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ЕЕМ – епізоотолого-епідемічний моніторинг 

МГУА – метод групового урахування аргументів 

ПЗ – показник захворюваності 

РМАЛ – реакція мікроаглютинації і лізису 

СЕЕПЛ – система епізоотолого-епідемічного процесу при лептоспірозі 

ТПМ − метод темнопольної мікроскопії 
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Ict − L. icterohaemorrhagiae 

Kab − L. kabura 
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ВСТУП 

Актуальність проблеми. Лептоспіроз, за даними ВООЗ, належить до 

найпоширеніших зоонозних захворювань у всьому світі [1-3], 

характеризується тяжким перебігом і високою летальністю, спостерігається 

на всіх континентах, крім Антарктиди [4], особливо широко розповсюджений 

в тропічних країнах [5, 6]. В Україні лептоспіроз реєструється практично в 

усіх областях [7, 8]. 

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 відносять сільськогосподарських робітників, шахтарів, 

працівників вугільних шахт, рибної промисловості [9-11].  

Спостерігаються зміни етіологічної структури лептоспірозу, що, 

можливо, пов'язано зі змінами популяційних хвиль в природі основного 

резервуару – гризунів [12]. Підвищується роль сільськогосподарських тварин 

у розповсюдженні лептоспірозу як додаткового резервуару [8]. 

Простежується пряма залежність між захворюваністю населення 

лептоспірозом і заселеністю території мишоподібними гризунами, їх 

інфікованістю [13, 14]. 

Рівень захворюваності на лептоспіроз людей залежить від різних 

клімато-географічних, фауністичних природних особливостей, чинників 

зовнішнього середовища: кислотності ґрунтів, температури та вологості 

повітря, кількості опадів, рівня санітарної культури [15-19]. 

У літературі наводяться лише одиничні повідомлення про 

використання системного підходу для прогнозування епідеміологічної 

ситуації з лептоспірозу з метою ухвалення управлінських рішень. Разом з 

тим, без оптимізації епідеміологічного нагляду неможливі управлінські 

заходи для профілактики і лікування лептоспірозу, які розроблені лише у 

загальних рисах. Немає відомостей про використання методів системного 

аналізу великої кількості змінних, що беруть участь в реалізації епідпроцесу 
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при лептоспірозі. 

Контроль за епідемічним та епізоотичним процесами при лептоспірозі 

потребує вдосконалення, в тому числі у напрямку лабораторної діагностики 

та системи санітарно-епідеміологічного нагляду. 

Усе це і визначає значущість роботи та актуальність теми дослідження. 

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

виконана згідно з планом науково-дослідних робіт Тернопільського 

державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, затвердженим 

МОЗ України, і є фрагментом наукової роботи кафедри інфекційних хвороб з 

епідеміологією Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. 

Горбачевського «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, а також абіотичних факторів довкілля на 

захворюваність і створити її прогностичну модель. 

Для досягнення цієї мети поставлені такі основні завдання 

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-
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гігієнічного моніторингу управління епідемічним процесом і розробити 

прогностичну модель комплексного впливу біотичних та абіотичних 

факторів довкілля на захворюваність лептоспірозом людей. 

Об’єкт дослідження – Хворі на лептоспіроз люди, мишоподібні 

гризуни, сільськогосподарські тварини, довкілля.  

Предмет дослідження – захворюваність на лептоспіроз, епідемічний 

процес, епіднагляд за лептоспірозом, абіотичні фактори зовнішнього 

середовища, прогностична модель захворюваності.  

Методи дослідження – епідеміологічні, мікробіологічні, серологічні, 

статистичні, а також методи математичного моделювання (метод групового 

урахування аргументів і дискримінантний аналіз). 

Наукова новизна роботи. Вперше проведено соцекосистемний аналіз 

лептоспірозу на окремій території (Тернопільська область). Уточнено дані 

щодо залежності захворюваності людей на лептоспіроз від клімато-

географічних факторів конкретної території – рН ґрунтів, температури 

повітря та кількості опадів за певні місяці, з’ясовано регіональні особливості 

поширення хвороби. Встановлено розширення етіологічного спектру 

збудників в основного природного резервуару лептоспір – мишоподібних 

гризунів. 

Проведені дослідження свідчать, 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 можливіть  поєднання різних сероварів лептоспір як єдиного 

етіологічного чинника у виникненні конкретного випадку захворювання, що 

підтверджується динамікою титрів антитіл до обох збудників за час 
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спостереження. 

Із застосуванням методу групового урахування аргументів (МГУА) 

уперше створено прогностичну модель захворюваності на лептоспіроз при 

комплексному впливі факторів біотичного та абіотичного середовища. На 

основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз визначено 

науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного моніторингу. 

Розроблено схему удосконалення системи санітарно-епідеміологічного 

нагляду за лептоспірозом. 

Практичне значення одержаних результатів.  

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. 

Створений банк даних, що включає повну інформацію про хворих на 

лептоспіроз і джерела збудника (дрібних ссавців), а також фактори 

середовища і дозволяє оперативно оцінювати ситуацію в регіоні, 

прогнозувати її та здійснювати оптимальне управління. 

Створена математична модель дозволяє прогнозувати захворюваність 

на лептоспіроз на певній території.  

На основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз 

визначено науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного 

моніторингу. Розроблено схему удосконалення системи санітарно-

епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. 

Враховуючи ендемічність території Тернопільської області по 

лептоспірозу, необхідне проведення планових профілактичних заходів, 

незалежно від рівня захворюваності серед населення.  

Впровадження результатів роботи у практику. Результати 
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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 інфекцій ДУ «Тернопільський обласний 

лабораторний центр ДСЕС України», а також у навчальному процесі на 

кафедрах інфекційних хвороб з епідеміологією Тернопільського державного 

медичного університету ім. І.Я. Горбачевського, Сумського державного 

університету, на кафедрі інфекційних хвороб Львівського національного 

медичного університету.  

Особистий внесок здобувача. 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 мікробіологічні і серологічні 

дослідження з діагностики лептоспірозу у хворих людей і встановлення 

інфікованості відловлених гризунів. 

Разом з працівниками обласної державної лабораторії ветеринарної 

медицини та науковим керівником проводила аналіз інфікованості 

сільськогосподарських тварин. На підставі даних метеослужби області 

провела аналіз впливу чинників довкілля на рівень захворюваності на 

лептоспіроз серед людей. 

Разом зі спеціалістами програмного забезпечення розробила 

математичну модель захворюваності лептоспірозом людей, проводила 

статистичну обробку результатів системного аналізу компонентів 

епізоотолого-епідеміологічного моніторингу.  

Дисертантка також самостійно проаналізувала результати досліджень, 

провела впровадження отриманих результатів в практику лабораторних 

досліджень. Самостійно 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 
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спільному аналізі отриманих результатів.  

Апробація роботи та публікації. Основні положення роботи і 

результати досліджень оприлюднені на Всеукраїнській науково-практичній 

конференції «Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 2013), Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції Асоціації інфекціоністів України 

«Фармакотерапія і профілактика інфекційних та паразитарних хвороб» 

(Харків-Тернопіль, 2014), Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Довкілля і здоров’я» (Тернопіль, 2015), IX з’їзді інфекціоністів України 

«Інфекційні хвороби: поступи і проблеми в діагностиці, терапії та 

профілактиці» (Тернопіль, 2015), 69 научой конференции студентов-медиков 

с международным участием «Вопросы современной медицинской науки» 

(Самарканд, 2015). 

За матеріалами дисертації надруковано 14 робіт, з них – 5 статей у 

профільних виданнях, що занесені до списку ДАК МОН України (у тому 

числі 2 закордонні, 5– одноосібні, 9 – тези у матеріалах науково-практичних 

конференцій).  

Обсяг і структура дисертації. Робота викладена на 153 друкованих 

сторінках, складається зі вступу, огляду літератури, об’єктів і методів 

дослідження, 4 розділів результатів власних досліджень, аналізу й 

узагальнення результатів власних досліджень, висновків, практичних 

рекомендацій. Робота ілюстрована 19 таблицями та 26 рисунками. Список 

літератури містить 212 джерел, з них 97 опубліковані латиницею. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ 

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ) 

 

Актуальність лептоспірозу пов’язана з широким розповсюдженням 

його в багатьох країнах світу, значними економічними і соціальними 

збитками, збільшенням кількості тяжких форм хвороби, часто з летальними 

наслідками [1, 2, 4, 12, 20-23]. 

Лептоспіроз реєструється більше як у 80 країнах світу і входить до 

трійки найважливіших за соціально-економічним значенням природно-

осередкових зоонозних захворювань [24]. Ця хвороба має глобальне 

розповсюдження, на Європейському континенті її виявляють майже по всій 

території [3, 4, 22, 25].  

За даними моніторингу, серопозитивна відповідь населення на 

лептоспіри коливається, досягаючи в деяких країнах світу 15,7 % [18, 26-28]. 

Проблема лептоспірозу в Україні набуває все більшого значення. Ця 

інфекція має виражену тенденцію до росту захворюваності, як і в інших 

країнах [29-32]. З початку 90-х років XX ст. лептоспіроз є найпоширенішим 

природно-осередковим захворюванням із високим відсотком тяжких 

клінічних форм і летальності. Це є найбільш значуща зоонозна інфекція, яка 

становить постійну небезпеку для здоров’я людей [12, 15, 33, 34].  

У країні ензоотичні та епізоотичні з лептоспірозу території 

розташовані практично в усіх областях; найнесприятливішими є 

західноукраїнський регіон та Центральна Україна. Показник захворюваності 

на лептоспіроз на території Західного Поділля в 1990-х роках коливався в 

межах 7,60-12,45 на 100 тис. населення, при 1,40-3,11 – в Україні, пік 

захворюваності припадав на 1998 рік – 1574 випадки, у 2013 році – знизився 

до 361 [7, 9, 21] 

Епідеміологічні дослідження свідчать про існування природних, 

антропургічних та змішаних осередків лептоспірозу, їх активність зумовлює 
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основні тенденції епідемічного процесу [35]. 

Доведено, що антропургічні осередки виникають у населених пунктах і 

пов’язані з господарською діяльністю людини. В їх утворенні важливу роль 

відіграють синантропні гризуни, зокрема щури, від яких заражаються 

домашні тварини – свині, велика рогата худоба, собаки, кішки [36-40]. 

Певною мірою це стосується й Тернопільської області. У 2/3 випадків 

вірогідно встановлено ймовірність інфікування від мишоподібних гризунів 

(сірий щур, миша домова, миша польова) за місцем проживання чи роботи. 

Можливе інфікування при перебуванні на природі (12 %) чи догляді за 

хворими тваринами (9 %) [24, 41].  

Як відомо, лептоспіроз – це природно-осередковий зооноз з основним 

резервуаром інфекції в природі серед дрібних ссавців (звичайні полівки, 

миші, щурі та ін. види), а також комахоїдних (їжаки, землерийки). Домашні 

тварини (собаки, свині, велика рогата худоба, вівці, рідше кози і коні), а 

також хутрові звірі кліткового утримання (лисиці, песці, нутрії), будучи 

інфіковані лептоспірами, набувають значення додаткового резервуару 

інфекції, що становить небезпеку не тільки для інших сприйнятливих тварин, 

але й має практичне значення для людини [1, 42]. Сформульовано гіпотезу 

самопідтримування осередків лептоспірозу серед великої рогатої худоби, 

тобто антропургічних осередків [43]. Часто у сільськогосподарських тварин 

лептоспіроз перебігає безсимптомно, хоча з високим ступенем інфікованості 

та з високим відсотком летальності, становлячи потенційну небезпеку не 

лише під час хвороби, але й тривалий час після видужання [8].  

Людина, як правило, не є джерелом збудника, в літературі описані 

лише поодинокі випадки передачі від людини до людини – дитині від матері 

при грудному вигодовуванні, а також вроджена інфекція в разі захворювання 

вагітної [44-46], внутрішньолабораторне зараження та госпітальна передача 

лептоспірозної інфекції [47, 48]. Найчастіше хворіють мешканці сільської 

місцевості та особи, що відпочивають на природі та працюють на садово-

городніх ділянках.  
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За показником летальності та ступенем тяжкості лептоспіроз займає 

одне з перших місць в інфекційній патології [1, 2, 31, 32]. 

Недуга перебігає у людини як гостра гарячкова хвороба з вираженою 

інтоксикацією, ураженням нирок, печінки, центральної нервової системи, 

розвитком геморагічного синдрому [1, 49-51]. 

Синдром ендогенної інтоксикації, виразність якого визначає тяжкість і 

прогноз хвороби, має складний патогенез при лептоспірозі і зв’язаний як із 

дією екзо- та ендотоксинів лептоспір і продуктів їх розпаду [52, 53], так і з 

вторинними метаболічними порушеннями в організмі внаслідок ураження 

життєво важливих органів – печінки, нирок, а також нервової системи, 

легень, що веде до функціональної недостатності систем детоксикації [35, 54, 

55]. 

Проаналізувавши причини високої летальності, автори вважають, що у 

значному відсотку випадків на початку епідемічного підйому має місце пізнє 

звертання за медичною допомогою, несвоєчасна госпіталізація, пізня 

верифікація діагнозу [21, 41, 53]. Збіг первинного і заключного діагнозів 

зареєстровано у 3,4-23,3 % випадків лептоспірозу. Крім того, відсоток 

правильно поставлених первинних діагнозів із року в рік знижується 

упродовж епідемічного періоду. Значний поліморфізм клінічних форм теж 

ускладнює своєчасну діагностику [56, 57]. 

Зараження людей відбувається переважно через воду з контамінованих 

відкритих водоймищ. У природних водоймищах з нейтральною або слабо 

лужною реакцією лептоспіри зберігають життєздатність від двох до 

чотирьох тижнів, у стерильній воді – до 200 діб, у вологому ґрунті – від 3 до 

9 місяців, на харчових продуктах – від кількох годин до 12-13 діб [17, 58]. 

Лептоспіри, зокрема L. pomona, спроможні зберігати життєздатність, 

патогенні та антигенні властивості в природних умовах протягом 74 діб (у 

ґрунті при вологості 15,2-31,7 % і рН 6,7-7,2) [59]. 

В Україні 97,7 % випадків лептоспірозу припадає на водний шлях 

передачі; зараження здійснюється при вживанні води, купанні у водоймах, 
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використанні води для господарських потреб, при сільськогосподарських 

роботах у заболоченій місцевості тощо [12, 60-63]. Водний шлях, за даними 

літератури, має місце і при зараженні на садово-городніх ділянках, особливо 

в роки з жарким і вологим літом.  

