху, епідемічний паротит, дифтерію та 

кашлюк використовували інформацію про кількість викидів в повітря від 
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стаціонарних та пересувних джерел, а також найпоширеніших речовин (оксиду 

вуглецю, пилу, діоксиду сірки та діоксиду азоту), щільність населення та рівень 

щепленості проти кору, краснухи, епідемічного паротиту, дифтерії та кашлюку дітей 

за схемами імунізації, які передбачені у календарі щеплень України. Вивчали 

зв’язок рівня захворюваності на ці інфекції з вищезазначеними факторами ризику.  

Встановлюємо кореляційний зв’язок між показниками захворюваності на 

конкретну нозологічну форму ККІ з певним фактором ризику (рівень щепленості 

населення, щільність населення, кількість викидів шкідливих речовин в повітря). 

4. Встановлюємо середній рівень щепленості населення за останні 2 – 3 роки. 

5.  Оцінюємо епідемічну ситуацію з кору, краснухи, епідемічного паротиту, 

дифтерії та кашлюку на основі проведеного аналізу показників захворюваності на 

ККІ з урахуванням факторів ризику. 

Дослідження регіону для оцінки епідемічної ситуації щодо ККІ, а також 

факторів ризику для цих інфекційних хвороб, наведено у таблиці 8.11. 

          Таблиця 8.11 

Захворюваність на кір, краснуху, епідемічний паротит, дифтерію та 

кашлюк і її зв’язок з факторами ризику в Луганській області 

Показник 

Нозологічна форма 

краснуха кір паротит кашлюк дифтерія 

1 2 3 4 5 6 

Медіана захворюваності 

на 100 тис. населення 

77,4 0,6 17,1 0,7 0,2 

Захворюваність у 2011 році 0,1 0,0 0,3 0,1 0,04 

Захворюваність у 2012 році 0,2 0,2 0,2 0,4 0,0 

Абсолютний приріст (%) 

імунокомпрометованих осіб  

+1,4 +1,4 +1,4 +1,4 +1,4 

Середній рівень щепленості 

за останні 3 роки (%) 

62,6 61,6 60,4 65,4 68,8 
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                                                                                                                                                      Продовж. табл. 8.11 

1 2 3 4 5 6 

Щепленість (%), (rs, p, n) - - - - -0,4 

0,05 

23 

Щільність населення (осіб 

на 1 кв. км.), (rs, p, n) 

0,7 

0,01 

25 

0,7 

0,01 

25 

0,6 

0,01 

25 

0,6 

0,01 

25 

- 

Кількість викидів 

шкідливих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами 

(тис. тонн на рік), (rs, p, n) 

- 0,7 

0,01 

23 

0,8 

0,01 

23 

0,8 

0,01 

23 

- 

Кількість викидів 

шкідливих речовин в 

атмосферне повітря 

пересувними джерелами 

(тис. тонн на рік), (rs, p, n) 

0,5 

0,01 

23 

- - - - 

Кількість викидів 

шкідливих речовин в 

атмосферне повітря 

стаціонарними та 

пересувними джерелами 

(тис. тонн на рік), (rs, p, n) 

- 0,6 

0,01 

23 

0,8 

0,01 

23 

0,8 

0,01 

23 

- 

Кількість викидів пилу в 

атмосферне повітря (тис. 

тонн на рік), (rs, p, n) 

0,6 

0,01 

22 

0,7 

0,01 

22 

0,6 

0,01 

22 

0,6 

0,01 

22 

- 
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                                                                                                                                                      Продовж. табл. 8.11 

1 2 3 4 5 6 

Кількість викидів діоксиду 

сірки в атмосферне повітря 

(тис. тонн на рік), (rs, p, n) 

- - 0,4 

0,03 

22 

0,4 

0,05 

22 

-0,7 

0,01 

22 

Кількість викидів оксиду 

вуглецю в атмосферне 

повітря (тис. тонн на рік), 

(rs, p, n) 

- 0,5 

0,01 

22 

0,6 

0,01 

22 

0,6 

0,01 

22 

- 

Кількість викидів діоксиду 

азоту в атмосферне повітря 

(тис. тонн на рік), (rs, p, n) 

-0,7 

0,01 

22 

- - - -0,7 

0,01 

22 

За показниками захворюваності з урахуванням факторів ризику епідемічну 

ситуацію з кору, краснухи, епідемічного паротиту, кашлюку та дифтерії в регіоні 

можна оцінити, як благополучну. Втім, зростання випадків імунокомпрометованих 

осіб та низький рівень щепленості населення свідчить про наявність передумов, які 

можуть негативно вплинути на епідемічну ситуацію з ККІ у випадку інтенсифікації 

ЕП. Тому епідемічну ситуацію на даній території слід оцінювати як нестійку.  

