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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Лептоспіроз, за даними ВООЗ, належить до 

найпоширеніших зоонозних захворювань у всьому світі, характеризується тяжким 
перебігом і високою летальністю, спостерігається на всіх континентах [F.Costa et 
al., 2015; T.M. Strand et al., 2015]. В Україні лептоспіроз реєструється практично в 
усіх областях [Н.О. Виноград, 2006; В.І. Задорожна та ін., 2014]. У багатьох 
країнах лептоспіроз фігурує як професійне захворювання і завдає значного 
економічного і соціального збитку. Враховуючи особливості епідеміології та 
епізоотології хвороби, до груп населення з підвищеним ризиком інфікування 
належать сільськогосподарські робітники, рибалки, мешканці ендемічних 
територій [Ю.І. Кундієв та ін. 2014; J.O. Alarcоn-Villaverde et al., 2014].  

Спостерігаються зміни етіологічної структури лептоспірозу, що, можливо, 
пов’язано зі змінами популяційних хвиль в природі основного резервуару – 
гризунів. Підвищується роль сільськогосподарських тварин як додаткового 
резервуару у розповсюдженні хвороби. Простежується пряма залежність між 
захворюваністю населення і заселеністю території мишоподібними гризунами, їх 
інфікованістю [В.Ф. Марієвський та ін., 2007; Н.А. Васильєва та ін. 2011; В.І. За-
дорожна та ін., 2014]. 

Рівень захворюваності на лептоспіроз людей залежить від клімато-
географічних, фауністичних, природних особливостей, чинників довкілля: рН 
ґрунтів, температури та вологості повітря, кількості опадів, рівня санітарної 
культури [R.A. Stoddard et al., 2014; S. Kutsuna et al., 2015]. 

У літературі наводяться лише одиничні повідомлення щодо прогнозування 
епідемічної ситуації з лептоспірозу. Разом з тим, без оптимізації 
епідеміологічного нагляду неможливі профілактичні заходи для запобігання 
лептоспірозу, які розроблені лише у загальних рисах. Немає відомостей про 
використання методів системного аналізу великої кількості змінних, що беруть 
участь в реалізації епідпроцесу при даному захворюванні. 

Ця інфекція як епідеміологічно, так і епізоотологічно контролюється не 
повністю в багатьох країнах світу. Потребують удосконалення методи 
лабораторної діагностики лептоспірозу. Це послужило підставою для виконання 
даної роботи. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота 
виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільського державного 
медичного університету імені І.Я. Горбачевського, затвердженим МОЗ України, і 
є фрагментом наукової роботи «Вдосконалення діагностичних, лікувальних і 
профілактичних заходів при розповсюджених вірусних і паразитарних хворобах» 
№ державної реєстрації 0114U001387. 

Мета роботи – удосконалити санітарно-епідеміологічний нагляд за 
лептоспірозом людей шляхом проведення соцекосистемного аналізу поєднаного 
впливу інфікованості мишоподібних гризунів і сільськогосподарських тварин, 
абіотичних факторів довкілля на захворюваність і створити її прогностичну 
модель. 
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Задачі дослідження: 
1. Вивчити епідеміологічні особливості лептоспірозу у Тернопільській області. 
2. Вивчити ступінь впливу різних джерел інфекції (гризунів і 

сільськогосподарських тварин) у поширенні лептоспірозу у людей. 
3. Дослідити вплив абіотичних факторів зовнішнього середовища на 

епідемічний процес лептоспірозу. 
4. Дослідити можливість поєднання різних сероварів лептоспір як єдиного 

етіологічного чиннику лептоспірозу у людей. 
5. На основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз 

визначити науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного моніторингу для 
управління епідемічним процесом і розробити прогностичну модель 
комплексного впливу біотичних та абіотичних факторів довкілля на 
захворюваність лептоспірозом людей. 

Об’єкт дослідження – лептоспіроз у людей, мишоподібних гризунів, 
сільськогосподарських тварин, довкілля.  

Предмет дослідження – захворюваність на лептоспіроз, епідемічний 
процес, епіднагляд за лептоспірозом, абіотичні фактори зовнішнього середовища, 
прогностична модель захворюваності.  

Методи дослідження – епідеміологічні, мікробіологічні, серологічні, 
статистичні, математичного моделювання. 

Наукова новизна роботи. Вперше проведено соцекосистемний аналіз 
лептоспірозу на окремій території (на прикладі Тернопільської області). Уточнено 
дані щодо залежності захворюваності людей від клімато-географічних факторів 
території – рН ґрунтів, температури повітря, кількості опадів за певні місяці, 
з’ясовано регіональні особливості поширення хвороби.  

Встановлено розширення етіологічного спектру збудників в основного 
природного резервуара лептоспір – мишоподібних гризунів. Проведені 
дослідження вперше продемонстрували, що занесення нових штамів лептоспір на 
ендемічну територію відбувається сільськогосподарськими тваринами, які є 
додатковим і конкуруючим резервуаром збудників лептоспірозу, з циркуляцією 
серед них інших сероварів, які не зустрічалися раніше у гризунів. Встановлено 
появу нових сероваріантів лептоспір у людей через 3-5 років після виділення їх 
від сільськогосподарських тварин, з подальшим розповсюдженням серед 
мишоподібних гризунів і укоріненням збудника на даній території.  

Доведена можливість поєднання різних сероварів лептоспір у людей як 
єдиного етіологічного чинника у виникненні захворювання, що підтверджується 
одночасною динамікою титрів антитіл за час спостереження. 