Зараження відбуваються через пошкоджені шкірні покриви, при 

вживанні контамінованої лептоспірами води для пиття з відкритих водойм, 

використанні води для господарських потреб. На можливість водного шляху 

передачі (риболовля, купання, заняття водними видами спорту) вказували до 

40 % хворих [64-67]. 

У захворюваності населення, крім водного, відіграє роль і професійний 

чинник, що зумовлює захворювання осіб, які контактують з хворими 

тваринами або лептоспіроносіями (рогата худоба, свині). До груп населення з 

підвищеним ризиком інфікування відносять сільськогосподарських 

робітників, працівників вугільних шахт, рибної промисловості [68, 69]. Серед 

хворих особи групи ризику складають від 20 до 70 % [12]. У районах з 

холодним кліматом захворюваність може мати професійний характер через 

прямий або непрямий контакт з інфікованими тваринами [70, 71], тоді як у 

теплих краях недуга частіше спостерігається серед осіб, які відпочивають на 

природі [72].  

Ряд авторів [73, 74] відносять лептоспіроз до хвороб, що повертаються, 

а також до хвороб мандрівників. Серед факторів, що сприяють цьому, є 

економічний розвиток, землекористування, міжнародні подорожі та 

комерційна діяльність [75]. 

Характерна чітка літньо-осіння сезонність, особливо у природних 

осередках лептоспірозу – 61 % від усіх випадків захворювань. Підвищений 

рівень захворюваності на лептоспіроз зазвичай реєструється у липні-вересні, 

в розпал купального сезону. Близько 30 % випадків захворювань припадає на 

липень і серпень, до 40 % – на вересень. В змішаних і антропургічних 

осередках, де переважала циркуляція L. icterohaemorrhagiae, захворюваність 

реєструвалась впродовж року [35], що зумовлено присутністю гризунів-
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лептоспіроносіїв у житлі людини, особливо в сільській місцевості; літньо-

осінній підйом спричинений додатковим впливом водного фактора [76]. 

Проте деякі автори відзначають максимум випадків недуги в жовтні-

листопаді або майже рівномірний розподіл її протягом року [77], Для 

професійної захворюваності сезонність не характерна [9].  

Спостерігається типове для даного захворювання ураження групи 

працездатного населення – 31-60 років, переважно працівників сільського 

господарства і пенсіонерів сільської місцевості. Серед захворілих більшу 

частку становлять чоловіки [23], яка, за даними деяких авторів, становить 

77 % [9]. 

Якщо проаналізувати за віковим розподілом, то серед підлітків та 

молодих все ж таки переважають чоловіки, а серед населення зрілого віку – 

як чоловіки, так і жінки хворіють в однаковому співвідношенні, що пов’язано 

з роботою на садово-городніх ділянках та доглядом за 

сільськогосподарськими тваринами. 

В епідеміології лептоспірозу можна виділити кілька періодів 

підвищеної захворюваності, характерних для певних територій. Так, в 

Західному регіоні України на початку 70-х і у 80-х роках на тлі поодиноких 

випадків реєструвалися окремі спалахи захворювань «купального типу»: 

зараження людей виникали в антропургічних осередках і були пов’язані з 

невеликими водоймищами (дрібні річки з повільною течією, ставки), воду 

яких населення використовувало для господарських потреб і водопою 

худоби. Ймовірні основні джерела збудника – велика рогата худоба, свині, 

коні, виділеннями яких забруднювалися водоймища. Відмічалася чітка літня 

сезонність. Віковий склад також був характерним для водних спалахів – 

абсолютну більшість склали діти і підлітки, решта – працівники сільського 

господарства. В етіологічній структурі домінував серовар L. grippotyphosa 

[13, 78, 79].  

У 90-ті роки минулого століття відмічено період підвищеної 

захворюваності. Відбулася активація природних осередків джерел сероварів 
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L. icterohaemorrhagiae та L. grippotyphosa, а також антропургічних осередків, 

пов’язаних переважно із синантропними гризунами. Лептоспіроз виникав 

здебільшого серед сільських мешканців, перебігав у тяжкій і дуже тяжкій 

формах.  

Реєструються різні типи спалахів: водні, сільськогосподарські 

(переважно тваринницькі). В Україні в останні роки групові випадки 

захворювань і спалахи мали місце у Закарпатській, Кіровоградській, 

Миколаївській та Івано-Франківській областях [41, 60, 80, 81].  

Як свідчать результати епідеміологічного розслідування, у природних 

осередках переважає водний шлях інфікування, тоді як у інших типах 

осередків має місце, поряд із водним, аліментарний і контактний шляхи 

інфікування [15]. 

Серед серогруп лептоспір, які спричиняють захворювання людей, 

найчастіше виявляються Icterohaemorrhagiae, Grippotyphosa, Pomona, 

Hebdomadis та ін. [82-85]. Основними носіями лептоспір серогрупи 

Grippotyphosa в Україні є звичайна полівка, Роmona – польова миша, 

Icterohaemorrhagiae – сірий щур, іноді хатня миша [60], та за останні 10 років 

спостерігається зміна хазяїв збудників. В процесі еволюції епідемічного 

процесу відбуваються періодичні зміни етіологічної структури лептоспірозу, 

що, перш за все, пов’язано зі змінами біологічних особливостей основних 

природних резервуарів – гризунів. 

На рівень захворюваності лептоспірозом значною мірою впливають й 

інші фактори: кількість негативних форм рельєфу, щільність тварин на 

пасовищі, загальна площа пасовищ, коефіцієнт фільтрації води в ґрунтах та 

ін. [14, 86-88].  

Тернопільська область належить до територій, сприятливих для 

формування природних осередків лептоспірозу через поширення серотипів 

лептоспір, які циркулюють серед диких видів тварин, за клімато-

географічними та флоро-фауністичними характеристиками: вологості, 

наявності мережі водойм і річок, заболоченості місцевості [78, 89]. Лісові 
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масиви на рівнинних просторах і на нижніх ярусах гірських схилів 

представлені широколистяними породами (дуб, бук, граб, ясен, клен тощо), 

що сприяє утворенню біотопів мишоподібних гризунів − резервуарів 

лептоспір. Автори вважають, що із урахуванням видового складу ймовірних 

резервуарів збудника серед диких тварин на цій території слід було очікувати 

циркуляції лептоспір серогрупи Grippotyphosa (полівка-економка, звичайна 

полівка), Mozdok (польові миші) [90]. 

Детальний аналіз чинників, які визначали територіальний розподіл 

захворюваності на лептоспіроз, дозволив встановити, що це було значною 

мірою зумовлено адекватністю рН ґрунтів для існування збудника у довкіллі. 

Особливостями території осередків у всіх зазначених районах є лужна 

реакція ґрунтів за рахунок вапнякових покладів, що сприяє збереженню 

лептоспір у зовнішньому середовищі [91]. 

Виявлені закономірності дії паразитарної системи та інших факторів на 

захворюваність дозволяють розробляти, оптимізувати і науково 

обґрунтовувати систему протиепідемічних і профілактичних заходів і 

створити певну математичну модель. 

Дослідження захворюваності лептоспірозом у зіставленні з 

метеорологічними даними за 20 років на території 7 областей [92] 

встановили таке. 

1. Функціональний зв’язок між захворюваністю і метеорологічними 

факторами може бути описаний квадратичною параболою. 

2. Вплив середньої температури повітря на захворюваність 

характеризується криволінійним зв’язком середньої сили, має закономірний 

характер у червні й липні, підкоряючись закономірностям параболічного 

зростання; підйом захворюваності розпочинається при середньодобовій 

температурі повітря 18-19 °С. 

3. Характер функціонального зв’язку захворюваності і кількості опадів 

– криволінійний, середньої сили, описується параболічною функцією з 

одним максимумом, стимулюючу дію на епідпроцес має сума місячних 
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опадів до 70-110 мм, подальше зростання суми місячних опадів проявляє 

гальмівну дію. 

Подібні дослідження були здійснені й іншими авторами [93], які 

встановили відповідні клініко-лабораторні, а також епідеміологічні паралелі, 

зокрема захворюваність лептоспірозом зростає в поточному році, якщо: 

1) попередній рік був холодним і вологим, особливо в літній період; 

2) кінець осені попереднього і початку поточного року відрізнялися 

зниженим зволоженням; 

3) зима характеризувалася малосніжністю, короткою тривалістю 

періоду із стійким сніговим покривом; 

4) усі відмічені підйоми захворюваності посилювалися при збігу 

вказаних відхилень погодних умов, а також якщо в першому кварталі 

поточного року відзначалася висока чисельність мишоподібних гризунів у 

закритих стаціях [90, 91, 94, 95]. 

Важливо, що статистичну обробку зазначених досліджень автори 

проводили методом множинної регресії. Однак цей метод не має досить 

великої вибірки експериментальних даних, використовує в основному 

лінійні залежності, а також не дозволяє створювати моделі при великій 

кількості факторів, які впливають. 

У дослідженнях не розглядалися інфікованість гризунів як один з 

факторів, що впливають на захворюваність, а також комплексний вплив усіх 

чинників. 

У той же час, як показав досвід, при аналізі захворюваності 

лептоспірозом необхідно враховувати комплексний вплив усіх факторів. У 

зв’язку з цим була обґрунтована необхідність застосування системного 

аналізу при вивченні захворюваності. 
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1.1 Характеристика епідемічного процесу 

Відповідно до соціально-екологічної теорії Б.Л. Черкаського, 

епідемічний процес при зоонозах є біосоціальною багаторівневою 

організованою цілісною системою, яка забезпечує існування, відтворення і 

поширення паразитичних видів мікроорганізмів у людському суспільстві. 

Структура системи власне епідемічного процесу (епідеміологічна 

соцекосистема) складається з двох взаємозв’язаних рівнів – екосистемного і 

соцекосистемного.  

Екосистемний рівень (епідеміологічна екосистема) є паразитарною 

системою, тобто реалізована певним механізмом передачі взаємодія 

популяцій збудника і його теплокровних хазяїв, яка перебуває в 

безпосередньому зв’язку з абіотичними факторами природного місця 

існування [96]. Структура системи епізоотичного процесу в природних 

осередках повністю завершується екосистемним рівнем, існування якого 

забезпечують процеси біологічної саморегуляції. На цьому рівні соціальні 

чинники відіграють роль лише зовнішніх «стимулюючих» впливів. 

У структурі ж епідемічного процесу вищим є соцекосистемний 

рівень, що є взаємодією біологічної підсистеми із соціальною (соціальні 

умови життя населення – локальні, регіональні та глобальні). Лише зоонозні 

інфекції й обумовлюють становлення системи епідемічного процесу з усіма 

властивими їй рівнями – від молекулярного до соцекосистемного, який існує 

у взаємозв’язку із системою епізоотичного процесу. На цьому рівні процеси 

саморегуляції епідеміологічної екосистеми мають лише другорядне значення 

– перебувають під дією соціальних умов життя населення [42]. 

Вірогідність виникнення зоонозних захворювань людей визначається 

можливістю та інтенсивністю контакту людини з епізоотичними осередками, 

оскільки, як вказує Е.Н. Павловський, в подібних випадках рушійною силою 

є обставини соціального чинника, що підводять людину під вплив біотичних 

факторів [16, 97-99]. 
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В основі взаємодії груп людей з популяціями тварин є виробництво 

матеріальних благ. У зв’язку з цим форми та інтенсивність взаємодії людей з 

популяцією теплокровних тварин – біологічних хазяїв збудника зоонозної 

інфекції обумовлені, в першу чергу, соціально-економічними чинниками. 

Цим визначається провідне, детермінуюче значення соціально-економічних 

факторів у виникненні та підтриманні епідемічного процесу при зоонозах. 

Потенційний ризик зараження населення в природних осередках 

лептоспірозу визначається за даними спеціальних планових 

епізоотологічних досліджень, що організуються і проводяться відділами 

природноосередкових і особливо небезпечних інфекцій санітарно-

епідеміологічних станцій. 

Основна мета таких досліджень – своєчасне отримання якомога 

повнішої інформації про епізоотичну ситуацію, про наявність і ступінь 

небезпеки зараження населення тепер і в найближчому майбутньому. 

Постійне стеження за параметрами різних рівнів структури 

епідемічного процесу уможливлює своєчасне виявлення будь-яких 

неблагополучних тенденцій в їх динаміці (наприклад, зміна основних джерел 

лептоспір у природних осередках), що служить науковим обґрунтуванням 

для своєчасного застосування оперативних профілактичних заходів, 

спрямованих на запобігання можливому підйому захворюваності.  

Сьогодні очевидно, що традиційні статистичні дані (тобто показники 

захворюваності і смертності від інфекційних хвороб), хоча й залишаються 

природним і важливим елементом в системі епідеміологічного нагляду, 

проте самі по собі вже не здатні забезпечити ту повноту інформації, яка 

потрібна в сучасних умовах для оптимізації управління епідемічним 

процесом. Поняття інформаційного забезпечення аж ніяк не може 

вичерпуватися згаданими статистичними даними, оскільки вони, даючи 

можливість оцінити епідемічну ситуацію та її зміни в часі («час ризику»), 

просторі («територія ризику»), не здатні виявити причини, що обумовлюють 

ситуацію та її зміни, і не дозволяють розробити раціональні шляхи і способи 
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регуляторної дії на епідемічний процес. У зв’язку з цим виникає потреба в 

комплексному системному підході до інформаційного забезпечення, 

розглядаючи єдність усіх необхідних чинників, які впливають на 

епідемічний процес [100]. 

Аналіз морфологічної та функціональної структури епідемічного 

процесу визначає зміст епідеміологічного нагляду за заразними хворобами, 

який на спостережуваній території в досліджуваний період повинний 

включати: 

1. На субклітинному (молекулярному) рівні – стеження за 

молекулярно-генетичною характеристикою циркулюючих штамів збудника, 

переносників і їх мінливістю, а також за генетичними детермінантами 

імунного статусу населення. 

2. На клітинному рівні – стеження за динамікою біологічних 

властивостей збудника досліджуваної хвороби (його вірулентність, 

токсигенність, ферментативну активність, фаго- і серотипові характеристики, 

медикаментозну резистентність, стійкість у довкіллі і т.п.). 

3. На організменому рівні – характеристика переважаючих клінічних 

форм, тяжкість перебігу і вислідів захворювань. 

4. На екосистемному рівні – стеження за:  

структурою популяції паразита; 

імунологічною структурою населення; 

кількістю і біологічною характеристикою популяцій переносників; 

контамінацією збудником абіотичних об’єктів довкілля; 

динамікою епізоотичного процесу; 

станом природних факторів (метеорологічних, водних, ґрунтових і 

т.д.). 