Крім цього, за результатами кореляційного аналізу для регіону 

найвагомішими факторами ризику можна вважати щільність населення, кількість 

викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 

кількість викидів шкідливих речовин у повітря стаціонарними та пересувними 

джерелами; кількість викидів пилу та оксиду вуглецю в атмосферне повітря. 

 Запропонований спосіб оцінки епідемічної ситуації дозволяє визначити 

ступінь реальної небезпеки інтенсифікації ЕП кору, краснухи, епідемічного 

паротиту, дифтерії та кашлюку, базуючись на показниках захворюваності та 

факторах ризику. Цей спосіб може бути використаний у будь-якій організаційній 

структурі системи епідеміологічного нагляду (державі, області, місту, районі), так як 

він не передбачає використання складних комп’ютерних програм. 
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8.3.2 Методика прогнозування рівня захворюваності на крапельні 

інфекції 

В умовах зниження захворюваності на КІ з повітряно-крапельним механізмом 

передачі збудника інфекції важливим є прогнозування тенденцій ЕП для 

попередження їх епідемічного підйому.  

Нині існує декілька методів науково обґрунтованого якісного та кількісного 

прогнозування інфекційної захворюваності, які дозволяють передбачити з певною 

вірогідністю час (терміни) епідемічних підйомів та спадів захворюваності (якісний 

прогноз), а також рівень захворюваності в той чи інший момент (кількісний 

прогноз). Проте більшість з них не використовується в епідеміологічній практиці 

через складність математичного розрахунку та високої похибки. Крім цього, для 

прогнозування рівня інфекційної захворюваності необхідні такі моделі, які б 

характеризували динамічні властивості ряду за часом, що змінюється, та давали 

можливість враховувати інформаційну цінність кожного з його елементів. Зважаючи 

на це, було проаналізовано різні методи прогнозування рівня інфекційної 

захворюваності за допомогою математичних моделей, що описують закономірності 

ЕП з урахуванням певних умов його розвитку, серед яких метод експонентного 

згладжування (модель Брауна) показав найбільш достовірну верифікацію прогнозу. 

Цей метод виявився найбільш практичним та достовірним (82,0 %), що 

підтверджено успішною його апробацією на практиці в ДУ «Харківський 

лабораторний центр санітарно-епідеміологічної служби України».  

Для обчислення прогнозного значення використовували показники 

щомісячної захворюваності на КІ (на 100 тис. населення) за останні 20 років. 

За допомогою комп’ютерній програми прогнозування рівня інфекційної 

захворюваності проводили розрахунок за таким алгоритмом: 

1) в таблицю щомісячно вносили показники захворюваності (на 100 тис. 

населення);  

2) за допомогою методу найменших квадратів обчислювали початкові 

коефіцієнти рівняння параболічного тренду;  
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3) для щомісячного розрахунку прогнозного значення застосовували 

адаптивну модель Брауна, що базується на трикроковому експонентному 

вирівнюванні динамічного ряду;  

4) за отриманими результатами будували графік прогнозованих значень; 

5) обчислювали порогові значення рівня захворюваності для кожного місяця 

окремо; 

6) за отриманими результатами будували графік порогових значень;  

7) за отриманими прогнозованими значеннями обчислювали похибку 

прогнозування. 

Приклад, результатів обчислень прогнозування представлено у таблиці 8.12. 

                                                                                                               Таблиця 8.12 

Результати обчислень прогнозування захворюваності на менінгококову 

інфекцію (на 100 тис. населення) 

 Фактичні дані Прогноз Похибка Поріг 

Січень 0,1398 0,0821 17,8779 1,2567 

Лютий 0,0698 0,0054 94,6171 1,2582 

Березень 0,1398 0,0441 55,8876 1,3137 

Квітень 0,4893 0,0867 82,6694 1,2785 

Травень 0,2096 0,0906 54,6756 1,3255 

Червень 0 0,0503 0 1,4178 

Липень 0,0698 0,0136 86,3884 1,3519 

Серпень 0,0698 0,2172 117,2227 1,8308 

Вересень 0 0,4230 0 1,6645 

Жовтень 0,2096 0,1049 47,5509 1,3529 

Листопад 0,3495 0,0194 93,5232 1,4904 

Грудень 0,2796 0,4214 40,4659 1,5179 

Загальна похибка прогнозування MAPE = 57,5730 

Отже, реальне значення захворюваності за січень 2008 р. становив 0,1, 

прогнозне значення – 0,0821, достовірність методу становив 82,0 %.  



281 

 

Застосування, використовуючи інформаційні технології, методу 

експонентного згладжування для прогнозування рівня захворюваності будь-яких 

інфекційних хвороб, в тому числі контрольованих засобами специфічної 

профілактики, сприятиме удосконаленню системи епідеміологічного нагляду, 

зокрема підвищенню ефективності профілактичних та протиепідемічних заходів.  