Із застосуванням методу групового урахування аргументів (МГУА) уперше 
створено прогностичну модель захворюваності на лептоспіроз при комплексному 
впливі біотичних та абіотичних факторів довкілля. На основі соцекосистемного 
аналізу захворюваності на лептоспіроз визначено науково-обґрунтовані складові 
санітарно-гігієнічного моніторингу. Розроблено схему удосконалення системи 
санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. 
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Практичне значення роботи. Отримані результати дослідження диктують 
необхідність постійного моніторингу за етіологічною структурою збудників, які 
циркулюють на даній території, кількістю та інфікованістю мишоподібних 
гризунів і сільськогосподарських тварин.  

Для удосконалення лабораторної діагностики потрібно розширити 
стандартний набір музейних штамів лептоспір з урахуванням результатів 
моніторингу інфікованості дрібних гризунів і тварин. 

На основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз 
визначено науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного моніторингу. 
Створено банк даних, що включає інформацію про хворих на лептоспіроз людей, 
джерела збудника (дрібних ссавців), фактори середовища. Розроблено схему 
удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. 
Створена математична модель дозволяє прогнозувати захворюваність на 
лептоспіроз на певній території. 

Враховуючи ендемічність території Тернопільської області по лептоспірозу, 
планові профілактичні заходи необхідно проводити незалежно від рівня 
захворюваності серед населення. 

За матеріалами дослідження розроблено методичні рекомендації 
«Удосконалення системи санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом у 
Тернопільській області» (Тернопіль, 2016). 

Особистий внесок автора. Дисертаційна робота є особистою працею 
автора. Дисертантка самостійно здійснила інформаційно-патентний пошук за 
темою дисертаційного дослідження, аналітичний огляд літератури, визначила 
мету і завдання роботи, виконала всі лабораторні дослідження з діагностики 
лептоспірозу у людей і встановлення інфікованості відловлених гризунів. 

На підставі результатів щорічного обстеження сільськогосподарських 
тварин співробітниками обласної державної лабораторії ветеринарної медицини, 
разом з науковим керівником проведено аналіз інфікованості тварин. За даними 
Тернопільського центру гідрометеорології і моніторингу навколишнього 
середовища проведено аналіз впливу чинників довкілля на рівень захворюваності 
на лептоспіроз людей. Разом зі спеціалістами програмного забезпечення 
проведено статистичну обробку результатів системного аналізу даних 
епізоотолого-епідеміологічного моніторингу, розроблено математичну модель 
захворюваності лептоспірозом людей.  

Дисертантка самостійно проаналізувала результати досліджень, написала і 
оформила дисертаційну роботу, разом з науковим керівником сформулювала 
висновки і практичні рекомендації. Співавторство інших дослідників у 
друкованих працях, опублікованих за матеріалами дисертації, полягає в їх 
консультативній допомозі та участі в спільному аналізі отриманих результатів.  

Впровадження результатів роботи в практику. Результати дослідження 
впроваджені в практику і використовуються при проведенні системного аналізу 
компонентів епізоотолого-епідеміологічного моніторингу з метою прогнозування 
і оптимізації епіднагляду за лептоспірозом в лабораторії особливо небезпечних 
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інфекцій ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр ДСЕС України», у 
навчальному процесі на кафедрах інфекційних хвороб з епідеміологією 
Тернопільського державного медичного університету імені І.Я. Горбачевського, 
Сумського державного університету, Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького.  

Апробація роботи. Дисертаційна робота апробована на спільному засіданні 
кафедр інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними і венеричними 
хворобами; мiкробiологiї, вiрусологiї та iмунологiї; загальної гігієни та екології 
ТДМУ імені І.Я. Горбачевського, в Інституті епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України.  

Основні положення роботи і результати досліджень оприлюднені на 
Всеукраїнській науково-практичній конференції «Довкілля і здоров’я» 
(Тернопіль, 2013, 2015), Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 
Асоціації інфекціоністів України «Фармакотерапія і профілактика інфекційних та 
паразитарних хвороб» (Харків-Тернопіль, 2014), IX з’їзді інфекціоністів України 
«Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці» 
(Тернопіль, 2015), 69 научной конференции студентов-медиков с международным 
участием «Вопросы современной медицинской науки» (Самарканд, 2015). 

Публікації. За матеріалами дисертації надруковано 14 робіт, з них – 
5 статей у профільних виданнях, що занесені до списку ДАК; у тому числі 
2 закордонних, 5 – одноосібні, 9 – у матеріалах науково-практичних конференцій. 

Структура і обсяг дисертації. Робота викладена на 153 друкованих 
сторінках, складається зі вступу, огляду літератури, об’єктів і методів 
дослідження, 4 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів, 
висновків, практичних рекомендацій. Робота ілюстрована 19 таблицями та 
26 рисунками. Список літератури містить 212 джерел, з них 97 опубліковані 
латиницею. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

Матеріали і методи дослідження. Дослідження проведені на базі 
лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ «Тернопільський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України». Для аналізу були використані 
матеріали: дані галузевої статистичної звітності за ф. № 40 – річна відділу 
особливо небезпечних інфекцій Тернопільської обласної санітарно-епіде-
міологічної станції (з 2013 р. − Тернопільський обласний лабораторний центр 
ДСЕСУ) за 1980-2014 рр., обласної державної лабораторії ветеринарної медицини 
− за 2008-2014 рр., Тернопільського центру гідрометеорології і моніторингу 
навколишнього середовища − за 1984-2014 рр. Для створення банку даних і 
проведення епідеміологічного аналізу було вивчено 129 «Карт епізоотолого-
епідеміологічного обстеження осередку зоонозного захворювання» (ф. 391/о). 