5. На соцекосистемному рівні: 

статистичний моніторинг, тобто стеження за рівнем і тенденцією 

динаміки захворюваності, летальності та смертності в часі, їх розподілом по 
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території і серед окремих груп населення (міського і сільського, різних 

вікових і професійних груп та ін.); 

соціологічний моніторинг, тобто стеження за динамікою 

епідеміологічно значущих соціальних явищ (наприклад, природні 

демографічні зрушення і міграції населення, напрями і характер 

господарської діяльності, санітарно-гігієнічні умови, організація постачання 

водою і харчовими продуктами. Рівень медичного обслуговування і т.п.); 

органічно він поєднується із санітарним наглядом; 

організаційний моніторинг, тобто стеження за профілактичними і 

протиепідемічними заходами, які здійснюються санітарно-епідеміологічною 

службою, та їх ефективністю [8, 101]. 

З урахуванням специфіки кожної нозоформи розробляються 

програми, котрі визначають та уніфікують характер і об’єм даних, що 

підлягають збору у зв’язку з реалізацією моніторингу на кожному з рівнів 

системи епідемічного процесу.  

Інформація про результати стеження на усіх рівнях системи 

епідемічного процесу, яка зосереджена в руках епідеміолога («банк даних»), 

систематизована, цілеспрямовано узагальнена і зіставлена з даними про 

динаміку соціальних факторів (епідеміологічний аналіз), служитиме 

інформаційною базою для епідеміологічного діагнозу і стане основою для 

необхідної корекції стратегії і тактики профілактичної діяльності, а також 

для розробки науково обґрунтованих прогнозів епідемічної ситуації [101-

103]. 

 

1.2 Характеристика епізоотичного процесу 

Одним з показників, що характеризують епідемічний процес при 

лептоспірозі на екосистемному рівні, є динаміка епізоотичного процесу. 

Епізоотичний процес серед диких тварин (у природних 

біогеоценозах), від безперервності якого залежить існування виду збудника 

природноосередкової хвороби і, отже, природних осередків, є біологічним 
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(біогеоценологічним) явищем. Його походження та існування безпосередньо 

пов’язані з наявністю біоценотичних зв’язків між основними носіями, до 

яких адаптується збудник у філогенезі і які не залежать від існування 

людини. Безперервність розвитку епізоотичного процесу серед диких тварин 

і його інтенсивність визначаються законами популяційної екології і залежать 

від щільності сприйнятливих тварин, що заселяють біотоп, особливостей їх 

поселення, чисельності основних переносників збудника інфекції [104]. 

Природні осередки лептоспірозу давно визнані відкритими 

саморегульованими екологічними системами, в яких популяції осередкових 

біоценозів існують у взаємодії з екологічними факторами середовища, 

біотичними та абіотичними. 

Природним осередкам лептоспірозу потрібна наявність: збудника 

(лептоспір) і тварин-носіїв лептоспір. Осередки характеризуються своєю 

біологічною, просторовою і функціональною структурою. 

За просторовою структурою природні осередки можуть бути 

суцільними і такими, що включають ділянки території, вільної від інфекції. 

Функціональна структура природного осередку відображає ступінь і 

характер взаємозв’язку різних популяцій збудника інфекції [105]. 

Тому осередки можуть бути як незалежними, коли лептоспіри 

здійснюють повний цикл кругообігу в межах зайнятого біоценозу без 

попадання збудника з інших біоценозів, так і залежними, коли безперервне 

існування збудника підтримується попаданням його з інших біоценозів [106-

108]. На відміну від діючих осередків, у біоценозах яких існує або постійно в 

них поступає збудник, виділене поняття потенційно небезпечної території, 

зайнятої біоценозом, в якому є усі умови для існування збудника, але самих 

лептоспір з тих або інших причин немає. 

Біологічна структура осередку відображає видовий склад і екологічні 

особливості групи популяцій тварин, пов’язаних з лептоспірами 

різноманітними біоценотичними зв’язками. Важливими показниками, що 
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характеризують біологічну структуру природного осередку лептоспірозу, є 

показник чисельності та інфікованості дрібних ссавців. 

Конкретними завданнями епізоотологічного вивчення природних 

осередків лептоспірозу є: 

- своєчасне виявлення епізоотій серед диких тварин, визначення їх 

інтенсивності, меж уражених територій, реальної небезпеки епідемічних 

ускладнень; 

- постійний аналіз та оцінка стану факторів. що обумовлюють 

динаміку епізоотичного процесу в часі і просторі, та складання прогнозу 

тенденції подальшого розвитку процесу по окремих районах; 

- епідеміологічна та епізоотологічна диференціація осередкових 

територій; 

- вивчення основних закономірностей епізоотичного процесу, 

механізму збереження і поширення збудників на конкретній території; 

- оцінка протиепізоотичної ефективності робіт з винищення 

джерел збудника. 

 Відповідно до перерахованих завдань необхідно мати адекватний 

статистичний і картографічний матеріал [109, 110]. 

 

 

1.3 Біологічні особливості лептоспір 

Збудники лептоспірозу людей і тварин – спірохети, що належать до 

роду Leptospira, виду Leptospira interrogans. До роду Leptospira належать 

також непатогенні лептоспіри – сапрофіти (вид Leptospira biflexa). 

Морфологічно патогенні та сапрофітні форми лептоспір не відрізняються, 

тому їх диференціація проводиться на основі серологічних, культурально-

біохімічних критеріїв і генетичних маркерів [42, 111-113]. 

Типова лептоспіра є спіралеподібним утворенням, що має характерну 

прямолінійну і ротаційну рухливість. Кінці у мікроба зігнуті у вигляді гачків, 

які надають йому своєрідний, легко впізнаваний вигляд. Довжина лептоспіри 
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в середньому становить 3-15 мкм, діаметр дорівнює 0,07-0,14 мкм, амплітуда 

первинного завитка спіралі 0,25 і його висота 0,3 мкм. При тривалому 

культивуванні in vitro окремі клітини можуть перевищувати середню 

довжину в 2-3 рази. Навпаки, в патологічному матеріалі клітини лептоспір 

значно коротші, ніж в культурі. Мікроорганізм складається з тонкої осьової 

нитки і цитоплазматичної спіралі, що оточує осьову нитку рівномірними 

завитками. Лептоспіри перебувають у постійному русі, який припиняється 

тільки з їх загибеллю [ 114-116 ]. 

Лептоспіри здатні проходити крізь мембранні фільтри з діаметром 

пор 0,22 мкм. 

Ці мікроорганізми належать до хемоорганотрофів і культивуються в 

середовищах, що містять сироватку, сироватковий альбумін або жирні 

кислоти з довгим ланцюгом (14 або більше атомів вуглецю). Дані речовини 

служать основним джерелом вуглецю й енергії, а також клітинних ліпідів, 

оскільки лептоспіри не мають здатності синтезувати жирні кислоти. 

Лептоспіри є аеробними, мікроаерофільними мікроорганізмами. Вони 

можуть утилізувати неорганічні солі амонію (але не амінокислоти), як 

головне джерело азоту, а також пуринові, але не піримідинові основи. 

Лептоспіри ауксотрофи за тіаміном (вітамін B1) і цианкобаламіном (вітамін 

В12) [17]. 

 Лептоспіри – типові гідрофіли. Важливими умовами для їх 

виживання в зовнішньому середовищі є підвищена вологість і pH в межах 

7,0-7,4. Оптимальний ріст лептоспір спостерігається при pH 7,2-7,6, діапазон 

росту – від 6,8 до 7,8, температурний оптимум – 28-30 °С. Час размноження 

однієї популяції в середовищах близько 7-16 год. Інкубаційний період для 

оптимального росту звичайно 6-14 днів, але може варіювати від декількох 

днів до 4 тижнів і більше [117, 118]. 

Лептоспіри вільні від нуклеопротеїдів, тому погано сприймають 

забарвлення. Із способів забарвлення лептоспір, що найбільше виправдали 

себе, виявилися метод Романовського-Гімзи і метод сріблення за Левадіті. За 
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Романовським-Гімзою лептоспіри забарвлюються в блідорожевий колір. 

Лептоспіри, забарвлені за Левадіті, чітко виділяються на золотистому фоні у 

вигляді чорних утворень. Цей метод прийнятий при гістологічних 

дослідженнях. 

При кип’ятінні лептоспіри гинуть вмить, а при нагріванні до 56-58 °С 

– протягом 25-30 хвилин. Вони також швидко гинуть при висушуванні і під 

впливом прямого сонячного світла. До низьких температур лептоспіри дуже 

стійкі, залишаються життєздатними після тривалого заморожування в льоду. 

Лептоспіри чутливі до кислот. Розчини 0,1 % соляної кислоти, 0,5 % фенолу 

інактивують їх протягом 20 хвилин. Активний хлор в дозі 0,3-0,8 мг/л вбиває 

лептоспір після двогодинної експозиції. Для знезараження чистих культур 

лептоспір використовується 2 % розчин соляної кислоти з експозицією 24 

год, а для патологічного матеріалу застосовується 5 % розчин фенолу 

протягом 2 год [119]. 

У сухому ґрунті лептоспіри гинуть протягом 30 хв – 2,5 год, в сирому 

– зберігаються до 3 днів, а при перенасиченні його водою – навіть до 270 

днів [120]. 

Виживання лептоспір у харчових продуктах залежить від реакції і 

консистенції останніх. У кислих (наприклад, кисле молоко) і щільних 

продуктах воно обмежується 1-2 годинами, в рідких і слабко лужних – 2-3 

добами [121]. 

Вода відіграє роль проміжної ланки між резервуарами патогенних 

лептоспір і здоровими тваринами, сприйнятливими до інфекції. У воді 

відкритих водоймищ патогенні лептоспіри зберігають життєздатність від 7 

до 30 і більше днів. Термін виживання патогенних лептоспір у різних зразках 

річкової, ставкової і озерної води складає 5-10 діб (рН=7,5-8,25), в болотяній 

воді 3-5 діб [117]. Ван Тиль (1997) визначив тривалість зберігання лептоспір 

у чистих поверхневих водах до 22 днів, в тих же водах, забруднених мулом 

або сечею, – 7 днів, у мулі – 5 днів. 
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Прямі сонячні промені вбивають лептоспір у культурі протягом 2 год 

[17, 25, 44, 119, 122].  

Таким чином, поза організмом біологічних хазяїв – тварин, патогенні 

лептоспіри, подібно до інших паразитичних мікроорганізмів, можуть 

існувати лише обмежений час. Проте його цілком достатньо для 

безперервної передачі інфекції від заражених тварин здоровим і, отже, для 

постійного перебігу епізоотичного процесу і збереження паразитичних 

лептоспір як виду. 

Лептоспіри як патогенні, так і сапрофітні, чітко диференціюються на 

серологічні типи, які прийнято позначати бінарними родовими і видовими 

найменуваннями, наприклад Leptospira icterohaemorrhagiae, L. pomona, тощо. 

Антигенна структура серологічних типів дуже стабільна – наслідується в 

незліченній зміні генерацій лептоспір. Розподіл на серологічні типи 

проводиться за методом перехресної реакції та аглютинації з виснаженими 

імунними сироватками. У спеціальній літературі описано понад 200 

серологічних типів і підтипів лептоспір, причому список цих типів і підтипів 

з кожним роком поповнюється. Проте самостійність доведена тільки для 

частини з них [123, 124]. Вивчення антигенної структури лептоспір має як 

теоретичний, так і практичний інтерес. Від антигенних властивостей 

лептоспір, використовуваних при виготовленні сироваток і вакцин, залежить 

ефективність сироваткової терапії і вакцинопрофілактики, оскільки імунітет 

при лептоспірозі типоспецифічний. Виявлення лептоспірозу за допомогою 

серологічного дослідження можливе лише за наявності досить повного 

набору типових штамів лептоспір [125-127]. 

На території України збудниками лептоспірозу 

сільськогосподарських тварин і собак є лептоспіри серогруп Pomona, 

Tarassovi, Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Canicola. У природних 

осередках у гризунів встановлена циркуляція лептоспір серогруп 

Grippotyphosa, Pomona, Javanica, Icterohaemorrhagiae, Bataviae, Australis, 
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Autumnalis. В етіологічній структурі лептоспірозу людини переважають 

серогрупп Grippotyphosa, Icterohaemorrhagiae, Canicola і Pomona [5]. 

 

1.4 Джерела збудника інфекції 

До лептоспірозу, крім людини, чутливі багато інших представників 

класу ссавців. У списку тварин, які можуть бути біологічними хазяями 

патогенних лептоспір, значаться види, що належать до загонів гризунів, 

парнокопитних, хижаків, комахоїдних і рукокрилих [128]. 

Перебіг інфекційного процесу далеко неоднаковий у представників 

різних систематичних груп тварин. Він пов’язаний зі ступенем адаптації 

патогенних лептоспір і характером реакції у відповідь організму хазяїна на їх 

проникнення і проявляється або у тяжкій клінічній формі, що призводить до 

летальних вислідів в одних, або в порівняно доброякісній чи навіть 

безсимптомній формі в інших тварин. Прикладом такої досконалої адаптації 

може служити паразитування патогенних лептоспір у нирках у деяких видів 

мишоподібних гризунів, що проявляється в них як хронічна інфекція [129]. 

До основних джерел збудника належить ряд гризунів – 

найчисленніших у класі ссавців. Серед них особливе місце у зв’язку з 

епідемічним та епізоотичним значенням займають родини мишоподібних і 

хом’якоподібних. Роль цих гризунів у розповсюдженні різних заразних 

хвороб пояснюється також деякими екологічними особливостями, які 

притаманні більшій частині представників цих родин: періодичне 

наростання чисельності, широке територіальне розповсюдження, тісний 

внутрішньовидовий і міжвидовий контакт, – і звідси можливість повсюдного 

поширення інфекції. Висока плодючість разом з недовговічністю цих 

гризунів (середня тривалість їх життя становить всього 2-5 місяців, гранична 

– 9-15 місяців) забезпечує швидку зміну популяцій і внаслідок цього 

постійний приплив усе нових і нових сприйнятливих поколінь тварин [130-

132]. 
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Дрібні ссавці є основними джерелами цієї інфекції, в яких лептоспіри 

можуть зберігатися, розмножуватися, виділятися в зовнішнє середовище, а 

надалі за певних умов потрапляти в організм здорової людини. У природних 

осередках лептоспірозу дрібні ссавці-лептоспіроносії виділяють лептоспір у 

довкілля, контамінуючи воду відкритих водойм, ґрунт, рослини, харчові 

продукти, корми та інші об’єкти зовнішнього середовища. Природні 

осередки лептоспірозу характеризуються полігостальністю: одним і тим же 

видом лептоспір заражені одночасно декілька видів дрібних ссавців. 