Так, за допомогою комп’ютерної програми проведено прогнозування рівня 

захворюваності на кір, краснуху та епідемічного паротиту у м. Харкові. На рис. 8.13 

представлені порогові значення та дані прогнозу захворюваності на кір (І), краснуху 

(ІІ) та епідемічний паротит (ІІІ) у м. Харків на 2014 р.  
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Рис. 8.13 Прогнозовані та порогові значення захворюваності на краснуху у 

м. Харків на 2014 році 

Чутливість та специфічність методу прогнозування рівня захворюваності на 

кір, краснуху та епідемічний паротит виявилися достатньою хорошими і становили 

відповідно 80,9 % та 69,6 % (табл. 8.13).  
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                                                                                                                 Таблиця 8.13 

Аналіз результатів прогнозування рівня захворюваності на кір, краснуху 

та епідемічний паротит за 2002 – 2014 рр. у м. Харків 

Рік Кір Краснуха Епідемічний паротит 
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1 2 3 4 5 6 7 

2002 1,0  51,9  12,1  

2003 0,1 1,02 21,4 51,9 8,6 12,0 

2004 0,0 0,4 46,5 33,6 5,0 9,9 

2005 0,3 0,2 31,8 41,4 4,1 7,0 

2006 104,0 0,3 46,8 35,6 3,9 5,3 

2007 3,6 62,5 14,5 42,3 3,9 4,5 

2008 0,1 27,2 19,1 25,5 5,9 4,2 

2009 0,0 10,9 6,3 21,7 3,4 5,2 

2010 0,0 4,4 9,7 12,5 2,7 4,1 

2011 0,2 1,7 6,2 10,8 3,3 3,2 

2012 8,3 0,8 3,0 8,1 0,8 3,3 

2013 1,1 5,3 2,8 5,0 1,2 1,8 

2014  2,8  3,7  1,4 

Чутливість (%) 80,9 

Специфічність (%) 69,6 

Отже, розроблена комп’ютерна програма для прогнозування рівня 

захворюваності на інфекційні хвороби дозволяє приймати своєчасне управлінське 

рішення щодо попередження підйомів захворюваності та раціонально заздалегідь 

спланувати профілактичні та протиепідемічні заходи. 
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8.3.3 Удосконалення діагностичної підсистеми епідеміологічного нагляду 

шляхом встановлення зв’язків показників захворюваності з провісниками та 

передумовами ризику 

Епідеміологічний аналіз як етап епідеміологічного нагляду за ККІ направлений 

на вирішення таких завдань, як встановлення масштабу, виявлення тенденції, 

визначення контингентів та територій ризику, оцінку епідемічної ситуації і прогноз. 

Разом з цим проведення епідеміологічного нагляду в контексті із соціально-

гігієнічним моніторингом дозволило встановити причини та умови формування ЕП 

на різних територіях, що може бути використано для проведення в подальшому 

ретроспективно та оперативного епідеміологічного аналізу. При цьому слід 

надавати перевагу ретроспективному аналізу, результати якого є основою розробки 

стратегічного напрямку профілактики ККІ.  

Так, на основі ретроспективного аналізу були встановлені закономірності 

формування і розвитку епідемічного процесу ККІ, які необхідно враховувати при 

проведенні оперативного та ретроспективного аналізу: 1) зростання захворюваності, 

порівнюючи з середніми багаторічними показниками, у 2 та більше разів; 2) 

збільшення частки імунокомпрометованих осіб серед населення; 3) виявлення 

зв’язку захворюваності із соціальними, екологічними та економічними факторами 

на конкретній території для певної нозологічної форми.  

Для своєчасного втручання в хід та розвиток ЕП слід використовувати 

комплекс сигнальних ознак, які пов’язані з його інтенсивністю (рис. 8.14). До таких 

сигнальних ознак відносяться провісники та передумови ризику. 

До провісників ризику щодо ККІ відносяться: 

1. Захворюваність на ККІ: зростання захворюваності серед міських та 

сільських жителів; зростання захворюваності у вікових груп; перевищення 

медіанного рівня у поточному році; зростання випадків захворювань у щеплених; 

тривалий період відсутності випадків захворювання. 
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2. Клінічний перебіг захворювань: зростання тяжких форм, в тому числі серед 

щеплених; зростання летальності від конкретної нозологічної форми; зростання 

кількості госпіталізованих. 

3. Стан здоров’я населення: зростання в динаміці імунокомпрометованих осіб, 

в тому числі з хронічною патологією дихальних шляхів; зростання смертності, в 

тому числі від інфекційних хвороб. 

До передумов ризику щодо ККІ відносяться: 

1. Зв’язок із соціальними факторами: демографічні зсуви; зростання ступеня 

урбанізації та щільності; активізація міграційних процесів; рівень щепленості 

населення за віком менше 95,0 %; зростання кількості неімунних осіб, менше 50,0 % 

осіб з середніми та високими рівнями специфічних антитіл. 