На соцекосистемному рівні епідеміологічний аналіз захворюваності людей 
на лептоспіроз включав вивчення багаторічної і річної динаміки захворюваності в 
інтенсивних та екстенсивних показниках, її розподіл за соціально-віковими 
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групами, серед міського і сільського населення, на різних територіях, аналіз 
інтервальних динамічних рядів захворюваності, показників сезонних коливань, 
летальності, етіологічної структури. На екосистемному рівні вивчено основні та 
додаткові джерела збудника − мишоподібні гризуни (чисельність, інфікованість та 
видовий склад популяції, етіологічна структура виявлених збудників) та 
сільськогосподарські тварини (інфікованість, етіологічний спектр збудників). 
Аналізували окремі фактори довкілля, що можуть мати вплив на епідемічний та 
епізоотичний процеси при лептоспірозі, − рН ґрунтів, температура повітря, 
кількість опадів на конкретній території. На клітинному рівні вивчали динаміку 
біологічних властивостей збудника лептоспірозу (серотипові характеристики, 
зміна хазяїв та етіологічного спектру на окремій території). 

Мікробіологічні (темнопольна мікроскопія − ТПМ) та серологічні (реакція 
мікроаглютинації лептоспір − РМАЛ) дослідження виконано особисто автором за 
період з 2006 по 2014 рр. Обсяг проведених досліджень представлений в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Об’єм лабораторних досліджень з діагностики та епіднагляду за 

лептоспірозом в Тернопільській області за період з 2010 по 2014 роки 
Обстежено 

люди мишоподібні гризуни 
серопозитивні інфіковані Роки 

разом абс. % разом абс. % 
2010-2014 рр. 1078 124 11,5 2249 155 6,9 
 
Отримані результати досліджень оброблені на персональному комп’ютері 

методами варіаційної статистики у програмах Statgraf i MS Excel з використанням 
критерію Ст’юдента, коефіцієнта кореляції Спірмена. Статистично достовірними 
вважали відмінності при р<0,05. Графіки та діаграми оформлялися за допомогою 
програми «Microsoft Excell 7.0». 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Епідеміологічні особливості лептоспірозу в Тернопільській області. 

Область є ендемічною з лептоспірозу. За 1984-2014 рр. рівень захворюваності 
людей в області коливався в межах 1,1-12,2 на 100 тис. населення і постійно 
перевищував середньодержавний показник. Найбільший підйом припадав на 
1992-2001 рр. В останні п’ять років середній показник в 1,26 разу перевищував 
рівень попереднього п’ятиріччя (2005-2009 рр.) – 2,4 і 1,9 на 100 тис. нас. 
відповідно, та був вищим, ніж у сусідніх областях західної України. Клінічний 
перебіг лептоспірозу залишається тяжким, у середньому за останні 5 років 
показник летальності склав 4,1 % (від 0 до 8,6 %). 

Рівень захворюваності у різних районах області був нерівномірний і 
коливався від 2,4 до 28,6 на 100 тис. нас.; виділялись райони з вищим рівнем 
показників (>20 на 100 тис. нас., переважно на півдні, сході області й у 
м. Тернополі) та райони з нижчим рівнем (2,4 на 100 тис. нас.− переважно на 
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заході і в центрі); у Шумському районі (на півночі) за вказаний період не 
зареєстровано жодного випадку.  

Спостерігалася чітка літньо-осіння сезонність, протягом чотирьох місяців (з 
серпня по листопад) зареєстровано 59,5 % річних випадків захворювань. Це, 
ймовірно, пов’язано з проведенням сільськогосподарських робіт і активізацією 
водного шляху передачі.  

Більшість захворілих була після 40 років − 64,5 %, у тому числі 27,4 % – 50-
59 років, 20,8 % – 60 років і старше. За останні п’ять років (2010-2014 рр.) частка 
дітей до 18 років склала 3,2 %, дорослих − 96,8 %, інтенсивні показники − 1,9 та 
13,9 на 100 тис. нас. відповідного віку, тобто захворюваність дорослих була в 
7,1 разу вищою, ніж дітей і підлітків. Суттєво частіше хворіли чоловіки, за роки 
спостереження їх частка досягала 69,8 %, на жінок припадало 30,2 %. Залежно від 
місця проживання хворі розподілилися таким чином – 69,8 % мешканці села і 
30,2 % – жителі міста.  

Відмічені зміни етіологічної структури лептоспірозу в області (рис. 1): до 
1981 р. провідну роль відігравала L. grippotyphosa, потім поступово збільшувалась 
частка L. icterohaemorrhagiae, яка домінувала в 90-ті роки і превалювала до 
2006 р.; з початку 2000-х років реєструвалися захворювання, спричинені 
L. hebdomadis, canicоla і pomona, уперше – L. kabura і L. polonica (одиничні), в той 
же час частка L. icterohaemorrhagiae скоротилася до 37,5 %; захворювання, 
спричинені L. grippotyphosa були поодинокими й не щороку. З 2010 р. 
збільшилась частка захворювань, зумовлених L. canicоla.  

Рис. 1 – Етіологічна структура лептоспірозу в Тернопільській області 
за 1980-2014 рр. 

 
За 1984-2014 рр. в області виявлено 62 випадки поєднаного лептоспірозу 

(поєднання різних сероварів в одного хворого) серед людей. Вони виникали 
протягом 15 років із 30 проаналізованих з різною частотою: від 1,3 % з усіх 
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зареєстрованих в 1994 р. до 42,9 % в 1986 р. В останні 10 років частота 
поєднаного лептоспірозу в області зросла (в 2014 р. − 12 з 35, що склало 34,3 %). 
Впливу поєднання різних сероварів лептоспір на окремі епідеміологічні 
(сезонність, гендерний розподіл), клінічні (форма та ступінь тяжкості недуги) 
особливості захворювання не виявлено. 

Усього було підтверджено наявність антитіл до 125 штамів лептоспір, серед 
яких домінували L. icterohaemorrhagiae (52 випадки – 41,6 % від усіх зазначених 
збудників і 83,9 % у поєднаннях) і L. canicola (43 випадки –34,4 % і 69,3 % 
відповідно), рідше спостерігались L. grippotyphosa (10 випадків), L. pomona (9), 
L. hebdomadis (8), по 1 випадку − L. kabura, L. polonica, L. сynopteri. Серед 
найчастіших поєднань були L. icterohaemorrhagiae + canicola (37 випадків – 59,7 % 
серед усіх поєднань). В одного хворого (1,6 %) зареєстровано 3 серовари – 
LL. icterohaemorrhagiae + canicola + pomona. 