До теперішнього часу зараженість L. grippotyphosa документована 

виділенням чистих культур цього виду лептоспір від 12 видів гризунів: 

полівок-економок, звичайних, вузькочерепних, східних, червоних, рудих 

полівок, водяних щурів, польових, будинкових і лісових мишей, хом’яків 

звичайних. Серед показників, які зумовлюють значення гризунів як джерела 

збудника, слід назвати високий ступінь зараженості, значну чисельність і 

біологічні особливості, що уможливлюють інфікування людей [128, 133, 

134]. 

Лептоспіроз перебігає у диких гризунів легко або безсимптомно, 

причому факт носійства лептоспір розглядається не як прояв патогенного 

паразитизму останніх, а як нешкідливий для «хазяїна» коменсалізм. Проте 

відмічено, що захворювання послаблює їх організм. На певних стадіях 

недуги змінюється рухливість і загальний стан. Звірятка, в сечі яких 

лептоспіри виявлялися протягом 2 місяців і більше, втрачали у масі і 

зменшувалися розміри їх індивідуальних територій (ставали менш 

рухливими). Давно хворіючі полівки були значно більшою мірою уражені 

ектопаразитами (блохи, кліщі). Мабуть, ослаблені інфекцією тварини менш 

активно, ніж здорові, зчісують з себе паразитів [130, 132]. 

Тривалість лептоспіроносійства у гризунів складає значний термін: у 

частини тварин носійство і виділення лептоспір тривало протягом багатьох 

місяців (в одному випадку навіть більше року), тобто протягом часу, що 

рівний або перевищує середню тривалість життя тварин у природних 
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умовах. Отже, носійство L. grippotyphosa у звичайних і рудих полівок може 

бути довічним [8]. Ступінь зараженості лептоспірами гризунів збільшується 

з віком. Серед самців зараженість лептоспірами дещо вища, ніж серед самок. 

Найвища зараженість гризунів відзначається протягом серпня-вересня [117, 

135]. 

Дрібні ссавці дуже плодовиті та, попри це, їх чисельність зазнає 

різких річних коливань, досягаючи іноді значних розмірів. Молоді тварини 

здатні до розмноження вже у віці 1,5-2 міс., термін вагітності самки – 19-21 

доба. Самка годує дитинчат близько 20 діб, а потім зазвичай покидає 

виводок. Молоді гризуни ще деякий час тримаються разом, а потім 

покидають батьківське гніздо і розселяються. У кожної самки впродовж року 

буває до трьох виводків. В середньому у виводку є 5-7 дитинчат. Гризуни 

зазвичай живуть 12-14 міс., але при виключенні дії несприятливих зовнішніх 

чинників тривалість життя досягає 2,5-3 роки [117, 133]. 

Склад популяції дрібних ссавців у різні роки не однаковий. У роки 

високої чисельності омолоджування популяції відбувається швидше – у 

вересні тварин, що перезимували, майже не залишається. У роки низької 

чисельності особини, що перезимували, зберігаються до пізньої осені. Дрібні 

ссавці живуть колоніями – великими сім’ями. Зазвичай така сім’я 

складається з пари старих тварин і виводку молодих, які ще не ведуть 

самостійного способу життя. У роки високої чисельності межі між окремими 

колоніями стираються, [132]. 

 

1.5 Системний аналіз епізоотичного та епідемічного процесу 

Для розробки науково обґрунтованої системи заходів для оптимізації 

епіднагляду за лептоспірозом з метою зменшення захворюваності необхідно 

правильно прогнозувати епідеміологічну ситуацію на підставі даних 

епізоотичного моніторингу за допомогою методів системного аналізу. [136, 

137]. 
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Прогноз стосовно проблеми природноосередкових інфекцій – це 

оцінка ступеня епізоотичної та епідемічної небезпеки території природного 

осередку на прогнозований період. 

Прогнозування відноситься до складних екологічних завдань, що 

вимагають глибокого проникнення в життя осередку інфекції і вивчення 

природних закономірностей його розвитку. У зв’язку з великим впливом на 

природні осередки різних форм господарської діяльності людини 

прогнозування охоплює також і цей аспект мінливості природних осередків 

[138]. 

Згідно з даними літератури стосовно природноосередкових інфекцій, 

прийнято розрізняти «просторове» прогнозування, коли дається оцінка 

потенційної небезпеки конкретної території з природної осередковості 

хвороби, і «тимчасове» прогнозування, що досліджує і прогнозує мінливість 

осередку в часі [139]. 

При аналізі динаміки природних процесів можна виділити три 

категорії тимчасових прогнозів: 

1. Багаторічні перспективні прогнози, що вивчають наслідки 

впливу на осередки господарської діяльності людини (ресурсні прогнози). 

Ці прогнози відповідають на запитання, як змінюються умови існування 

осередкового біоценозу, його видова структура і чисельність популяцій 

основних носіїв збудника при майбутньому або поточному 

антропогенному перетворенні місцевості і як ці зміни можуть вплинути 

на природний осередок, його епізоотологічну та епідеміологічну 

характеристики. На освоюваній території існуючий осередок може 

посилитися, ослабнути або зовсім зникнути. Поряд з цим можуть 

з’явитися й осередки нової для цієї території хвороби. Це тимчасове 

прогнозування (прогнозування на майбутнє). У той же час, це і 

просторовий прогноз, що визначає більшу частку конкретної осередкової 

території.  
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2. Короткострокові прогнози, що аналізують природну 

динаміку в розвитку осередку в межах однієї багаторічної хвилі, що 

включає період спалаху і депресії. При їх постановці прогнозуються 

зміни чисельності популяцій тварин, їх зараженість збудником та інші 

характеристики природного осередку в межах цієї фази або на наступну 

фазу того ж багаторічного циклу: чи очікується подальше зростання 

досліджуваного показника, його пік або спад. Такі прогнози мають 

застереження – у межах різних сезонів року, наступного року або на 

інтервал часу, протягом якого перебігає цикл розвитку досліджуваної 

генерації тварини. 

3. Довгострокові прогнози, які дають оцінку очікуваного 

розвитку осередку на наступну чергову хвилю спалаху. Загальновідомий 

факт повторюваності в часі епізоотичного та епідемічного 

неблагополуччя території. Періоди низької або повної відсутності 

захворюваності людей і тварин змінюються періодами гострого 

неблагополуччя [106]. 

Труднощі довгострокового прогнозування полягають в тому, що 

необхідно видавати прогноз через періоди депресії в багаторічному розвитку 

осередку. За цих умов дані для прогнозу дуже обмежені. 

Розробка теорії довгострокового прогнозування зводиться до 

дослідження причин і механізмів явища повторюваності або циклічності 

біологічних і епізоотологічних процесів у природі. 

На наш погляд, визнання факту циклічності у розвитку осередків і 

встановлення тривалості циклу ще не може служити достатньою основою 

для довгострокового прогнозування. Тож необхідно з’ясувати причини, що 

зумовлюють таку періодичність. 

Якщо виходити з головного змісту вчення про природну 

осередковість, яке зводиться до того, що природні осередки підтримують 

своє існування незалежно від людини, за рахунок циркуляції збудника серед 

співчленів біоценозу, то довгострокове прогнозування повинно ґрунтуватися 
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передусім на аналізі й характеристиці самих осередкових біоценозів і 

природних процесів їх динаміки. 

Вважаємо, що для встановлення циклічності, прогнозування 

захворюваності та отримання її моделі при епізоотолого-епідеміологічному 

моніторингу необхідно використовувати системний підхід. 

Найповніше і максимально глибоко можна виконати системний 

аналіз методами кібернетики, коли є уявлення про складні динамічні 

системи, здатні сприймати, зберігати і переробляти інформацію з метою 

оптимізації і управління. Найважливішим поняттям кібернетики як основи 

управління в природі є поняття зворотного зв’язку, який проявляється у 

відображеному впливі на процес його власної дії. При цьому системний 

аналіз складається з чотирьох етапів [140-143]. 

Перший етап полягає в постановці завдання: визначають об’єкт, мету 

і завдання дослідження (об’єкт – захворюваність, мета – з’ясувати вплив 

біотичних (чисельність та інфікованість гризунів) і абіотичних (температура 

повітря, кількість опадів) факторів на захворюваність лептоспірозом. 

Під час другого етапу окреслюють межі системи, що вивчається, і 

визначають її структуру. Передусім усі об’єкти і процеси, що стосуються 

поставленої мети, розбивають на два класи – власне досліджувану систему 

(захворюваність) і зовнішнє середовище (біотичні та абіотичні фактори). 

Третій, найважливіший етап системного аналізу полягає у зіставленні 

математичної моделі досліджуваної захворюваності. Спочатку необхідно 

виробити параметризацію системи, описати виділені елементи системи і 

елементарні дії на неї за допомогою тих чи інших параметрів. При цьому 

розрізняють параметри, що характеризують безперервні і дискретні, 

детерміновані та імовірнісні процеси. Залежно від особливостей процесів 

використовується той чи інший математичний апарат [136]. 

Зазвичай аналітичні методи використовують лише для опису 

невеликих систем внаслідок громіздкості або неможливості скласти і 

вирішити системні рівняння. Для опису великих систем використовуються 
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дискретні параметри, наприклад змінні, набуваючі цілочисельних значень. З 

їх допомогою можна вивчити процеси і об’єкти, які характеризують не лише 

якісно, але й кількісно, використовуючи для цієї мети бальну систему [136, 

144]. 

Разом з апаратом алгебри великих кількостей і алгебри висловлювань 

при дослідженні складних систем широко використовуються імовірнісні 

методи, оскільки в них переважають стохастичні процеси. 

При дослідженні складних систем, названих узагальненими 

динамічними системами, що характеризуються великою кількістю 

параметрів різної природи, з метою спрощення математичного опису їх 

розчленяють на підсистеми, виділяють типові системи, виробляють 

стандартизацію зв’язків для різних рівнів ієрархії однотипних систем. У 

результаті третього етапу системного аналізу формуються закінчені 

математичні моделі системи, описані на формальній, наприклад, 

алгоритмічній мові [145]. 

Важливим етапом системного аналізу є четвертий. У цей час 

аналізують отриману математичну модель, знаходять її екстремальні умови з 

метою оптимізації процесів і управління системами та формулюють 

висновки. 

У нашій роботі епізоотолого-епідемічний процес при лептоспірозі є 

складною системою, яка складається з двох взаємозв’язаних рівнів, – 

екосистемного і соцекосистемного. 

Екосистемний рівень є паразитарною системою (взаємодія популяцій 

збудника і його теплокровних хазяїв), що перебуває в безпосередньому 

зв’язку з абіотичними факторами природного середовища. Соцекосистемний 

рівень є взаємодією біологічної підсистеми із соціальною (соціальні умови 

життя населення). Через складнощі системи неможливо передбачити вид 

моделі, заздалегідь обрати найбільш важливі чинники, що впливають на 

захворюваність. Важко також при аналізі системи оцінити заздалегідь, який 
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вплив на захворюваність мають чисельність, інфікованість гризунів та 

абіотичні фактори. 

Можна виділити наступні особливості системи епізоотолого-

епідемічного процесу при лептоспірозі як об’єкту моделювання: 

• можливість нелінійних впливів інфекційних чинників на рівень 

захворюваності; 

• наявність «перешкод» при отриманні експериментальних даних, 

пов’язаних з помилками виміру; 

• вплив на захворюваність великої кількості факторів 

(багатофакторність); 

• комплексний вплив факторів на захворюваність; 

• облік впливу інфекційних факторів попереднього року на 

захворюваність. 

Таким чином, виявлені особливості системи епізоотолого-

епідемічного процесу при лептоспірозі показують необхідність застосування 

сукупності методів для отримання математичної моделі захворюваності, що 

має досить точні і прогностичні властивості. 
 

Резюме 

Лептоспіроз є зоонозом із глобальним поширенням. Наукові 

дослідження останніх років вказують на тенденцію захворювання до тяжкого 

перебігу з високою летальністю. Україна та, зокрема, Тернопільщина не є 

винятком. Однією з причин тяжкого перебігу багатьма авторами 

визначається зв’язок із етіологічним чинником лептоспірозу – L. 

icterohaemorrhagiae. Науковці переконливо доводять, що в цьому регіоні 

наявні природні умови для створення напруженої ситуації з лептоспірозу та 

вказують на зв’язок тяжких, ускладнених форм лептоспірозу із L. 

icterohaemorrhagiae. 

Структура системи епізоотичного процесу в природних осередках 

повністю завершується екосистемним рівнем, існування якого забезпечують 
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процеси біологічної саморегуляції. На цьому рівні соціальні чинники 

відіграють роль лише зовнішніх «стимулюючих» впливів. 

Природні осередки лептоспірозу давно визнані відкритими 

саморегульованими екологічними системами, в яких популяції осередкових 

біоценозів існують у взаємодії з екологічними факторами середовища, 

біотичними та абіотичними. 

Для оптимізації епіднагляду за лептоспірозом з метою запобігання 

поширенню інфекції необхідно вивчити особливості епізоотичного процесу 

серед гризунів (динаміку їх чисельності та інфікованості) в природних 

осередках, соціально-демографічні чинники, які сприяють розвитку 

епідемічного процесу і за допомогою методу системного аналізу вивчити 

вплив інфекційних факторів на захворюваність. 

Епізоотолого-епідемічний процес при лептоспірозі є складною 

системою, яка складається з двох взаємозв’язаних рівнів, – екосистемного і 

соцекосистемного. 

Особливості системи епізоотолого-епідемічного процесу при 

лептоспірозі вказують на необхідність застосування сукупності методів для 

отримання математичної моделі захворюваності, що має досить точні 

прогностичні властивості. 

Проблема взаємозв’язку особливостей збудника та епідемічного 

процесу, безумовно, не вичерпується викладеним. Ще вимагають глибокого 

вивчення багатофакторні процеси, що відбуваються на субклітинному 

(молекулярному), клітинному та інших рівнях і визначають зміни 

взаємовідношень популяцій паразита і сприйнятливого хазяїна і 

спричиняють зміни в характері епідемічного процесу в цілому. Ефективне 

здійснення епідеміологічного нагляду і прогнозування епідемічної ситуації 

припускають усебічне використання системного підходу. 