2. Зв’язок із екологічними факторами: збільшення кількості викидів 

забруднювачів атмосферного повітря від стаціонарних та пересувних джерел; 

кількість викидів забруднювачів атмосферного повітря від стаціонарних джерел; 

кількість викидів забруднювачів атмосферного повітря від пересувних джерел; 

кількість викидів пилу, діоксиду азоту, діоксиду сірки, оксиду вуглецю в 

атмосферного повітря; підвищення радіаційного фону. 

3. Зв’язок з економічними факторами: зниження рівня фінансування охорони 

здоров’я, населення. 

Постійна еволюція епідемічного та інфекційного процесів пов’язана зі зміною 

активності дії різних факторів середовища життєдіяльності, при цьому сучасний 

етап розвитку суспільства характеризується наявністю цілого ряду факторів, які 

раніше не мали суттєвого значення, зокрема таких як глобалізація, демографічні та 

міграційні процеси, туризм, соціально-економічний та екологічний стан конкретної 

території. Ці фактори можуть чинити пряму або опосередковану дію на ланки 

епідемічного процесу, уповільнюючи або прискорюючи його розвиток.  

Наприклад, економічний вплив може бути позитивним або негативним. Так, 

позитивний економічний розвиток на певній території дає можливість проводити 

ефективно профілактичні заходи, разом з цим на територіях з кращим економічним 
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станом більше міграційне навантаження, що може сприяти інтенсифікації 

епідемічного процесу. Збільшення численності дитячого населення приводить до 

зростання загальної захворюваності за рахунок високої захворюваності на ККІ дітей.  

Тому, виражена територіальна нерівномірність розподілу захворюваності на 

ККІ визначається комплексом дії ряду демографічних, соціально-економічних та 

екологічних факторів, ступінь впливу яких неоднакова на різних територіях. 

Таким чином, для оптимізації системи епідеміологічного нагляду за ККІ 

запропоновано враховувати сигнальні ознаки інтенсифікації епідемічного процесу: 

провісники ризику формування та розвитку епідемічного процесу; передумови 

поширення інфекційної захворюваності; детермінантну роль певних провісників та 

передумов у розвитку конкретної нозологічної форми на різних за соціальною, 

медичною та екологічною характеристикою територіях.  

8.3.4 Модель системи епідеміологічного нагляду за крапельними 

контрольованими інфекціями 

Епідеміологічний нагляд традиційно передбачає організацію та реалізацію 

трьох взаємопов’язаних функціональних підсистем: інформаційної, діагностичної та 

управлінської.  

Зважаючи на епідемічні підйоми захворюваності на кір, краснуху, епідемічний 

паротит, кашлюк та дифтерію та зміни, що відбуваються у суспільстві, сучасна 

система епідеміологічного нагляду за ККІ потребує удосконалення як 

інформаційної, так і діагностичної підсистем, а також визначення провісників та 

передумов ускладнення епідемічної ситуації. 

На підставі проведених досліджень по вивченню стану та тенденцій розвитку 

епідемічного процесу КІ нами виділено на рівні інформаційної підсистеми в рамках 

моніторингу проявів ЕП, разом з традиційними елементами, зокрема аналізом 

інфекційної захворюваності, спостереженням за циркуляцією збудника та 

імунологічною структурою населення, проведення соціально-гігієнічного 

моніторингу, який повинен включати провісники та передумови розвитку і стан 

здоров’я населення. При цьому дуже важливим є оцінка структури клінічних 
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проявів ККІ, що дасть можливість оцінити ефективність імунопрофілактики за 

клінічними критеріями. Скорочення відсотку щеплених хворих на ККІ, особливо із 

середньотяжким та тяжким перебігом може свідчити про ефективність 

імунопрофілактики. 

В рамках моніторингу проявів епідемічного процесу ККІ доцільно 

передбачити виділення групи імунокомпрометованих осіб, у тому числі з хронічною 

патологією дихальних шляхів, на територіях спостереження. 

Одним із важливих елементів епідеміологічного нагляду за ККІ є вивчення 

імунологічної структури населення, причому, як показав досвід проведених 

досліджень розподіл виявлених імунних повинен проводитися за такими 

критеріями: низькі, середні та високі «захисні» рівні специфічних антитіл. Крім 

цього, не менш важливим моментом є проведення скринінгового дослідження 

специфічного імунітету. Так, для визначення тактики імунізації особам з невідомим 

щеплювальним анамнезом та при проведенні профілактичних щеплень 

імунокомпрометованим дітям, які потребують спеціальної підготовки до імунізації з 

урахуванням патології та стану специфічного імунітету, необхідно проведення 

скринінгових досліджень. 