Етіологічна роль поєднання різних сероварів лептоспір у виникненні 
конкретного випадку підтверджується динамікою титрів антитіл до обох з них за 
час спостереження. За даними дослідження парних сироваток, підвищення титру 
антитіл (у 4 рази і більше) в динаміці відзначено у 72,2 % пацієнтів, у тому числі у 
половини з них − до обох сероварів одночасно; зворотна динаміка (зниження у 
8 разів) − у 5,5 %, у решти 22,3 % титри не змінились, залишаючись на рівні 
діагностичних. Середні значення титрів антитіл до різних сероварів були 
діагностично значимі, у ряді випадків відзначалося їх зростання у парних 
сироватках до двох серогруп одночасно до дуже високих цифр (наприклад, з 1:100 
до 1:12800).  

Серед шляхів передачі домінував контактно-побутовий − 57,5 % з усіх 
зареєстрованих випадків, що здебільшого реалізовувався в антропургічних 
осередках (при догляді за тваринами, сільськогосподарських роботах). Водний 
шлях зараження встановлено у 34,0 % випадків (частіше у природних осередках 
при купанні у відкритих водоймах, риболовлі). Харчовий шлях в області не мав 
суттєвого значення (1,9 %), а у 6,6 % − шлях передачі встановити не вдалось.  

Епізоотологічні особливості лептоспірозу в Тернопільській області. 
В області лептоспіроз є природно-осередковим зоонозом з основним резервуаром 
інфекції в природі серед мишоподібних гризунів.  

З метою уточнення епізоотичної ситуації з лептоспірозу проведено 
дослідження гризунів, відловлених в природних і в антропургічних осередках при 
їх обстеженні за епідпоказами. Всього за 2010-2014 рр. методом ТПМ лептоспіри 
в сечі та паренхімі нирок гризунів виявлено у 98 особин (від 4 до 27 за рік). РМАЛ 
була позитивною у 99 випадках, але збіг результатів за двома методиками − лише 
у 42 випадках (42,9 %). Сума позитивних результатів за 5 років − 155 інфікованих 
гризунів, що в 1,6-1,9 разу більше за дані результатів РМАЛ, які подаються в 
звітній документації.  

Встановлено прямий зв’язок між захворюваністю на лептоспіроз  
людей і ступенем інфікованості гризунів лептоспірами – найвищий відсоток  
інфікованості припадав на останні роки: 2010 р. – 3,0 %, 2012 р. – 2,75 %, 2013 р. – 
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6,7 %, 2014 р. – 13,1 %; саме в той період, коли виріс показник захворюваності 
серед населення (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2 – Чисельність гризунів, їх інфікованість (%), захворюваність на 

лептоспіроз людей (Тернопільська область, 2010-2014 рр.). 
 
Аналіз свідчить, що у 90-ті роки у хатньої миші постійно знаходили 

антитіла до серогруп Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Hebdomadis, у полівки 
рудої − Grippotyphosa, а у сірого щура − лише Icterohaemorrhagiae, то з 2011 р. у 
полівок рудої та звичайної почали виявляти й Pomona, яка в наступні роки 
з’явилась також у польової і хатньої мишей. З 2012 р. зареєстровано Canicоla у 
полівки рудої та звичайної, з подальшим розповсюдженням у всіх видів 
обстежених мишоподібних гризунів. 

На теренах області постійно реєструється наявність серологічно позитивних 
до лептоспірозу сільськогосподарських тварин у домашніх і колективних 
господарствах. Серед великої рогатої худоби показник серопозитивності 
коливався в межах від 0,2 до 2,4 % від числа обстежених, коней – від 8,2 до 
14,4 %, свиней – від 0,4 до 3,2 %. Причинами могли бути природне зараження або 
захворювання тварин, а також вакцинальний процес, однак L. kabura 
(L. hebdomadis), L. bratislava не входили у склад вакцин для тварин. Поява нових 
сероварів лептоспір на території області напряму пов’язана з закупівлею і 
продажем для фермерсько-господарських потреб тварин з інших регіонів. 
Поєднані інфекції реєструвались серед тварин щорічно з частотою від 8,0 % з усіх 
серопозитивних у 2008 р. до 56,6 % у 2009 р.  

Аналіз даних серологічного обстеження людей, сільськогосподарських 
тварин та мишоподібних гризунів дозволив встановити часову послідовність 
появи різних сероварів серед основних учасників епізоотичного і епідемічного 



 9 

процесів при лептоспірозі (табл. 2). Наші спостереження свідчать про появу нових 
сероваріантів лептоспір у людей через 4-5 років після виділення їх від 
сільськогосподарських тварин із подальшим розповсюдженням у гризунів. Таким 
чином, можна вважати, що зміна етіологічної структури лептоспірозу людей 
зумовлена появою додаткових резервуарів серед тварин з циркуляцією серед них 
інших сероварів збудників, які не реєструвалися раніше у гризунів.  

Таблиця 2 
Часова послідовність серологічного визначення збудників лептоспірозу 
в людей, сільськогосподарських тварин та мишоподібних гризунів 

Сільськогосподарські 
тварини Люди Гризуни 

L. icterohaemorrhagiae  
(1972) 

L. icterohaemorrhagiae 
(1972) 

L. icterohaemorrhagiae 
(1972) 

L. grippotyphosa (1972) L. grippotyphosa (1972) L. grippotyphosa (1972) 
L. canicola (1979) L. canicola (1982) L. canicola (1982)  
L. pomona (1979) L. pomona (1982) L. pomona (2008) 
L. hebdomadis (1981) L. hebdomadis (1981) L. hebdomadis (1983) 
L. kаburа (2002) L. kаburа (2005) - 
L. polonica (2002) L. polonica (2007) - 
L. tarassovi (2002) - - 
L. bratislava (2007) L. australis (2010) - 

 
Інфіковані сільськогосподарські тварини набувають значення додаткового і 

конкуруючого резервуару інфекції, від якого через фактори довкілля інфікується 
людина і в ряді випадків – гризуни, що веде до розширення етіологічного спектру 
збудників лептоспірозу на даній території.  