 

За даними матеріалами опубліковано: 
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1. Кравчук Ю. А. Оцінка ситуації стосовно лептоспірозу в світлі 

соцекосистемого аналізу / Ю. А. Кравчук // Інфекційні хвороби. − 2015. − № 

1 (79). − С. 79-86 [146]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОБ’ЄКТИ І МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1 Об’єкти дослідження 

Об’єкти та обсяги проведених досліджень визначалися завданнями 

даної роботи. Епідемічно-епізоотичний процес при лептоспірозі є складною 

системою, тому аналіз проводився на двох взаємопов′язаних рівнях − 

екосистемному та соцекосистемному.  

Для здійснення епіднагляду за лептоспірозом в рамках соціально-

гігієнічного моніторингу об’єктом дослідження були вибрані хворі на 

лептоспіроз, гризуни, сільськогосподарські тварини, фактори довкілля. 

На соцекосистемному рівні епідеміологічний аналіз захворюваності 

людей на лептоспіроз включав вивчення багаторічної динаміки 

захворюваності та летальності у Тернопільській області, сезонності, розподіл 

захворюваності на різних територіях, серед різних груп населення 

(соціально-вікових, професійних, міського і сільського та ін.), етіологічної 

структури лептоспірозу. 

Екосистемний рівень включав вивчення характеристик основних та 

додаткових джерел збудника − мишоподібних гризунів (чисельність, 

інфікованість та видовий склад популяції, етіологічна структура виявлених 

збудників) та сільськогосподарських тварин (інфікованість, етіологічна 

структура виявлених збудників). Також на цьому рівні вивчали окремі 

фактори довкілля, що можуть мати вплив на епідемічний та епізоотичний 

процеси при лептоспірозі, − рН ґрунтів, температура повітря та кількість 

опадів на конкретній території. 

На клітинному рівні вивчали динаміку біологічних властивостей 

збудника лептоспірозу (серотипові характеристики, зміна хазяїв та 

етіологічного спектру на окремій території). 

Для аналізу були використані матеріали: дані офіційних річних звітів 

(ф.40) відділу особливо небезпечних інфекцій Тернопільської обласної 
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санітарно-епідеміологічної станції (з 2013 року − 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. 

Мікробіологічні та серологічні дослідження отримані особисто автором 

за період з 2006 по 2014 рр. Робота виконана на базі лабораторії особливо 

небезпечних інфекцій ДУ „Тернопільський обласний лабораторний центр 

Держсанепідслужби України”. Дослідження проводили в 17 районах 

Тернопільської області при особистій участі автора. Об’єм проведених 

досліджень представлений в таблиці 2.1. 

 

Таблиця 2.1 − Об’єм лабораторних досліджень з діагностики та 

епіднагляду за лептоспірозом в Тернопільській області і м. Тернополі за 

період з 2010 по 2014 роки 

Обстежено осіб Обстежено дрібних ссавців 

Серопозитивних  Інфікованих 
Разом Абс. % Разом Абс. % 

2010 298 30 10,1 398 12 3,0 
2011 182 14 7,7 744 20 2,7 
2012 209 19 9,1 496 18 3,6 
2013 176 26 14,8 481 32 6,7 
2014 213 35 16,4 130 17 13,1 
Всього 1078 124 11,5 2249 99 4,4 

 

Для вивчення рівня захворюваності на лептоспіроз було досліджено 

1078 сироваток крові хворих або підозрілих на людей, серед яких 124 

виявились позитивними. 

Для визначення чисельності та вивчення інфікованості гризунів у 

природних осередках за допомогою пасток Геро відловлено дрібних ссавців і 
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досліджено сироватки крові: 258 звичайних полівок, 137 польових мишей, 

100 рудих полівок, 52 сірих щурів, 43 полівок жовтогорлих. 

При здійсненні ретроспективного епідеміологічного аналізу проведено 

статистичну обробку абсолютних величин з обчисленням інтенсивних та 

екстенсивних показників захворюваності, аналіз інтервальних динамічних 

рядів захворюваності, показників сезонних коливань. 

Для створення банку даних і проведення епідеміологічного аналізу 

було вивчено 129 «Карт епізоотолого-епідеміологічного обстеження 

осередку зоонозного захворювання» (ф. 391/о). 

Статистичну обробку отриманих результатів дослідження проводили 

за допомогою програмного комплексу Windows, Word, Exel; STATISTICA 

6.0 з використанням методів варіаційної статистики з визначенням 

достовірності за допомогою критерію Стьюдента. Для порівняння двох 

незалежних груп використовували U критерій Манна-Уїтні. Для проведення 

кореляційного аналізу використовували ранговий метод Спірмена. 

 

2.2 Методи лабораторної діагностики лептоспірозу 

У роботі використовували епідеміологічні, мікробіологічні, серологічні 

та статистичні дослідження, а також методи математичного моделювання 

(метод групового урахування аргументів і дискримінантний аналіз). 

Для лабораторної діагностики лептоспірозу використовували метод 

мікроскопії (при дослідженні крові і сечі від хворих, гістологічних препаратів 

від померлих, дослідженні відловлених гризунів) [122]. Цитратну кров, сечу 

перед дослідженням центрифугували, осад піддавали мікроскопії в темному 

полі зору. Для дослідження використовували сухі системи: об’єктив ×20 і 

×40, окуляр ×7 і ×10. 

У роботі для вивчення підтвердження захворюваності людей 

лептоспірозом використовували cерологічний метод – реакцію 

мікроаглютинації і лізису (РМАЛ), яка у світовій лабораторній практиці 
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вважається «золотим стандартом» і володіє високою чутливістю та 

специфічністю. 

Крім того, РМАЛ дозволяє визначити серогрупу збудника, що важливо 

для подальшого проведення епідобстеження. 

Матеріалом для дослідження була сироватка крові хворих людей, яку 

досліджували в динаміці (на першому і другому тижні хвороби). 

Аглютиніни в сироватці крові хворих на лептоспіроз виявляли в 

розведенні 1:100, починаючи з 10-го дня хвороби. Титри антитіл досягали 

максимуму на 14-18-й день, а потім поступово знижувалися. У деяких хворих 

при тяжкому ступеню недуги, особливо на тлі інтенсивної 

антибіотикотерапії, спостерігалася імуносупресія (серонегативні випадки) 

або відстрочений синтез специфічних антитіл, які з’являлися лише через 2-3 

місяці від початку хвороби. 

Для постановки РМАЛ як антиген (діагностикум) використовували 

живі 4-денні культури лептоспір з щільністю росту в 100 і більше лептоспір у 

полі зору мікроскопа (при збільшенні в 400 разів), з доброю рухливістю, без 

спонтанної аглютинації і сторонніх домішок (осад та ін.). Для діагностики 

лептоспірозу використовували культури 11 серогруп (13 сероварів), що 

включають одночасно діагностичні штами, запропоновані ВООЗ, і штами, 

виділені на території України, ідентифіковані відповідно до міжнародних 

еталонних культур. З лептоспірами всіх цих серогруп досліджували кожну 

сироватку. 

Набір еталонних штамів лептоспір, який використовували як 

діагностикум для PMAЛ: L. icterohaemorrhagiae (М-20), L. javanica (Poi), 

L. canicola (Каширський), L. autumnalis (Akiyami «А»), L. australis (Уж № 1), 

L. pomona (Pomona), L. grippotyphosa (Moscow Y), L. bataviae (Hs 26), 

L. tarassovi (Перепеліцин), L. sejroe (493 Poland), L. hebdomadis (3705), 

L. pyrogenes (Solinem), L. ballum (Castelloni), L. cynopteri (Veurmuis 3868). 

Для постановки PMAЛ сироватку хворих розводили фізіологічним 

розчином у відношенні 1:100 і в разі позитивної реакції визначали її кінцевий 
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титр, доводячи розведення сироватки крові до титру 1:25600 [122]. Одну 

краплю розведеної сироватки вносили до кожної лунки полістиролової 

пластини і додавали по 1 краплі діагностичного набору перерахованих 

раніше штамів лептоспір. Пластину закривали зверху порожньою пластиною 

(для захисту від висихання) і витримували при кімнатній температурі 30 хв. 

Потім реєстрували реакцію у препаратах «роздавлена крапля» під 

мікроскопом у темному полі зору при збільшенні ×200. Аглютинація 

проявлялася в склеюванні лептоспір й утворенні «павучків», «бантиків», 

«кіс». 

 

2.3 Методи вивчення чисельності та інфікованості гризунів 

Для оцінки епізоотичного процесу здійсенювали вивчення кількості 

мишоподібних гризунів. Насамперед це важливо для польових шкідників. 

Для визначення чисельності дрібних ссавців проводили шляхом їх 

відносного обліку [122]. Такий облік чисельності робили за допомогою 

пасток Геро. Пастки виставляли у польових стаціях лініями по 100 штук 

через 7 м одна від одної. Лінії розподіляли якомога рівномірніше у всіх 

стаціях, приділяючи особливу увагу обстеженню зволожених ділянок. 

Виставляли пастки зазвичай у другій половині дня, а перевіряли 1 раз на день 

о 6-7 годині ранку. Середнє число тварин, спійманих за одну ніч на 100 

пасток Геро (відсоток попадання), приймали за показник відносної 

чисельності дрібних ссавців. Цей показник дозволяє судити про те, як 

наростала або знижувалася чисельність гризунів з часом. Мертвих тварин 

після їх видалення з пасток поміщали в спеціальні полотняні мішечки (по 

одному гризуну в мішечок). Разом із твариною в мішечок вкладали етикетку, 

на якій вказували: 1) дату вилову, 2) місце і стацію. Відловлених гризунів 

доставляли в лабораторію для дослідження їх на зараженість лептоспірами 

[122]. Протягом 2010-2014 рр. було відловлено та досліджено 2249 

мишоподібних тварин. 
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У роботі для вивчення інфікованості гризунів здійснювали пряму 

мікроскопію їх нирок і сечі, а також досліджували зразки крові дрібних 

ссавців за методом PMAЛ. Для цього стерильними інструментами розтинали 

спочатку черевну, а потім – грудну порожнину звірів. Із серця за допомогою 

пастерівської піпетки забирали 2-4 краплі крові, які наносили (окремо кожну 

краплю) на фільтрувальний папір і консервували за допомогою висушування 

при кімнатній температурі для подальшого серологічного дослідження. 

Сироватки крові гризунів досліджували в РМАЛ спочатку в одному 

розведенні 1:10 і також титрували до титру 1:640, якщо реакція була 

позитивною. 

За 5 років (2010-2014 рр.) було виявлено інфікованих мишоподібних 

гризунів методом РМАЛ 99 та ТПМ − 98, за результатами комплексного 

дослідження − 155 особин. 

 

2.4 Методи моделювання епідемічного процесу як складної системи 

Способи математичного аналізу багатоманітні. Очевидно, абстрактно 

оцінювати наукову цінність того або іншого методу не можна. Тому, на наш 

погляд, за основу порівняння можна обрати принцип, що немає поганого або 

доброго методу, а є адекватне або неадекватне його застосування. Тож вибір 

методу зумовлений поставленим завданням. 

Найбільш близькими до поставленого завдання ми вважаємо 

дискримінантний аналіз, метод групового урахування аргументів (МГУА). 

У разі виникнення потреби в експрес-аналізі, тобто розпізнаванні 

епідобстановки, що склалася з лептоспірозу в області (висока або низька 

захворюваність відносно середнього багаторічного рівня), можливе 

застосування методів розпізнавання образів, зокрема, дискримінантного 

аналізу. Такий аналіз дозволяє розпізнавати ситуацію із захворюваності не 

кількісно, а якісно. Переваги дискримінантного аналізу полягають в 

доступності стандартних програм Statgraphics, Stadia, які дозволяють при 

врахуванні вхідних біотичних та абіотичних факторів розпізнавати 100 % 
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експериментальних точок (роки дослідження) і відносити їх до певного рівня 

(високого чи низького) захворюваності (розділ 6). Причому розпізнавання 

нової ситуації здійснюється автоматично при введенні початкових даних 

епізоотологічного моніторингу за лептоспірозом в області. 

Цей метод дає можливість віднести деякий Х-мірний вектор 

спостережень (Х-фактори, що впливають на захворюваність) до однієї з k-

популяцій. 

У цій роботі дискримінантний аналіз дозволяє отримати класифікуючі 

функції, які поділяють захворюваність лептоспірозом на два рівні (високий – 

вище середнього багаторічного рівня, низький – нижче середнього 

багаторічного рівня). 

Застосування лінійних дискримінантних функцій Фішера, параметри 

яких визначаються в рамках процедури дискримінантного аналізу 

STATGRAPHICS дає можливість отримати точні результати в класифікації 

показників захворюваності.  

Кількісну оцінку показника захворюваності на прогнозований період, 

кількісне визначення найбільш значущих факторів, що впливають на 

захворюваність, комплексний вплив факторів, що приводить до синергізму 

або реципрокності їх впливу на захворюваність, облік інфекційних факторів 

епізоотологічного моніторингу попереднього року на поточну 

захворюваність і нелінійний вплив інфекційних факторів на захворюваність, 

– усе це і дозволяє вирішити метод групового урахування аргументів. Цей 

метод працює за принципом біологічної селекції, коли кращі особини, 

отримані в результаті попарного схрещування на першому ряду селекції, 

схрещуються між собою на наступних рядах [144]. 

Метод групового урахування аргументів за даними спостережень 

заснований на пошуку моделі оптимальної складності за допомогою 

перебору великої кількості моделей-претендентів за зовнішніми критеріями. 

Принцип самоорганізації стверджує, що зовнішній критерій при поступовому 

збільшенні складності моделі спочатку зменшується, потім проходить через 
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мінімум і починає зростати в області переускладнених залежностей. Мінімум 

критерію визначає єдину модель оптимальної складності (рис. 2.1) [144]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Багаторядний відбір оптимальних моделей за зовнішніми 

критеріями селекції. 

 

Перебір безлічі моделей-претендентів при самоорганізації моделі 

здійснюється за заздалегідь заданим ансамблем зовнішніх критеріїв селекції. 

Вибір критеріїв селекції залежить від мети і завдань моделювання 

(отримання точної і прогностичної моделі, незміщеної, несуперечної 

(фізичної), для поліноміальних або різницевих моделей і т.д.). 

МГУА заснований на пошуку моделі оптимальної складності за 

допомогою перебору безлічі моделей-претендентів за зовнішніми 

критеріями. Зовнішній критерій при поступовому підвищенні складності 

моделі спочатку зменшується, потім проходить через мінімум і починає 

зростати в області переускладнених моделей. Мінімум критерію визначає 

єдину модель оптимальної складності (рис. 2.2). 

Експериментальні точки з більшою дисперсією використані для 

формування несуперечливих моделей. 
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Рисунок 2.2 – Визначення оптимальної моделі за критерієм селекції. 