Проведений нами епідеміологічний аналіз кору, краснухи, епідемічного 

паротиту, кашлюку та дифтерії є основою для визначення провісників та передумов 

можливого ускладнення епідемічної ситуації з цих інфекцій. Так, провісниками 

можливого ускладнення епідемічної ситуації слід вважати: зростання 

захворюваності на ККІ у вікових групах та за місцем проживання; тривалий період 

низьких показників захворюваності, разом з цим збільшення випадків летальних та з 

тяжким перебігом хвороби; зростання числа хворих, особливо з середньотяжким та 

тяжким перебігом хвороби, серед щеплених проти певної інфекції. 

Передумовами можливого погіршення епідемічної ситуації слід вважати: 

щепленість населення нижче 95,0 %; у імунологічній структурі населення осіб з 

низькими та середніми «захисними» рівнями специфічних антитіл більше 50,0 %; 

збільшення числа імунокомпрометованих осіб серед населення на території 
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спостереження, в тому числі хворих на хронічні захворювання верхніх дихальних 

шляхів; погіршення соціального, економічного та екологічного стану на певній 

території. 

На рис. 8.15 представлена розроблена система епідеміологічного нагляду за 

ККІ з урахуванням провісників та передумов ускладнення епідемічної ситуації, що 

дасть можливість адекватно оцінити епідемічну ситуацію та правильно 

спрогнозувати. Інформаційна підсистема епідеміологічного нагляду передбачає 

проведення епідеміологічного та соціально-гігієнічного моніторингу. 

Епідеміологічний моніторинг включає таку інформацію: про випадок 

захворювання, включаючи критерії класифікації випадку (підозрілий, вірогідний, 

підтверджений) та тяжкість перебігу (легка, середня та тяжка форма перебігу), в 

тому числі у щепленого; про захворюваність у вікових групах та за місцем 

проживання; про летальність; про щепленість населення та імунологічну структуру; 

про виникнення несприятливих подій після імунізації; про популяцію 

мікроорганізмів ККІ. 

Соціально-гігієнічний моніторинг повинен включати таку інформацію: про 

стан здоров’я населення, зокрема наявність та динаміку групи 

імунокомпрометованих, в тому числі з хронічною патологією дихальних шляхів; 

про загальний та природний приріст населення, враховуючи сальдо міграції та 

смертність; про ступінь урбанізації; про міграційні процеси; про щільність 

населення; про ступінь забруднення атмосферного повітря шкідливими викидами та 

радіаційний фон; про економічний стан розвитку на певній території та 

забезпеченість лікарями. 
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Діагностична підсистема передбачає епідеміологічну діагностику інфекційної 

захворюваності на локальному (районний, міський), регіональному (обласному) та 

державному рівнях з урахуванням впливу факторів середовища життєдіяльності. 

На основі результатів одержаної інформації необхідно встановити зв’язок 

(залежність) захворюваності на ККІ з факторами ризику, враховуючи результати 

зв’язку та провісники, оцінити епідемічну ситуацію з ККІ. За розробленим методом 

прогнозування пропонується скласти прогноз.  

Конкретизація прийняття управлінських рішень буде залежати від 

поставленого епідеміологічного діагнозу та прогнозу на конкретній території, яка 

відрізняється за соціальною, екологічною та медичною характеристикою. 

Так, при встановленні зв’язку захворюваності з щепленістю населення слід 

приймати рішення, які будуть направлені на посилення контролю за якістю та 

ефективністю вакцинопрофілактики, удосконалення індивідуального підходу до 

імунізації, в першу чергу імунокомпрометованих осіб, щеплених з порушенням 

схеми календаря та тих, які не мають даних про проведені щеплення.  

При виявлені на певних територіях зв’язку захворюваності з соціальними 

(урбанізація, щільність) та екологічними (забруднення атмосферного повітря 

хімічними речовинами та радіонуклідами) факторами, на які не можна швидко 

вплинути, ці території слід вважати територіями ризику. Разом з цим розробити 

довготривалі заходи, які будуть направлені на покращення соціальних та 

екологічних умов проживання на територіях ризику, але при цьому повинно 

виконуватися одне з основних умов – високий рівень щепленості (не менше 95,0 %) 

контингентів за віком згідно з календарем щеплень. 

У підсистему прийняття управлінських рішень слід включити професійну 

підготовку компетентного фахівця (епідеміолога, лікаря загальної практики-

сімейної медицини, педіатра, терапевта), який відповідав би сучасним потребам, з 

питань епідеміологічного нагляду за ККІ та імунопрофілактики. 

Отже, системний науковий підхід щодо обгрунтування епідеміологічного 

нагляду за ККІ базується на виявленні провісників та передумов, встановленні рівня 
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їх дії, всебічному аналізі порівняльної соціально – екологічної та економічної 

значущості наслідків цієї дії, аналізі витрат та користі при різних варіантах 

управлінських дій. 

Ризик як вірогідність небажаних подій є невід’ємним компонентом життя 

будь-якої людини. Можна виділити 5 пріоритетних груп стратегічних ризиків: у 

політичній, соціальній, економічній, науково-технічній, природній та техногенній 

сферах. Всі ці ризики прямо чи опосередковано впливають на інфекційну 

захворюваність, в тому числі і на ККІ. 