З метою профілактики лептоспірозу необхідна боротьба з основними 
резервуарами інфекції: знищення мишоподібних гризунів, виявлення та лікування 
хворих сільськогосподарських тварин і лептоспіроносіїв. Зниження обсягів 
дератизації призводить до підвищення захворюваності людей у наступному році. 

Вплив абіотичних факторів зовнішнього середовища на епідемічний 
процес лептоспірозу. Нами проаналізовано особливості абіотичних (рН ґрунтів, 
температура повітря, кількість опадів) та біотичних факторів (видовий склад, 
чисельність та інфікованість гризунів, інших теплокровних хазяїв), які сприяють 
існуванню природних осередків лептоспірозу. Лептоспіри тривалий час 
виживають у лужних ґрунтах і швидко гинуть у кислих. Суттєва відмінність рН 
ґрунтів (слабколужні на більшості території області та слабкокислі у Шумському 
районі на півночі області) зумовлює чіткий територіальний розподіл 
захворюваності – в південних і центральних регіонах інтенсивний показник 9,8-
10,2, у північному – 3,2 на 100 тис. нас. (рис. 3). 

Аналіз впливу певних метеофакторів (кількість опадів і температура 
повітря) на чисельність популяції гризунів показав, що кількість гризунів 
збільшується через 1-2 місяці після максимальних опадів. У кожному з регіонів 
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кількість інфікованих гризунів серед відловлених прямо корелювала з числом 
випадків захворювань людей на лептоспіроз (рис. 3). Найвища захворюваність 
реєструвалася в центральному та південному регіонах області, де найкращі умови 
для існування природного резервуару інфекції – гризунів (40-53 серопозитивних 
тварини, 5 %), на противагу північному регіону (1; 1,6 %).  

 
 
 
 
 
 
 
 

Кліматичні 
регіони 

Північ- 
ний 

Централь- 
ний 

Півден- 
ний 

рН ґрунтів 6,8-6,9 7,0-7,2 7,2-7,4 

Середньорічна 
температура, ºС 

+6,2 +6,8 +7,3 

Сума опадів за 
рік, мм 

650 600-650 550 

Гризуни  
серопозитивні, 
кількість / % 

1/1,6 53/4,2 40/5,0 

Захворюваність, 
показник на 
100 тис. нас. 
за 5 років 

3,2 9,8 10,23 

 
  
 
 
 
 
Рис. 3 – Розповсюдженість лептоспірозу серед людей і гризунів згідно з 

кліматичними регіонами і pH ґрунтів у Тернопільській області за 2010-2014 рр. 
 
Рівень захворюваності на лептоспіроз людей в різних кліматичних регіонах 

області також відрізнявся залежно від перерахованих факторів зовнішнього 
середовища (рис. 4). Встановили сильну пряму кореляцію між температурою 
повітря та рівнем захворюваності людей (r=0,77) і такої ж сили зв’язок між 
кількістю опадів і рівнем захворюваності (r=0,79). 
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Рис. 4 – Динаміка захворюваності лептоспірозом, температури повітря і 

кількості опадів у Тернопільській області за 1984-2014 рр. 
 
Шляхи удосконалення епідеміологічного нагляду за лептоспірозом.  
Для встановлення науково обґрунтованих складових санітарно-гігієнічного 

моніторингу з метою покращення системи санітарно-епідеміологічного нагляду та 
прогнозування захворюваності на лептоспіроз нами визначені математичні 
закономірності розвитку епідемічного й епізоотичного процесу. Даними, 
отриманими за аналізований період (1984-2014 рр.), встановлено, що понад 80 % 
захворюваності лептоспірозом припадає на сільське населення, відповідно на 
польову зону Тернопільської області. Для створення прогностичної моделі 
захворюваності на лептоспіроз ми проаналізували вплив біотичних (чисельності, 
інфікованості гризунів) та абіотичних факторів (температури повітря, кількості 
опадів) польової зони Тернопільської області. Об’єктивний системний відбір за 
допомогою алгоритмів МГУА дозволив з 39 факторів, що вивчалися, обрати 
4 найбільш значущих, що впливали на захворюваність лептоспірозом.  

Найбільший одиничний вплив мали: х6 – інфікованість рудої полівки 
(ступінь впливу на захворюваність людей − до 23 %); х16 – кількість опадів у 
липні (ступінь впливу – до 68 %); х27 − загальна інфікованість гризунів 
попереднього року (до 11 %) та х23 – температура повітря в червні (до 5 %). 
Зростання захворюваності відзначалось при кількості опадів понад 187 мм, 
інфікованості рудої полівки − понад 6,8 %, температури червня − понад 17 °С, 
загальної інфікованості гризунів попереднього року − понад 14,5 %. 
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За результатами розрахунку параметрів моделі із застосуванням алгоритмів 
МГУА отримано математично-прогностичну модель, що характеризує 
захворюваність на лептоспіроз (рис. 5). 

Значення критеріїв селекції для отриманої моделі становлять: 
n2
см=0,0178174, Д2(В)=0,0453872, Д2(С)=0,5413587. 

 

 
 
Рис. 5 – Визначення показника захворюваності на лептоспіроз для польової 

зони Тернопільської області за допомогою Microsoft Excel. 
 