 

1-й етап. Визначається вид досліджуваної системи (динамічна або 

статична), її склад і особливості кожного елементу системи, умови і 

завдання, що вирішуються нею. Встановлюється рівень моделі. 

2-й етап. За допомогою аналізу системи із системних позицій 

визначаються вхідні X (впливові фактори при лептоспірозі) і вихідні змінні Y 

(показник захворюваності лептоспірозом на 100 тис. населення). 

3-й етап. Встановлюється кількість експериментальних точок, 

виходячи з накопиченої інформаційної бази даних N=5, тобто період з 2010 

по 2014 роки. 

4-й етап. Відповідно до певного мінімуму необхідною і можливою 

кількістю експериментальних точок проводиться вибір алгоритмів МГУА. 

При малій кількості експериментальних точок і числі членів повного опису N 

більше 5, застосовуються багаторядні алгоритми. 

5-й етап. Вибір опорних функцій. 

6-й етап. Залежно від поставленої перед дослідником задачі з 

моделювання системи (прогнозування захворюваності лептоспірозом), 

встановлюється вид критеріїв: «мінімуму зсуву», «регулярності», «точності 

прогнозу», «різноманітності аргументів» і т.п. При постановці комплексної 

задачі можливе застосування декількох критеріїв спільно і послідовно. 

Мінімум критерію «К» 
К 

Ряди селекції 1 2 3 
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7-й етап. Визначаються можливі інтервали варіювання з умов: 

а) можливості варіювання вхідних величин у часі, 

б) можливості проведення активного або пасивного 

експерименту, реєстрації змінних. 

8-й етап. Для певної кількості експериментальних точок, можливостей 

реєстрації і зміни змінних у ході активного або пасивного експерименту 

складається план експерименту. Для отримуваних матриць вхідних 

(інфекційні фактори при лептоспірозі) і вихідних змінних (показник 

захворюваності) має дотримуватися умова мінімального повторення 

експериментальних даних, що підвищує обумовленість вирішуваних при 

визначенні параметрів моделі нормальних рівнянь. 

9-й етап. Проведення експерименту з реєстрацією змінних з 

необхідною точністю. 

10-й етап. Зафіксовані значення змінних нормуються і 

представляються у вигляді матриці вихідних змінних «Y» і вхідних змінних 

«X». 

Вся послідовність N точок ранжирується за дисперсією і розбивається 

на навчальну і екзаменаційну послідовність для синтезу моделі за вибраними 

критеріями. 

11-й етап. Відповідно до використовуваних алгоритмів, зовнішніми 

критеріями складаються або обираються алгоритми і програми для ЕОМ. За 

вибраною програмою здійснюється синтез моделей за МГУА. 

12-й етап. Достовірність моделі визначається величиною досягнутого 

мінімуму зовнішніх критеріїв. Чим ближче значення вибраного критерію до 

нуля, тим достовірніша модель. Досягши мінімуму критерію, синтез моделі 

припиняється. 

13-й етап. Формується повний поліном за рядами селекції, 

відбувається визначення коефіцієнтів при вхідних змінних (інфекційних 

факторів при лептоспірозі), підготовка вихідних даних для дослідження. 
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14-й етап. Дослідження моделей за допомогою ЕОМ, визначення 

оптимальних значень змінних вхідних величин, порівняльний аналіз сили 

впливу факторів на вихідну змінну. Вироблення рекомендацій з оптимізації 

системи. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕПІДЕМІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз захворюваності 

на лептоспіроз серед населення на підставі даних ДУ «Тернопільський 

обласний лабораторний центр ДСЕС України» (до 2013 р. − відділ особливо 

небезпечних інфекцій Тернопільської обласної санітарно-епідеміологічної 

станції): річних статистичних звітів (ф 40), 129 «Карт епізоотолого-

епідеміологічного обстеження осередку зоонозного захворювання» 

(ф. 391/о). Аналіз включав вивчення багаторічної динаміки захворюваності і 

летальності, розподіл серед різних гендерних і вікових груп, міського і 

сільського населення, соціально-професійних груп. 

Щорічно серед населення реєструвалися спорадичні випадки 

лептоспірозу (2 - 149 випадків за рік). За останні 30 років (1984-2014 рр.) 

рівень захворюваності людей на лептоспіроз в області коливався в межах 

1,05-12,17 на 100 тис. населення і в усі роки був вищим за показник 

захворюваності загалом у країні (рис. 3.1). Найбільший підйом припадав на 

1992-2001 рр., перевищуючи відповідний щорічний рівень по Україні в 5,4-

5,9 разу. В останні роки спостерігається підвищення рівня захворюваності 

порівняно з 2002-2008 роками: в 2010 р. виникло 30 випадків, в 2011 р. – 14, в 

2012 р. – 19, в 2013 р. – 26, в 2014 р. – 35 випадків. 

Простежується певна періодичність захворюваності: з 2002 по 

2006 рр. відмічений спад, в 2007-2008 рр. – незначний підйом; з 2009 по 2012 

рр. знову спад, в 2013, 2014 рр. захворюваність серед населення виросла (26 і 

35 випадків за рік, або 2,42 і 3,26 на 100 тис. нас. відповідно) (рис. 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Багаторічна динаміка захворюваності на лептоспіроз у 

Тернопільській області та Україні за 1984-2014 роки. 

 

Результати наших досліджень збігаються з даними світової літератури 

про можливу періодичність лептосірозу у людей [9] – згідно з 

розрахунковими даними (дослідження проводилось у 1960-1997 рр.), спалахи 

лептоспірозу повторюються кожні 10 років.  

Виявлених хворих лікували стаціонарно. Більшість із них мали тяжким 

перебіг хвороби, переважно у вигляді жовтяничних форм. У 1984-2000 рр. 

летальність від лептоспірозу в області коливалась в межах 5,4-12,8 % [35], 

2001-2009 рр. − 7,2-27,3 %, тобто підвищувалася. У 1985, 1987, 1988, 2002, 

2005, 2006 роках не зареєстровано жодного летального випадку. В останні 

роки (2010-2014 рр.) летальні випадки виникали протягом трьох років із 

п’яти проаналізованих, їх частота була також високою – 5,3-8,6 % (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 − Показники летальністі від лептоспірозу серед населення 

у Тернопільській області за 2010-2014 рр. 

Рік Захворіло Померло Летальність (%) 

2010 30 0 0,0 

2011 14 1 7,2 

2012 19 1 5,3 

2013 26 0 0,0 

2014 35 3 8,6 

Всього 124 5 4,1 

 

Аналізуючи сезонність лептоспірозу, встановили, що протягом 30-річного 

епідеміологічного спостереження встановлено, що захворюваність на 

лептоспіроз в Тернопільській області реєструвалася в усі місяці року 

(рис. 3.2). За середньо багаторічними показниками найбільша частка 

захворілих припадала на вересень (24,5 %), на другому місці був серпень 

(14,3 %), далі − листопад (11,3 %), жовтень (9,4 %). На травень, червень, 

липень і грудень припадало значно менше захворювань – 8,5, 4,7, 6,6 і 7,5 % 

відповідно. Найрідше випадки виникали у січні, лютому, березні і квітні – від 

2,8 до 3,8 % річної захворюваності. Традиційно різке підвищення рівня 

захворюваності спостерігається наприкінці літа і восени з максимумом у 

вересні (разом за 4 місяці 59,5 %), що, ймовірно, пов’язано з «купальним» 

сезоном. 

Встановлена залежність сезонного розподілу захворювання від 

провідної серогрупи збудника. Лептоспіроз, спричинений LL. hebdomadis, 

canicоla і pomona, в зимово-весняні місяці зустрічається рідко, а пік 

захворюваності припадає на літньо-осінні місяці. Лептоспіроз, етіологічно 

пов’язаний з L. icterohaemorrhagiae, реєструється рівномірно протягом всього 

року з незначним підйомом захворюваності в серпні і вересні. 
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Рисунок 3.2 – Сезонність лептоспірозу в Тернопільській області в 1981-

2014 рр. (за середньобагаторічними показниками, %). 

 

Аналіз територіального розподілу показує, що порівняно із сусідніми 

областями (за винятком Рівненської та Волинської, де лептоспіроз майже не 

реєструється) наша область є неблагополучною з лептоспірозу, причому в 

останні роки епідемічна ситуація погіршується й оцінюється як нестійка − 

хоча рівень захворюваності людей не перевищує середній багаторічний 

показник, але існує ряд сприятливих факторів для розповсюдження цього 

захворювання.  
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 Аналіз територіального розподілу захворюваності на лептоспіроз 

показує, що порівняно із сусідніми областями (за винятком Рівненської та 

Волинської, де лептоспіроз майже не реєструється) наша область є 

неблагополучною з лептоспірозу (рис. 3.3). Так, у 2011 р. захворюваність 

на лептоспіроз у Тернопільській області (1,3 на 100 тис. населення) 

перевищувала цей показник для Івано-Франківської області (1,09 на 

100 тис. населення). У наступні роки захворюваність у Тернопільській 

області зростала. У 2012 р. вона поступалася тільки показнику 

захворюваності у Львівській області (1,76 проти 2,12 на 100 тис. 

населення), у 2013 р. – у Хмельницькій області (2,42 проти 2,96 на 

100 тис.), а в 2014 р. була найвищою в Україні (3,26 на 100 тис. населення). 

 

Рисунок 3.3 – Динаміка захворюваності на лептоспіроз у 

Тернопільській та сусідніх з нею областях порівняно з загальнодержавною 

по Україні за 2009-2014 рр. 
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Рівень захворюваності на лептоспіроз у різних районах 

Тернопільської області також нерівномірний. Протягом аналізованого 

п′ятирічного періоду захворюваність коливалась від 2,4 до 28,6 на 100 тис. 

населення; максимальні показники (більше ніж 20 на 100 тис.) 

реєструвались в Борщівському, Зборівському, Тернопільському 

Гусятинському Чортківському районах, мінімальні − Бережанському, 

Козівському (відповідно 2,4 та 2,6), у Шумському районі за весь період не 

зареєстровано жодного випадку (табл. 3.2). 

 

Таблиця 3.2 − Рівень захворюваності на лептоспіроз на 

адміністративних територіях Тернопільської області у 2010-2014 рр. (в 

середньобагаторічних показниках, на 100 тис.нас.) 

Кількість випадків лептоспірозу у людей 
Район 

абс. на 100 тис. населення 

Бережанський 2 2,4 
Борщівський 19 28,4 
Бучацький 4 6,3 
Гусятинський 14 23,1 
Заліщицький 4 8,7 
Збаразький 3 5,2 
Зборівський 9 21,4 
Козівський 1 2,6 
Кременецький 4 5,9 
Лановецький 2 6,7 
Монастириський 1 3,6 
Підволочиський 3 7,0 
Підгаєцький 3 15,6 
Теребовлянський 6 9,2 
Тернопільський 14 20,1 
Чортківський 12 28,6 
Шумський 0 - 
м. Тернопіль 23 10,6 
Всього по області 124 11,6 
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Тож, територія області є ендемічною з лептоспірозу, майже в усіх 

районах виявляються природні осередки, а також є передумови для 

формування антропургічних осередків. Причому в останні роки епідемічна 

ситуація погіршується й оцінюється як нестійка − хоча рівень 

захворюваності людей не перевищує середній багаторічний показник, але 

існує ряд сприятливих факторів для розповсюдження цього захворювання. 
Результати дослідження факторів, що впливають на нерівномірний 

територіальний розподіл захворюваності, надані у розділі 5. 

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. Переважання сільського 

контингенту серед усіх хворих можна пояснити тим, що ці люди зайняті 

домашнім господарством та доглядом за тваринами, що і є 

загальновизнаними чинниками ризику зараження лептоспірозом. 

Захворюваність городян пов’язуємо передусім з роботою на дачних ділянках, 

розташованих в природних осередках лептоспірозу, а також з активним 

відпочинком − відвідуванням водойм, лісових масивів, рибальством. 

Випадків професійного зараження в області не зареєстровано. 

У віковій структурі захворілих найбільша частка припадала на когорту 

осіб зрілого і старшого віку: 26,6 % – 50-59 років, 21,8 % – 60 років і старше 

(рис. 3.4). На другому місці за частотою були особи середнього віку: 16,1 % – 

20-29 років, 13,7 % – 30-39 років, 16,1 % – 40-49 років. Найрідше уражалися 

діти до 14 років та підлітки і молоді люди 15-19 років (1,6 % та 4,0 % 

відповідно). 
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Рисунок 3.4 – Вікова структура захворілих на лептоспіроз у 

Тернопільській області в 1984-2014 рр. (в середньобагаторічних показниках, %). 

 

За останні п′ять років ( 2010-2014 рр.) частка дітей до 18 років склала 3,2 %, 

дорослих відповідно − 96,8 %, тобто співвідношення 1:30. У той же час 

розрахунок інтенсивних показників свідчить, що захворюваність серед дітей 

склала 1,97 на 100 тис. населення, дорослих −13,95, співвідношення 

дорівнює 1:7. Серед всього населення області інтенсивний показник 

становить 11,58 на 100 тис. населення. 

В усі роки спостереження діагноз лептоспірозу переважно був 

підтверджений лабораторно (рис. 3.5), зокрема, у 2010 р. не було жодного 

діагнозу,виставленого лише за клінічними критеріями. В інші роки при 

постановці остаточного діагнозу лікарі орієнтувалися в 7,7-21,4 % випадків 

винятково на клініко-епідеміологічні дані. 

Визначення серотипів лептоспір, що  викликали захворювання у 

людей, дало змогу встановити зміни етіологічної структури лептоспірозу в 

області (рис. 3.6): до 1981 р. провідну роль відігравала L. grippotyphosa (90 % 

розшифрованих випадків), в 90-і роки – L. icterohaemorrhagiae (в 2000 р. – 

100 %), пізніше реєструвалися захворювання, спричинені LL. hebdomadis, 

canicоla і pomona, уперше – L. kabura (2005 р.) і L. polonica (2007 р.); в той же 

час частка L. icterohaemorrhagiae скоротилася до 37,5 %; захворювання, 

спричинені L. grippotyphosa, – поодинокі й не щороку.  
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Рисунок 3.5 – Лабораторне підтвердження випадків лептоспірозу (%). 

 

Рисунок 3.6 – Етіологічна структура лептоспірозу в Тернопільській області 

(1980-2014 рр.).  
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У 2010 р. зареєстровано 30 випадків лептоспірозу, більшість з яких 

зумовлені збудниками L. icterohaemorrhagiae (11) і L. canicоla (9). У 2011 р. 