Проведені нами дослідження показали, що захворюваність як на ККІ, так і на 

КНІ, в першу чергу, залежать від соціально-економічних детермінант (якості та 

доступності медичної допомоги, бідності, психосоціальних факторів, демографічних 

процесів та ін.). Але при цьому, не зменшується роль екології людини та довкілля, 

як інтегруючого розділу профілактичної та клінічної медицини у прийнятті 

управлінських рішень, формуванні наукових обґрунтувань щодо епідеміологічного 

нагляду за ККІ. Тому, при проведенні епідеміологічного нагляду за КІ слід зважати 

на екологічну ситуацію на певній території.  

Інтенсивність дії різних факторів змінюється в залежності від умов конкретної 

території, зокрема суб’єкта організаційної структури епідеміологічного нагляду 

(країна, область, місто, район міста, район області), що необхідно враховувати 

аналізуючи їх вплив на захворюваність на ККІ. 

Аналіз провісників та передумов ризику базується на політичних, економічних 

та сучасних наукових розробках, які повинні враховувати оцінку ризику, 

профілактичні принципи та оцінку впливу факторів середовища життєдіяльності на 

стан здоров’я населення.  

Методологія оцінки ризику розвитку епідемічного процесу ККІ повинна 

базуватися на нормативно-методичних актах, включаючи накази, методичні 

рекомендації та вказівки по виконанню окремих етапів оцінки епідемічної ситуації з 

цих інфекцій.  
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За нашою думкою серед важливих та невідкладних завдань одне із провідних 

місць повинна займати підготовка лікарів різних спеціальностей з питань 

епідеміологічного нагляду за ККІ та імунопрофілактики. Непорозуміння між 

фахівцями щодо стратегії та тактики імунізації населення, важливості проведення 

якісного та ефективного епідеміологічного нагляду, можна пояснити 

недосконалістю як до, так і післядипломної підготовки лікарів різних 

спеціальностей з цих питань. Підтримання політики держави щодо стратегії 

імунопрофілактики населення України та збір достовірної інформації для 

епідеміологічного аналізу інфекційних хвороб лікарями різних за фахом дасть 

можливість підвищити довіру до імунопрофілактики загалом серед населення. 

Таким чином, важливе значення для удосконалення системи епідеміологічного 

нагляду за ККІ має внесення нових елементів до інформаційної, діагностичної та 

управлінської підсистем, які дадуть можливість виявити провісники та передумови 

ризику розвитку епідемічного процесу цих інфекцій та оцінити, враховуючи ці 

фактори, епідемічну ситуацію на певній території для своєчасного втручання щодо 

прийняття адекватних управлінських рішень. Крім цього, це дозволяє оптимізувати 

збір та аналіз даних про інфекційну захворюваність, в тому числі у вікових та 

соціальних групах, показники смертності та тяжкості перебігу інфекції, а також дані 

соціально-гігієнічного моніторингу. 

Висновки з розділу. 

1. Встановлено вплив однакових факторів на перебіг епідемічного процесу 

краснухи, кору, епідемічного паротиту, дифтерії, кашлюку та менінгококової 

інфекції, вітряної віспи, скарлатини, що підтверджено виявленими прямими 

кореляційними зв’язками між показниками захворюваності на ККІ та КНІ у 50,5 % 

пар кореляції від проведених досліджень, в тому числі у 22,2 % спостерігалися 

зв’язки сильної сили. Зворотний кореляційний зв’язок, виявлений між показниками 

захворюваності на дифтерію і показниками захворюваності на скарлатину та вітряну 

віспу, дає змогу спостерігати взаємопригнічення інтенсивності ЕП цих інфекцій.  

2. Рівень захворюваності на КІ залежить від соціальних та екологічних 
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факторів, що підтверджується прямими кореляційними зв’язками між показниками 

захворюваності на КІ та факторами середовища життєдіяльності у 41,3 % пар 

кореляції, в тому числі у 26,0 % сильної сили. Найбільше кореляційних зв’язків було 

встановлено між показниками захворюваності на КІ та рівнем щільністю (18,4 %), в 

тому числі сильної сили у 41,9 %, кількістю викидів токсичних речовин в 

атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел (14,9 %) та 

найпоширенішими шкідливими речовинами, які знаходяться в атмосферному 

повітрі на рівні 2 – 3 метрів від землі (43,4 %), в тому числі у 26,0 % пар кореляції 

сильної сили. На територіях, які характеризуються більш вираженим значенням 

соціальних, медичних та екологічних факторів, майже у 2 рази частіше виявляли 

прямі кореляційні зв’язки, в тому числі сильної сили, ніж на територіях з меншим 

значенням цих факторів.  