Система епізоотолого-епідеміологічного моніторингу в рамках санітарно-

епідеміологічного нагляду за лептоспірозом заснована на соцекосистемному 
підході до епідпроцесу і включає такі складові. 

1. Епідеміологічний моніторинг − постійне спостереження за епідемічно 
значущими об’єктами і фактами поширення збудників інфекції, забезпечення 
повсюдного лабораторного їх виявлення і обліку, цілеспрямоване епідеміологічне 
обстеження осередків з урахуванням характеристик збудників, населення, яке 
наражається на небезпеку інфікування, особливості епідемічного процесу на 
окремих територіях, оперативний аналіз захворюваності та оцінку факторів, що 
сприяють передачі збудників. Це включено в розроблені нами схеми санітарно-
гігієнічного моніторингу та системи заходів боротьби з лептоспірозом (рис. 6, 7). 
Запропонована система дозволить забезпечити цілеспрямоване проведення 
ефективніших протиепідемічних і профілактичних заходів при лептоспірозі, а 
також приймати сучасні, раціональні управлінські рішення. 

2. Епізоотологічний моніторинг включає облік видового складу та 
чисельності гризунів, інфікованості гризунів і сільськогосподарських тварин з 
подальшим серотипуванням визначених збудників. 

3. Моніторинг довкілля передбачає урахування рН ґрунтів і метеофакторів − 
температури повітря, кількості опадів. 
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Рис. 6 – Схема санітарно-гігієнічного моніторингу за лептоспірозом. 
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Рис. 7 – Профілактичні та протиепідемічні заходи в системі  

епідеміологічного нагляду при лептоспірозі. 
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ВИСНОВКИ 
У дисертаційній роботі наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення 

наукового завдання, яке полягає в удосконаленні санітарно-епідеміологічного 
нагляду за лептоспірозом шляхом проведення соцекосистемного аналізу 
комплексного впливу біотичних та абіотичних факторів довкілля на 
захворюваність населення і створення її прогностичної моделі. 

1. З’ясовано регіональні особливості поширення лептоспірозу у 
Тернопільській області: захворюваність реєструється щорічно на рівні 1,1-12,2 на 
100 тис. нас., постійно перевищуючи середньодержавний показник, і є однією з 
найвищих в Україні. Захворювання здебільшого реєструвалися у вигляді 
спорадичних випадків, з окремими «купальними» спалахами; професійних − не 
зареєстровано. У структурі захворілих переважали особи старші 40 років (64,5 %), 
чоловіки (69,8 %), сільські жителі (69,8 %). Характерна літньо-осіння сезонність 
(на серпень – листопад припадало 59,5 % захворювань). Відмічені зміни 
етіологічної структури збудників, останнім часом переважають LL. canicоla, 
icterohaemorrhagiae. 

2. Підтверджено етіологічну роль поєднання різних сероварів лептоспір у 
виникненні конкретного випадку захворювання – діагностичне наростання титру 
антитіл до обох з них за час спостереження встановлено у 27,8 % хворих. Частка 
поєднаного лептоспірозу у людей коливалась в різні роки від 1,3 до 42,9 % 
випадків, у тварин – від 8,0 до 34,5 %.  

3. Встановлено збіг сероварів збудників лептоспірозу у населення та 
мишоподібних гризунів, відловлених в природі та в осередках захворювань 
людей. Підтверджено пряму залежність між рівнем захворюваності людей і 
чисельністю гризунів, яка зросла з 6,8 екземплярів на 100 пастко-діб у 2009 р. до 
13,5 − у 2013 р., та їх інфікованістю, яка збільшилась з 3,0 до 13,1 % відповідно. 
Відзначено розширення спектра збудників у одного і того ж виду хазяїв: у сірого 
щура і хатньої миші знаходили антитіла як до L. icterohaemorrhagiae, так і до 
L. canicola; з 2011 р. у полівок рудої та звичайної виявляли L. pomona, а з 2012 р. − 
L. canicоla. 

4. Занесення нових штамів лептоспір на ендемічну територію відбувається з 
сільськогосподарськими тваринами, з циркуляцією серед них інших сероварів, які 
не зустрічалися раніше у гризунів. Встановлено появу нових сероваріантів 
лептоспір у людей (LL. kabura, polonica) через 3-5 років після виділення їх від 
сільськогосподарських тварин, з подальшим розповсюдженням серед мишопо-
дібних гризунів і укоріненням збудника на даній території. Проведені 
дослідження свідчать про існування на території області конкурентних 
додаткових резервуарів збудника серед тварин.  

5. Встановлено вплив абіотичних факторів довкілля на рівень захворюваності 
на лептоспіроз людей, чисельність та інфікованість гризунів у різних кліматичних 
регіонах області. Найнижчий рівень цих показників спостерігався у Північному 
регіоні, де рН ґрунтів низький, порівняно з Південним – відповідно захворюваність 
3,5 проти 10,2 на 100 тис. населення та інфікованість гризунів 1,6 і 5,0 %. Встанов-



 16 

лено сильну пряму кореляцію між температурою повітря та рівнем захворюваності 
людей (r=0,77), між кількістю опадів і рівнем захворюваності (r=0,79). 

6. За результатами проведених епідеміологічних та епізоотологічних 
досліджень розроблено математичну модель захворюваності людей для польової 
зони Тернопільської області з використанням методу групового урахування 
аргументів. Найбільш значущими факторами, що впливають на захворюваність, 
виявились: наявний рівень інфікованості рудої полівки (ступінь впливу 68 %); 
середня температура повітря в червні (26 %); кількість опадів у липні (11 %); 
загальна інфікованість гризунів лептоспірами в попередньому році (5 %). 
Доведено високу достовірність створеної моделі. 