основними групами стали L. canicоla (4), L. icterohaemorrhagiae (4), L. pomona 

(3). У 2012 р. з 19 випадків 10 обумовлені L. canicоla, в 2013 р. з 26 – 12, в 

2014 р. з 35 – 7. Питома частка кожного збудника у щорічній етіологічній 

структурі лептоспірозу представлена на рис. 3.6.  

Нами вперше проаналізовано і доведено принципову можливість 

існування поєднаних форм лептоспірозу. Починаючи з 2004 р.,  випадки 

поєднаної лептоспірозної інфекції почастішали, частка їх в окремі роки 

сягала 25-37 % серед розшифрованих.  

За період спостереження (1985-2014 рр.) у Тернопільській області 

зареєстровано 62 випадки лептоспірозу людей, в яких при лабораторному 

обстеженні було виявлено поєднання різних сероварів лептоспір.  

В усіх цих випадках діагноз верифікували на підставі виявлення 

антитіл до лептоспір і визначення їх титру і динаміки у парних сироватках. 

Нами враховувалися міжгрупові реакції, а також парадоксальні реакції, коли 

титр антитіл до неспецифічного збудника в першій сироватці перевищував 

такий до етіологічного агенту захворювання, але в другій сироватці він 

знижувався або залишався на попередньому рівні.  

Випадки поєднаного лептоспірозу спостерігалися не кожен рік, вони 

зареєстровані протягом 15 із 30 років спостереження. Їхня частка серед 

загальної захворюваності на лептоспіроз складала від 1,3 % (1994 р.) до 

42,9 % (1986 р.). Кількість подібних поєднань з кожним роком зростає – з 1-2 

до 9-12 за рік (2014 р.), що не дозволяє вважати це випадковістю. 

Лабораторно одночасно виявляли антитіла до 2 різних сероварів 

лептоспір, в 1 хворого (1,6 %) – навіть до 3.  

Не встановлено чіткого зв’язку між рівнем захворюваності та часткою 

поєднаного лептоспірозу – так, у 1994 р. при найвищій захворюваності 

(149 випадків, інтенсивний показник 12,17 на 100 тис. населення) частка 

поєднаного лептоспірозу склала 1,3 %, а в 1986 р. із 7 діагностованих 
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випадків захворювання (показник 0,5 на 100 тис. населення) поєднання 

різних сероварів лептоспір виявлено у 3 осіб (42,9 %); в 1990 р. – відповідно 

їз 50 випадків – 2; в 1992 – 114 і 3; у 2004 – 13 і 1; у 2005 – 16 і 4; у 2006 – 16 і 

3; у 2007 – 32 і 5; у 2008 – 28 і 9; у 2009 – 19 і 4; у 2010 – 27 і 5; у 2011 – 16 і 

4; у 2012 – 21 і 3. Найвищий інтенсивний показник поєднаного лептоспірозу 

зареєстрований у 2014 р. – 12 випадків із 35 (34,3 %) (відповідна 

захворюваність на 100 тис. населення 1,12 і 3,26) (рис. 3.7).  

Рисунок 3.7 – Захворюваність на лептоспіроз − загальна і спричинена 

поєднанням різних сероварів збудників (Тернопільська область, 1985-

2014 рр.). 

 

Усього було підтверджено наявність антитіл до 125 різних сероварів 

лептоспір, серед яких домінували L. icterohaemorrhagiae (52 випадки, що 

становить 41,6 % від усіх зазначених збудників і 83,9 % у поєднаннях) і L. 

canicola (43 випадки, відповідно 34,4 і 69,3 % у поєднаннях), рідше 

спостерігались L. grippotyphosa, L. pomona (по 8,0/16,1 і 7,2/14,5 % 
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відповідно), L. hebdomadis (8 випадків, що становить 6,4/12,9 %), у 

поодиноких випадках − L. kabura, L. polonica, L. сynopteri (по 0,8/1,6 %) (табл. 

3.3).  

 

Таблиця 3.3 − Частота виявлення різних сероваріантів лептоспір у 

поєднаннях у людей (1985-2014 рр., Тернопільська область) 

Збудник Кількість 

% від усіх 

визначених 

збудників 

% у 

поєднаннях 

L. icterohaemorrhagiae  52 41,6 83,9 

L. canicola 43 34,4 69,3 

L. grippotyphosa  10 8,0 16,1 

L. pomona  9 7,2 14,5 

L. hebdomadis  8 6,4 12,9 

L. kabura 1 0,8 1,6 

L. polonica 1 0,8 1,6 

L. cynopteri  1 0,8 1,6 

 

Поєднання різних сероварів лептоспір наведено у таблиці 3.4, серед них 

найчастіші L. icterohaemorrhagiae + canicola (37 випадків і становить 59,7 % 

серед усіх поєднань). В одному випадку нами зареєстровано 3 серовари 

лептоспір – LL. Icterohaemorrhagiae + canicola + pomona, що склало 1,6 % від 

усіх поєднань. 

Середні значення титрів антитіл до різних сероварів коливалися від 320 

до 530 [148], тобто були діагностично значимі. У ряді випадків відзначалося 

зростання титру антитіл у парних сироватках до двох серогруп до дуже 

високих цифр (наприклад, з розведення 1:100 до 1:12 800), що дозволяє 

констатувати наявність поєднаної інфекції (табл. 3.5).  
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Таблиця 3.4 − Частота виявлення різних поєднань лептоспір у людей 

(1985-2014 рр., Тернопільська область) 

Комбінація збудників 
Кількість 

випадків 
% 

L. icterohaemorrhagiae + canicola  37 59,7 

L. icterohaemorrhagiae + grippotyphosa  6 9,7 

L. icterohaemorrhagiae + pomona  5 8,1 

L. hebdomadis + canicola  4 6,4 

L. icterohaemorrhagiae + hebdomadis  3 4,8 

L. pomona + grippotyphosa  2 3,2 

L. kabura + polonica 1 1,6 

L. hebdomadis + grippotyphosa 1 1,6 

L. grippotyphosa + canicola 1 1,6 

L. pomona + cynopteri  1 1,6 

L. icterohaemorrhagiae + canicola + pomona 1 1,6 

 

Таблиця 3.5 – Максимальні титри антитіл у хворих на поєднаний 

лептоспіроз (Тернопільська область) 

Збудник До 

1/100 

1/200- 

1/400 

1/800-

1/1600 

1/3200 і 

більше 

Середній 

титр 

L. icterohaemorrhagiae 8 27 12 5 490 

L. canicola 10 21 11 1 320 

L. grippotyphosa  3 6 1 - 350 

L. pomona 2 1 6 - 530 

L. hebdomadis 1 6 - 1 370 

 

Дослідження парних сироваток вдалось провести 18 хворим (2-5 

досліджень за час госпіталізації): підвищення титру антитіл (у 4 рази і 

більше) у динаміці відзначено у 13 (72,2 %) пацієнтів, у тому числі у 
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половини з них − до обох збудників одночасно; зворотна динаміка (зниження 

у 8 разів) − в 1 (5,5 %), у решти 4 осіб титри не змінились, залишаючись на 

рівні діагностичних (рис. 3.8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 3.8 – Динаміка титрів специфічних антитіл у хворих на 

поєднаний лептоспіроз. 

 

Що стосується структури поєднань збудників, то у них за величиною 

титру антитіл переважала L. icterohaemorrhagiae − в 11 (61,1 %) пацієнтів, L. 

canicola − у 4 (22,2 %), ще у 2 (11,1 %) − L. pomona. 

Співвідношення між чоловіками і жінками дорівнювало 3:1, не 

відрізняючись від звичайного гендерного розподілу при лептоспірозі. 

Вік хворих коливався від 12 (1 дитина) до 72 років, у середньому − 

(41,04±7,81) року. 

Захворювання перебігало як у жовтяничній, так і в безжовтяничній 

формі, мало різний ступінь тяжкості, у 5 (8,2 %) випадках закінчилось 

летально. 

З огляду на цей факт, поєднання різних сероварів лептоспір у хворих 

ми схильні пояснювати одночасною контамінацією факторів передачі 

декількома тваринами, в т.ч. гризунами, адже відомий певний зв’язок між 

резервуаром патогенних лептоспір і збудником.  

18 хворих 

Підвищення 
титру антитіл 

13 (72,2 %) 

Без динаміки 
4 (22,2 %) 

Зниження титру 
антитіл до 
одного 
збудника 
1 (5,6 %) 

До обох 
збудників 
5 (27,8 %) 

До одного зі 
збудників  
8 (44,4 %) 
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Таким чином, за даними проведеного дослідження слід визнати, що в 

останні 10 років дедалі гостріше постає проблема поєднаного лептоспірозу 

(поєднання різних сероварів в одного хворого).  

За сезонністю розподіл хворих з поєднаним лептоспірозом також не 

відрізнявся від звичайного − підвищення захворюваності припадало на 

липень-жовтень (36 випадків, 59,0 %) з максимумом у серпні (31,1 % від 

річного рівня). 

Нами проаналізовано механізми і шляхи передачі лептоспірозу в 

різних осередках − природних (34 %) та антропургічних (66 %) (рис. 3.9).  

Рисунок 3.9 – Розподіл захворюваності в осередках лептоспірозу (%). 

 

Згідно з епіданамнезом, у більшості хворих основним був раневий 

(контактний) механізм (наявність мікротравм на кінцівках), хоча за 

епідеміологічною класифікацією Л.В. Громашевського лептоспіроз 

належить до кишкових інфекцій. 

Серед шляхів передачі домінував контактно-побутовий − 57,5 % з 

усіх зареєстрованих випадків, що здебільшого реалізовувався в 

антропургічних осередках (при догляді за тваринами, 

сільськогосподарських роботах).  

34,0 %

66,0 %

природні осередки

антропургічні осередки
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Водний шлях зараження зареєстрований у 34,0 % випадків (частіше у 

природних осередках − купання у відкритих водоймах, ловля риби) (рис. 

3.10).  

Рисунок 3.10 – Реалізація шляхів передачі в осередках лептоспірозу. 

 

Харчовий шлях передачі в області не мав суттєвого значення і становив 

1,9 %. У 6,6 % випадків шлях передачі лептоспір не був встановлений 

 

Резюме 

Епідеміологічний аналіз захвоюваності на лептоспіроз свідчить, що 

Тернопільська область є ендемічною з вираженим епідемічним потенціалом. 

За останні 30 років рівень захворюваності людей в області постійно 

перевищував середньодержавний показник і коливався в межах 1,05-12,17 на 

100 тис. населення, найбільший підйом припадав на 1992-2001 рр. Не 

зважаючи на зниження захворюваності в області, перебіг лептоспірозу 

залишається тяжким, у середньому за останні 5 років показник летальності 

склав 4,1 %. 

Підвищення рівня захворюваності спостерігається наприкінці літа і 

восени (максимум у вересні), що, ймовірно, пов’язано з проведенням 
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сільськогосподарських робіт і активізацією водного шляху передачі 

(«купальний» сезон).  

Більшість захворілих належала до зрілого і старшого віку: 48,2 % 

захворілих – особи старші 50 років. Суттєво частіше хворіли чоловіки – 

69,8 %. Мешканці сільської місцевості становили 69,8 % захворілих.  

Встановлені зміни етіологічної структури лептоспірозу в області: до 

1981 р. провідну роль відігравала L. grippotyphosa, в 90-і роки – L. 

icterohaemorrhagiae, пізніше реєструвалися захворювання, спричинені LL. 

hebdomadis, canicоla і pomona, уперше – L. kabura і L. polonica, в той же час 

частка L. icterohaemorrhagiae скоротилася до 37,5 %, захворювання, 

спричинені L. grippotyphosa, – поодинокі й не щороку. З 2010 р. збільшилась 

частка захворювань, зумовлених L. canicоla.  

Виявлено 62 випадки поєднаного лептоспірозу (поєднання різних 

сероварів в одного хворого) серед людей. Етіологічна роль поєднання різних 

сероварів лептоспір у виникненні конкретного випадку підтверджується 

динамікою титрів антитіл до обох збудників за час спостереження. Частка 

поєднаного лептоспірозу коливалась за 1984-2004 рр. роки від 1,3 до 42,9 %. 

В останні 10 років частота поєднаного лептоспірозу в області суттєво зросла. 

Впливу поєднання різних сероварів лептоспір на окремі епідеміологічні 

(сезонність), клінічні (форма та ступінь тяжкості недуги) особливості 

захворювання, а також гендерний розподіл не виявлено. 

У природних осередках частіше реалізувався водний шлях зараження 

(купання у відкритих водоймах, риболовля), в антропургічних осередках 

інфікування відбувалось при контакті з гризунами та при догляді за 

сільськогосподарськими тваринами, тобто реалізувався контактно-побутовий 

шлях.  
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РОЗДІЛ 4 

ЕПІЗООТОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕПТОСПІРОЗУ В 

ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

 

Як відомо, в останні роки в Україні відбулися значні демографічні, 

екологічні, соціально-економічні зміни, що відобразилося на структурі 

інфекційної патології людини. Зокрема, зросла значущість зоонозних 

захворювань, збільшилася кількість тяжких випадків, особливо на тлі 

імунодефіциту. Крім того, спостерігається процес формування сучасних 

епідеміологічних особливостей зоонозів, а саме: 1) переважає спорадична 

захворюваність як наслідок здійснюваних профілактичних, 

протиепізоотичних і протиепідемічних заходів; 2) збільшилася кількість 

антропургічних осередків у результаті контактів домашніх тварин з 

природними осередками; 3) інфіковані сільськогосподарські тварини 

формують нові антропургічні осередки інфекції; 4) змінилися структура і 

межі нозоареалів деяких зоонозів; 5) у ряді регіонів зросло значення 

сільськогосподарських тварин як джерела лептоспір для людини і знизилася 

роль диких гризунів; 6) широке використання імунологічних методів 

діагностики дозволило виявляти пацієнтів, які перенесли стерті та 

безсимптомні форми інфекції; 7) деякі зоонози втрачають сільську 

приуроченість; 8) знижується професійна захворюваність, збільшується 

частка побутових заражень [64].  

З метою уточнення епізоотологічної ситуації в Тернопільській області з 

лептоспірозу нами проводилося обстеження мишоподібних гризунів, 

відловлених як в природних осередках, так і, переважно, в осередках 

лептоспірозу людей. Для цього використовували як метод темнопольної 

мікроскопії (ТПМ), так і реакцію мікроаглютинації лептоспір, яка дозволяє 

визначити конкретний серовар збудника (табл. 4.1). 
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Таблиця 4.1 – Результати обстеження мишоподібних гризунів 

методами ТПМ і РМАЛ у Тернопільській області за 2010-2014 рр. (%) 

В т.ч. з позитивним 
результатом Разом 

позитив-
них ТПМ РМАЛ Рік 

Разом 
обсте- 
жено 

абс. % абс. % 

Збіг 

абс. % 

Збудник 

2010 398 4 1,0 12 3,0  0 16 4,0  
Ict, Gr, 
Hebd 

2011 744 14 1,9 20 2,7 0 34 4,6 Ict, Gr, 
Pom 

2012 496 27 5,5 18 3,6 13 32 6,5  Ict, Pom, 
Can. 