3. Визначена за допомогою побудованої математичної моделі прогнозування 

захворюваності імовірність інтенсифікації епідемічного процесу ККІ від впливу 

соціальних факторів: при підвищенні загального приросту населення ризик зростає 

у 3,3 – 5,2 рази, ступеня урбанізації – на 10,6 – 44,6 %, та від екологічних факторів: 

при підвищенні вмісту пилу, оксиду вуглецю, діоксиду азоту та сірки в 

атмосферному повітрі ризик зростає на 16,0 – 80,0 %, а також вірогідність 

ускладнення епідемічної ситуації при зростанні рівня захворюваності серед дітей, 

ризик підвищується принаймні на 28,0 %, та жителів міста – на 17,0 %.  

4. Запропоновано спосіб оцінки епідемічної ситуації, який дозволяє визначити 

ступінь реальної небезпеки інтенсифікації епідемічного процесу кору, краснухи, 

епідемічного паротиту, дифтерії та кашлюку, шляхом встановлення зв’язку між 

показниками захворюваності та факторами середовища життєдіяльності.  

5. Застосування комп’ютерної програми прогнозування рівня захворюваності 

на інфекційні хвороби за допомогою методу експонентного згладжування (модель 

Брауна) дозволяє оцінити параметри тренду, які характеризують не середній рівень 

процесу, а тенденцію епідемічного процесу.  
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6. Для оптимізації системи епідеміологічного нагляду за ККІ запропоновано 

враховувати сигнальні ознаки інтенсифікації епідемічного процесу: провісники 

ризику формування та розвитку епідемічного процесу; передумови ризику 

поширення інфекційної захворюваності у вікових групах, серед міських та сільських 

жителів; детермінантну роль певних провісників та передумов ризику у розвитку 

конкретної нозологічної форми на різних за соціальною, медичною та екологічною 

характеристикою територіях.  

7. Удосконалення системи епідеміологічного нагляду за ККІ шляхом внесення 

нових елементів до інформаційної, діагностичної та управлінської підсистем, сприяє 

виявленню провісників та передумов ризику розвитку епідемічного процесу цих 

інфекцій та оцінці, враховуючи ці фактори, епідемічної ситуації на певній території 

для своєчасного втручання щодо прийняття адекватних управлінських рішень.  

[386, 397, 399, 409, 412, 413, 415, 419, 423, 439, 480, 481, 486, 498, 499, 501, 

504, 505] 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

На підставі комплексного дослідження з урахуванням впливу факторів 

середовища життєдіяльності на прояви епідемічного процесу кору, краснухи, 

епідемічного паротиту, кашлюку та дифтерії розроблено науково обґрунтовані 

критерії оцінки епідемічної ситуації та прогнозування інтенсивності їх епідемічного 

процесу, що дозволило вирішити актуальну наукову проблему оптимізації 

системного епідеміологічного нагляду за крапельними інфекціями, що 

контролюються засобами специфічної профілактики. 

1. Незважаючи на тривалу вакцинопрофілактику населення, в Україні 

спостерігаються епідемічні підйоми крапельних контрольованих інфекцій та 

епідемії, зокрема з летальними випадками. Так, внаслідок епідемії дифтерії в 1990-х 

роках померло близько 800 осіб, із них 200 дітей, у період епідемічних підйомів 

кору (1994 – 1998 рр., 2001 р., 2005 – 2006 рр.) реєстрували 5 – 12 летальних 

випадків, від кашлюку щорічно помирає від 1 до 5 дітей. Ускладнення епідемічної 

ситуації не завжди можна обґрунтувати станом вакцинопрофілактики на певній 

території. Тому, виявлення умов та причин інтенсифікації епідемічного процесу 

крапельних контрольованих інфекцій, особливо в період негативної динаміки у 

соціальних та економічних сферах, залишається актуальною проблемою 

епідеміології.  

2. Встановлено однакові закономірності перебігу епідемічного процесу 

крапельних контрольованих (кір, епідемічний паротит, кашлюк, дифтерія, краснуха) 

та неконтрольованих (менінгококова інфекція, скарлатина, вітряна віспа) інфекцій 

протягом 1985 – 2012 рр., зокрема тенденцію до зниження захворюваності; 

нерівномірність їх поширення на території України (4 – 12-разова різниця 

відповідних показників); та провідні його характеристики (рівні захворюваності 

дитячого та міського населення, які були вищими відповідно в 2 – 50 разів та 2 – 8 

разів у порівнянні з дорослим та сільським населенням).  