7. На основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз 
визначено науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного моніторингу: 
епідеміологічні – рівень захворюваності людей, лабораторна діагностика з 
серотипуванням збудників; епізоотологічні – чисельність, видовий склад та 
інфікованість гризунів, інфікованість сільськогосподарських тварин, етіологічний 
спектр збудників; фактори довкілля – рН ґрунтів, температура повітря, кількість 
опадів. Розроблено схему удосконалення системи санітарно-епідеміологічного 
нагляду за лептоспірозом. 

 
ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

1. Для оцінки санітарно-епідеміологічної ситуації стосовно лептоспірозу 
на ендемічній території рекомендовано проводити постійний моніторинг 
видового складу, чисельності, інфікованості та лептоспіроносійства серед 
мишоподібних гризунів і сільськогосподарських тварин. 

2. Об’єктивно ступінь інфікованості гризунів потрібно визначати за 
результатами комплексного обстеження із застосуванням як темнопольної 
мікроскопії, так і реакції мікроаглютинації лептоспір. 

3. Для покращення лабораторної діагностики лептоспірозу у людей 
необхідно розширити набір діагностичних штамів лептоспір з урахуванням нових 
сероваріантів збудників у сільськогосподарських тварин. 

4. Обов’язкове проведення планової дератизації на об’єктах 
держсанепіднагляду і в домашніх господарствах, незалежно від рівня 
захворюваності на лептоспіроз серед населення. 
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сильєва, О.С. Луцук, Ю.А. Поліщук, М.Т. Мусієнко // Інфекційні хвороби у 
клінічній та епідеміологічній практиці: Матер. наук.-практ. конф. і пленуму 
Асоціації інфекціоністів України (21-22.05.09 р., Львів). – Тернопіль: ТДМУ, 
Укрмедкнига, 2009. – С. 96-98 (Лабораторне обстеження пацієнтів, аналіз 
циркуляції різних серотипів збудника лептоспірозу). 

9. Етіологічна структура лептоспірозу в Тернопільській області / Н.А. Ва-
сильєва, О.С. Луцук, Ю.А. Кравчук, М.Т. Мусієнко // Актуальні питання 
епіднагляду за особливо небезпечними інфекціями, санітарна охорона території, 
біологічна безпека: Мат. наук.-практ. конф. (8-10.09.2009). − Іллічівськ : Укрмор-
медінформ, 2009. − С. 127-128 (Аналіз наукової літератури, ретроспективний 
епідеміологічний аналіз). 

10. Кравчук Ю.А. Зміна етіологічної структури лептоспірозу на території 
Тернопільської області за 2009-2012 роки / Ю.А. Кравчук // Довкілля і здоров’я: 
Матер. наук-прак. конф. (26.04.13 р.). – Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2013. – 
С. 90-91. 

11. Кравчук Ю.А. Захворюваність на лептоспіроз у Тернопільській області / 
Ю.А. Кравчук // Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних 
хвороб: Матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. інфекціоністів (жовтень 
2014 р., Харків-Тернопіль). − Тернопіль: ТДМУ, Укрмедкнига, 2014. − С. 124-125. 
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12. Кравчук Ю.А. Анализ эпидемической и эпизоотической ситуации по 
лептоспирозу в Тернопольской области / Ю.А. Кравчук // Вопросы современной 
медицинской науки: Матер. 69 науч. конф. студентов-медиков с междунар. 
участием (Самарканд, 3-4 апреля 2015 г.). − Самарканд, 2015. − Т. 1. − С. 161-162. 

13. Кравчук Ю.А. Аналіз епідемічної та епізоотичної ситуації з лептоспірозу 
у Тернопільській області за 2010-2014 рр. / Ю.А. Кравчук, Н.А. Васильєва, 
С.І. Климнюк // Довкілля і здоров’я: Матер. наук-прак. конф. (23 квітня 2015 р.). – 
Тернопіль: ТДМУ, 2015. – С. 117-120 (Здобувачем проведено лабораторне 
обстеження пацієнтів та гризунів, узагальнення власних досліджень). 

14. Васильєва Н.А. Поєднання різних сероварів лептоспір як етіологічний 
чинник лептоспірозу в людей / Н.А. Васильєва, Ю.А. Кравчук // Інфекційні 
хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та профілактиці: Матеріали ІХ 
з’їзду інфекціоністів України (5-7 жовтня 2015 р., Тернопіль). − Тернопіль: 
ТДМУ, Укрмедкнига, 2015. − С. 80-82 (Здобувачем проведено визначення мети 
та обсягів дослідження, лабораторне обстеження пацієнтів, аналіз та 
узагальнення результатів). 

 
 

АНОТАЦІЯ 
Кравчук Ю.А. Соцекосистемний аналіз захворюваності на лептоспіроз 

у Тернопільській області та удосконалення системи санітарно-
епідеміологічного нагляду. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за 
спеціальністю 14.02.02 – епідеміологія. – ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб імені Л.В. Громашевського НАМН України», Київ, 2016. 

Проведено лабораторні обстеження хворих на лептоспіроз, гризунів і сільсь-
когосподарських тварин, епідеміологічний аналіз захворюваності в Тернопіль-
ській області, яка є ендемічною з лептоспірозу. Відмічені зміни етіологічної 
структури захворювання в області. Основним резервуаром лептоспір є мишопо-
дібні гризуни, встановлено конкурентні додаткові резервуари збудника серед сіль-
ськогосподарських тварин. Підтверджено етіологічну роль поєднання різних серо-
варів лептоспір.  

Рівень захворюваності на лептоспіроз людей залежить від чисельності та 
інфікованості гризунів, у різних кліматичних регіонах області − від рН ґрунтів, 
температури та вологості повітря, кількості опадів.  

Розроблено математичну модель захворюваності людей для польової зони 
Тернопільської області, використовуючи метод групового урахування аргументів. 
Запропоновано схему удосконалення санітарно-епідеміологічного нагляду за 
лептоспірозом. 