3. Визначена інтенсифікація епідемічного процесу крапельних 

контрольованих та неконтрольованих інфекцій у період соціальної, економічної та 
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політичної кризи в Україні (1985 – 1998 рр.) у порівнянні з періодом стабілізації цих 

процесів (1999 – 2012 рр.). Вона характеризувалася вищими в 2 – 10 разів 

показниками захворюваності, більшим у 1,5 – 10 разів розмахом їх коливань та 

частішим у 2 рази тяжким клінічним перебігом хвороби. Вплив негативних факторів 

середовища життєдіяльності на епідемічний процес цих інфекцій підтверджено 

наявністю в 24,0 % пар кореляцій прямого сильного зв’язку між показниками 

захворюваності та соціальними й екологічними факторами. Також на територіях з 

вищими рівнями негативних соціальних, медичних і екологічних показників 

інтенсивність епідемічного процесу була більш вираженою (у 2 – 5 разів), частіше 

виявляли прямі кореляційні зв’язки між показниками захворюваності на крапельні 

інфекції та щільністю населення і кількістю шкідливих речовин в атмосферному 

повітрі (у 1,6 разів), при цьому сильні кореляційні зв’язки спостерігалися в 2,1 рази 

частіше. 

4. Запропоновано показники, що можуть впливати на інтенсивність 

епідемічного процесу крапельних контрольованих інфекцій, для багатофакторної 

характеристики різних адміністративних територій, а саме: соціальні (демографічні 

процеси, урбанізація, щільність населення, економічний розвиток регіонів), медичні 

(щепленість населення; забезпеченість лікарями; частка імунокомпрометованих 

осіб, у тому числі з хронічними захворюваннями дихальних шляхів) та екологічні 

(забруднення атмосферного повітря, радіація). Застосування цих показників в 

системі епідеміологічного нагляду за крапельними інфекціями дозволить визначати 

території ризику та своєчасно запроваджувати профілактичні заходи. 

5. За допомогою побудованої математичної моделі прогнозування ризику 

ускладнення епідемічної ситуації з крапельних інфекцій визначено ймовірність 

інтенсифікації їх епідемічного процесу під впливом соціальних (при підвищенні 

загального приросту населення ризик зростає в 3,3 – 5,2 разів, ступеня урбанізації – 

на 10,6 – 44,6 %), екологічних (при підвищенні вмісту в атмосферному повітрі пилу, 

оксиду вуглецю, діоксиду азоту та сірки ризик зростає на 16,0 – 80,0 %) факторів та 

при зростанні рівнів захворюваності серед дитячого та міського населення 
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(відповідно принаймні на 2,1 – 28,1 % та 2,0 – 16,6 %).  

6. На підставі контролю рівня знань лікарів з питань імунопрофілактики 

інфекційних хвороб установлено їх найнижчий рівень у терапевтів (25,9 %), 

найвищий – у інтернів-епідеміологів (78,8 %). Розроблено модель формування 

професійної компетентності лікарів з питань епідеміологічного нагляду за 

контрольованими інфекціями, впровадження якої дозволяє підвищити рівень знань у 

інтернів-епідеміологів на 19,3 %, епідеміологів та педіатрів – на 20,0 %, лікарів 

загальної практики-сімейної медицини – на 27,8 %, терапевтів – на 74,0 %. 

7. У 44,0 % дітей, які мешкали на території із забрудненням атмосферного 

повітря токсичними речовинами, виявлено відхилення показників імунної системи 

від біологічних референтних інтервалів хоча б за одним із них (IgA, IgЕ, C3, C4) та 

нижчі рівні протидифтерійних антитіл у порівнянні з дітьми, які не мали порушень в 

імунній системі (P<0,01).  

8. Визначено частку щеплених серед тих, хто захворів на краснуху (30,4 %), 

кір (39,1 %), епідемічний паротит (75,0 %) та кашлюк (45,2 %). Більш ніж у 

половини щеплених з тих, хто захворів на ці інфекції (51,8 %), виявлено порушення 

стану здоров’я у вигляді соматичних та перенесених інфекційних (скарлатина, 

вітряна віспа тощо) захворювань.  

9. Розраховано економічний збиток від дифтерії, кашлюку, кору, краснухи та 

епідемічного паротиту в 6 областях України за 2005 – 2010 рр., який становив 161 

млн. 996 тис. 700 грн. Найбільші економічні втрати були від кору (76 млн. 270 тис. 

610 грн.), краснухи (40 млн. 315 тис. 200 грн.) та кашлюку (30 млн. 216 тис. 920 

грн.), що пов’язано з високими показниками захворюваності на ці інфекції. 

10. Удосконалено систему епідеміологічного нагляду за крапельними 

контрольованими інфекціями за рахунок внесення нових елементів до 

інформаційної (медичні, соціальні, економічні та екологічні показники для 

конкретної адміністративної території); діагностичної (оцінка епідемічної ситуації, 

що ґрунтується на встановлених зв’язках з соціальними та екологічними 

показниками, прогнозування за допомогою моделі Брауна); управлінської (за 
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результатами оцінки епідемічної ситуації та прогнозування прийняття рішення, 

формування професійної компетентності лікарів) підсистем. Розроблений спосіб 

оцінки епідемічної ситуації пройшов експертизу та реєстрацію в Державному 

департаменті інтелектуальної власності МОЗ України.  
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