Ключові слова: лептоспіроз, захворюваність, соцекосистемний аналіз, 
санітарно-епідеміологічний нагляд, Тернопільська область, метод групового 
урахування аргументів. 
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АННОТАЦИЯ 
Кравчук Ю.А. Соцэкосистемный анализ заболеваемости лептоспирозом 

в Тернопольской области и усовершенствование системы санитарно-
эпидемиологического надзора. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по 
специальности 14.02.02 – эпидемиология. – ГУ «Институт эпидемиологии и ин-
фекционных болезней имени Л.В. Громашевского НАМН Украины», Киев, 2016. 

В диссертационной работе приведено теоретическое обобщение и новое 
решение научной задачи, заключающейся в усовершенствовании санитарно-эпи-
демиологического надзора за лептоспирозом путем проведения соцэкосистемного 
анализа комплексного влияния биотических и абиотических факторов окружа-
ющей среды на заболеваемость населения и создания ее прогностической модели. 

Тернопольская область является эндемичной по лептоспирозу. Заболе-
ваемость колеблется в пределах 1,1-12,2 на 100 тыс. населения, постоянно превы-
шает среднегосударственный показатель и является одной из наивысших в Украи-
не. На территории области в последнее время преобладают лептоспиры Canicоla, 
Icterohaemorrhagiae, выявляются также другие серовары: Grippotyphosa, 
Hebdomadis, Pomona и др. Заболевания людей лептоспирозом выявляются кругло-
годично, с преобладанием в летне-осенний период, всего за VIII-XI месяцы – 
59 %.  

Сероварианты лептоспир у население и мышевидных грызунов, 
отловленных как в природе, так и в очагах заболеваний людей, в большинстве 
случаев совпадают, что указывает на их тесную взаимосвязь. Заселенность 
грызунами уменьшилась как в природных, так и в антропургических очагах (до 
42,8 % в 2014 г. против 50,4-75,0 % в 80-90 гг.). Установлена прямая зависимость 
между уровнем заболеваемости людей и численностью грызунов (рост за время 
наблюдения с 6,8 до 13,5 экземпляров на 100 ловушко-дней) и их 
инфицированностью (увеличилась с 3,0 до 13,1 %).  

На территории области существуют конкурентные дополнительные резервуары 
возбудителя среди животных, от которых через факторы окружающей среды инфици-
руется человек. Изменение этиологической структуры лептоспироза обусловлено 
появлением новых серовариантов лептоспир у людей через 4-5 лет после веделения их 
от сельскохозяйственных животных с дальнейшим их распространением у грызунов. 

Подтверждена этиологическая роль сочетания разных сероваров лептоспир 
в возникновении конкретного случая заболевания – диагностическое нарастание 
титра антител к обоим сероварам возбудителя за время наблюдения установлено у 
27,8 % больных. Часть сочетанного лептоспироза у людей колебалась в разные 
годы от 1,3 до 42,9 %, у животных –от 8,0 до 34,5 %.  

Уровень заболеваемости лептоспирозом людей в разных климатических ре-
гионах области зависит от рН почв, температуры и влажности воздуха, количества 
осадков. Найнизший уровень заболеваемости людей и инфицированности грызунов 
наблюдаются в северном регионе, где высокая кислотность почв по сравнению с 
южным – соответственно 3,5 против 10,2 на 100 тыс. населения. Установлена 
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сильная прямая корреляция между температурой воздуха и уровнем заболеваемости 
людей (r=0,77), между количеством осадков и уровнем заболеваемости (r=0,79). 

Используя метод группового учета аргументов, была разработана 
математическая модель заболеваемости людей для полевой зоны Тернопольской 
области. Наиболее значимыми факторами, влияющими на заболеваемость, 
оказались: инфицированность рыжей полевки (степень влияния 68 %); средняя 
температура воздуха в июне (26 %); количество осадков в июле (11 %); общая 
инфицированность грызунов лептоспирами в предыдущем году (5 %). Доказана 
высокая достоверность созданной модели. 

Предложена схема усовершенствования санитарно-эпидемиологического 
надзора за лептоспирозом. 

Ключевые слова: лептоспироз, заболеваемость, соцэкосистемный анализ, 
санитарно-эпидемиологический надзор, Тернопольская область, метод группо-
вого учёта аргументов. 

 
ANNOTATION 

Kravchuk Yu. А. Social-Ecosystem Analysis of the mortality rate of 
leptospirosis in Ternopil region and perfection system of sanitary-epidemic 
surveillance. – Manuscript. 

Dissertation for the degree of candidate of medical sciences by speciality 
14.02.02 – epidemiology. – SI «L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and 
Infectious Diseases, Academy of Medical Sciences of Ukraine», Kyiv, 2016. 

Laboratory examinations of patients with leptospirosis, rodents and farm animals, 
epidemiological analysis of the sickness rate in Ternopil region that is endemic were 
carried out.  

Changes in the etiological structure of sickness rate in region were registered.  
The main reservoir of leptospirosis is rodents. There were found additional 

competitive reservoirs of the pathogen among farm animals. Etiological role of 
combining different serovars of leptospira was confirmed.  

The sickness rate of leptospirosis among people in different climatic areas of the 
region depends on the number and contamination of rodents, the acidity of the soil, 
temperature, humidity and rain fall.  

Using method of group data handling, a mathematical model of human sickness 
rate for field zone of Ternopil region was developed. 

Was suggested the scheme of sanitary-epidemic surveillance for leptospirosis. 
Key words: leptospirosis, sickness, social-ecosystem analysis, system of 

sanitary-epidemic surveillance, Ternopil region, method of group data handling. 
 

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ 
МГУА – метод групового урахування аргументів 
РМАЛ – реакція мікроаглютинації лептоспір 
ТПМ   − метод темнопольної мікроскопії 
L.   − Leptospira, лептоспіра 