2013 481 26 5,4 32 6,7 17 41 8,5  Can, Pom, 
Gr, Hebd 

2014 130 27 20,8 17 13,1 12 32 24,6 
Ict, Can, 

Pom, 
Hebd 

Разом 2249 98 4,4 99  4,4  42 155 6,9  
Ict, Can, 
Pom, Gr, 

Hebd 
 

Всього за 5 років методом ТПМ лептоспіри в сечі та паренхімі нирок 

гризунів виявлено у 98 особин, за рік − від 4 до 27. РМАЛ була позитивною у 

99 випадків, але збіг результатів за двома методиками − лише у 42 випадках 

(42,9 %). Встановили, що при проведенні прямої мікроскопії нирок і сечі 

гризунів, кількість позитивних результатів менша і не завжди збігається з 

даними серології. Отже, сума позитивних результатів за 5 років − 

155 інфікованих гризунів, що в 1,6 разу більше, а за 2014 р. − в 1,9 разу 

більша за дані РМАЛ, які подаються в звітній документації.  

Позитивна РМАЛ свідчить про активний інфекційний процес у 

тварини. Співпадіня позитивних результатів обох методів можна розглядати 

як лептоспірурію під час захворювання, оскільки це єдиний шлях звільнення 

організму від збудника. Позитивну ТПМ за негативної РМАЛ ми схильні 
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трактувати як лептоспіроносійство. Тому для об’єктивної оцінки ступеня 

інфікованості гризунів потрібне комплексне обстеження із застосуванням 

обох методик.  

Протягом останніх 5 років у мишоподібних гризунів виявлялися 

антитіла до лептоспір 5 серогруп: LL. canicola, hebdomadis, grippotyphosa, 

pomona, icterohaemorrhagiae. Привертає увагу різниця в щорічній етіологічній 

структурі збудників (табл. 4.2).  

Відомий певний зв’язок між резервуаром патогенних лептоспір і 

збудником. Так, носіями L. grippotyphosa частіше бувають польові та хатні 

миші, ондатри; L. icterohaemorrhagiae - сірі щурі; L. bataviae - руді щури і 

миша-малятко; L. pomona - хатні та лісові миші, сірі щурі, їжаки [60].  

Проведені нами дослідження показали, що на території області в 

природних та антропургічних осередках за допомогою пасток Геро всього 

відловлено 2249 гризунів, серед яких найбільше було хатніх мишей − 1427 

(63,4 % від усіх відловлених), сірих щурів − 258 (11,5 %), полівок звичайних 

− 251 (11,2 %), мишей польових − 138 (6,1 %), полівок рудих − 115 (5,1 %), 

полівок жовтогорлих − 51 (2,3 %), інших була незначна кількість. З 

найбільшою постійністю серед польових гризунів потрапляли в пастки 

полівки руді, а інші гризуни − не кожен рік. 

Найбільша інфікованість визначена у полівок: полівки рудої − за 

5 років 21,2 % (у 2013 р. − 40,0 %), полівки жовтогорлої − 13,7 %, полівки 

звичайної − 10,8 %; польової миші − 8,0 %, сірого щура − 3,9 %. 

Привертає увагу, що у 2010 р. у хатньої миші виявляли серовари LL. 

grippotyphosa, icterohaemorrhagiae, hebdomadis і у сірого щура − LL. 

Icterohaemorrhagiae, grippotyphosa, у полівки рудої − L. grippotyphosa. З 

2011 р. у полівок рудої та звичайної почали виявляти L. pomona, яка в 

наступні роки з’явилась також у польової і хатньої мишей. З 2012 р. 

зареєстровано L. canicоla у полівки рудої та звичайної, з подальшим 

розповсюдженням у всіх видів обстежиних мишоподібних гризунів. 
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Таблиця 4.2 − Чисельність та інфікованість відловлених гризунів, етіологічний спектр виявлених сероварів 

лептопір (2010-2014 рр.) 

Вид 
гризунів  2010 2011 2012 2013 2014 Всього 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Обстежено 308 416 371/ 287 45 1427 

абс. 3 1 - 5 2 15 Інфіковано,  
% 0,6 0,2 - 1,7 4,4 1,1 Миша  

хатня 
Серогрупа Ict, Gr, 

Hebd Gr - Pom, Hebd Can Ict, Gr, Hebd, Can

Обстежено 52 92 62 52 - 258 
Інфіковано, абс. 8 - - 2 - 10 
Інфіковано, % 15,4 - - 3,8 - 3,9 

Сірий 
щур 

Серогрупа Ict, Gr - - Gr, Hebd - Ict, Gr, Hebd 
Обстежено 15 24 - 73 26 138 
Інфіковано, абс. - 2 - 7 2 11 
Інфіковано, % - 8,3 - 9,6 7,7 8 

Миша 
польова 

Серогрупа - Ict - Can, Gr, Pom Pom Ict, Can, Gr, Pom 
Обстежено 20 33 33 10 19 115 
Інфіковано, абс. 1 4 6 4 4 25 
Інфіковано, % 5 12,1 18,1 40 21,1 21,2 

Полівка 
руда 

Серогрупа Gr Ict, Pom Ict, Pom, Can Can Can Ict, Gr,Can, Pom, 
Hebd 

Обстежено 3 22 - - 26 51 
Інфіковано, абс. - - - - 7 7 
Інфіковано, % - - - - 26,9 13,7 

Полівка 
жовто-
горла 

Серогрупа - - - - Can Can 
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1 2 3 4 5 6 7 8 
Обстежено - - - 2 4 6 
Інфіковано, абс. - - - - - - 
Інфіковано, % - - - 2 1 3 

Миша 
маля 

Серогрупа - - - Can Ict Ict, Can 
Обстежено - 157 30 57 7 251 
Інфіковано, абс. - 13 12 12 - 27 
Інфіковано, % - 8,3 40 21,1 - 10,8 

Полівка 
звичай- 
на 

Серогрупа - Ict, Gr, Pom Ict, Pom, Can , - Ict, Gr, Pom, Can, 
Hebd 

Обстежено - - - - 1 1 
Інфіковано, абс. - - - - 1 1 
Інфіковано, % - - - - 100 100 Кажан 

Серогрупа - - - - Can Can 
Обстежено - - - - 2 2 
Інфіковано, абс. - - - - - - 
Інфіковано, % - - - - - - 

Біла  
миша 

Серогрупа - - - - - - 
Обстежено 398 744 496 481 130 2249 
Інфіковано, абс. 12 20 18 32 17 99 
Інфіковано, % 3,01 2,7 3,6 6,7 13,1 4,4 Всього 

Серогрупа Ict, Gr, 
Hebd Ict, Gr, Pom Ict, Pom, Can Pom, Gr, Can, 

Hebd Ict, Pom, Can Ict, Gr, Pom, Can, 
Hebd 
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Таким чином, останніми роками відзначено розширення спектру 

збудників у одного і того ж виду хазяїв, чого раніше не спостерігалось [13]. 

Проведені дослідження свідчать про те, що збудники лептоспірозу у 

людей та мишоподібних гризунів, відловлених як в природі, так і в осередках 

захворювань людей, загалом за останні 5 років збігаються, що вказує на 

тісний взаємозв’язок між захворюваністю серед населення області і 

лептоспіроносійством у гризунів (рис. 4.1). 

Рисунок 4.1 − Етіологічний спектр лептоспір серед людей та гризунів у 

Тернопільській області разом за 2010-2014 рр. 

 

Однак, аналіз щорічних даних свідчить про лише частковий збіг 

спектру збудників у людей та гризунів (табл. 4.3). Так, у 2010 р. за 

відсутності у гризунів LL. pomona, canicоla ці серовари реєструвались у 

хворих людей. 

Простежується пряма залежність між кількістю випадків лептоспірозу 

серед населення і заселеністю мишоподібними гризунами території області 

(в 2009 р. – 17 випадків у людей і 6,8 екз. гризунів на 100 пастко/діб; у 

2010 р. – відповідно 30 і 11,2; у 2011 р. – 14 і 7,0; у 2012 р. – 19 і 11,4; у 

2013 р. – 26 і 13,5; у 2014 р. – 35 випадків і 12,8 екз. на 100 пастко/діб) (рис. 
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4.2).  

 

Таблиця 4.3 − Порівняння сероваріантів лептоспір, виявлених у людей і 

гризунів у Тернопільській області за 2010-2014 рр. 

Рік Люди Гризуни 
2010 Ict, Gr, Can, Pom, Hebd  Ict, Gr,  −,     − ,    Hebd 
2011 Ict, − , Can, Pom, − Ict, Gr,  −,    Pom,  − 
2012 Ict, − , Can, Pom, − Ict, − ,  Can, Pom,  − 
2013 Ict, − , Can, Pom, Hebd  − , Gr, Can, Pom, Hebd 
2014 Ict, Gr, Can, Pom, Hebd Ict, −,   Can, Pom, Hebd 

 

Рисунок 4.2 − Кількість випадків лептоспірозу у людей та чисельність 

мишоподібних гризунів у Тернопільській області за 2009-2014 рр. 

 

Зменшилась заселеність гризунами як природних, так і антропургічних 

осередків. У 2014 р. з 35 обстежених осередків лептоспірозу 15 були заселені 

мишоподібними гризунами, що складає 42,8 % (у 80-90 рр. були заселені 

гризунами 50,4-75,0 % епідемічних осередків лептоспірозу людей). 

Таким чином, рівень захворюваності людей на лептоспіроз є 

обумовлений інтенсивністю епізоотичного процесу, що перебігає серед 

гризунів, які є основним резервуаром лептоспір у природі. 

Короткий період життя, раннє досягнення статевої зрілості, 

надзвичайна плодючість і висока народжуваність гризунів (одна пара щурів 
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дає щорічно 700-800 особин приплоду), призводять до систематичного 

притоку в їх популяцію неінфікованих лептоспірами молодих особин.   

Простежується зв’язок між рівнем захворюваності людей 

лептоспірозом і ступенем інфікованості мишоподібних гризунів 

лептоспірами, найвищий відсоток інфікованості припадає на останні роки: 

2007 р. – 5,6 %, 2012 р. – 3,6 %, 2013 р. – 6,7 %, 2014 р. – 13,07 %; саме в той 

період, коли виріс показник захворюваності серед населення (рис. 4.3). 
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Рисунок 4.3 − Кількість відловлених гризунів (абс.), інфікованість 

обстежених гризунів (%), захворюваність на лептоспіроз людей (на 100 тис. 

населення) у Тернопільській області за 2010-2014 рр. 

 

За даними моніторингу 2011-2013 рр. (в 2014 р. в звязку зі зменшенням 

фінансування, обстеження обмежувалося лише осередками лептоспірозу), 

чисельність гризунів в області знизилась – послідовно 744, 496, 481. В той же 

час чітко простежується зростання інфікованості гризунів (з 3.0 до 13,1 % по 
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серомоніторингу). 

Чисельність синантропних гризунів в антропургічних осередках 

області залишається в межах середньобагаторічних показників: 2-3 

екземпляри на 100 п/д (за даними ТОКО «Профдезінфекція»). Особливості 

епідемічного процесу та епізоотичного серед мишоподібних гризунів за 

останні 5 років представлений у табл. 4.4. 

При проведенні аналізу ситуації окремо в кожному з районів чіткої 

кореляції між рівнем захворюваності людей та виявленням лептоспірозної 

інфекції у мишоподібних гризунів не простежується, можливо тому, що 

гризуни, хоча і основне, та не єдине джерело збудника при цій інфекції [8]. 

За даними обласної державної лабораторії ветеринарної медицини, на 

теренах Тернопільської області постійно реєструються серологічно позитивні 

до лептоспірозу сільськогосподарські тварини у домашніх, колективних та 

фермерських господарствах, що, можливо, підтримує підвищену 

захворюваність у людей. Згідно з даними Тернопільської державної 

лабораторії ветеринарної медицини, з 2008 по 2014 рр. було обстежено на 

лептоспіроз всього 109958 тварин, від 8515 до 22269 щорічно (табл. 4.5). 

Серопозитивними до лептоспір виявилися 2016 (1,8 %) голів 

сільськогосподарських тварин (від 0,8 % у 2014 р. до 3,8 % у 2009 р.). Серед 

диких тварин (косулі, дикі свині) позитивних результатів не зареєстровано. 

Серед великої рогатої худоби (ВРХ) з 2008 р. показник серопозитивності 

коливався в межах від 0,2 до 2,4 % від числа обстежених, коней – 8,2 до 

14,4 %, свиней – 0,4 до 3,2 %). Причинами серопозитивності можуть бути 

вакцинальний процес, однак L. kabura (L. hebdomadis), L. bratislava у складі 

вакцин для тварин немає, природнє зараження або захворювання тварин. 

Поява нових сироварів лептоспір на території нашої області, можливо, 

пов’язана з закупівлею і продажем для фермерсько-господарських потреб 

тварин (ВРХ, свині, коні) з інших регіонів та областей.  
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Таблиця 4.4 – Кількість випадків лептоспірозу у людей та інтенсивність 

інфекційного процесу у гризунів у Тернопільській області, 2010-2014 рр. 

Кількість гризунів Кількість випадків 
лептоспірозу у людей 

Район 
абс. 

на 100 тис. 
населення 

Серопозитивні % від числа 
обстежених 

Бережанський 2 2,4 0 0 

Борщівський 19 28,4 1 0,6 

Бучацький 4 6,3 18 10,7 

Гусятинський 14 23,1 14 23,0 

Заліщицький 4 8,7 4 2,1 

Збаразький 3 5,2 2 2,4 

Зборівський 9 21,4 14 12,0 

Козівський 1 2,6 8 13,8 

Кременецький 4 5,9 1 2,0 

Лановецький 2 6,7 0 0 

Монастириський 1 3,6 0 0 

Підволочиський 3 7,0 9 5,1 

Підгаєцький 3 15,6 2 28,5 

Теребовлянський 6 9,2 6 2,2 

Тернопільський 14 20,1 4 1,8 

Чортківський 12 28,6 3 1,5 

Шумський 0 - 0 0 

м. Тернопіль 23 10,6 13 3,1 

Всього по області 124 11,6 99 4,4 

 

Етіологічна структура лептоспірозу була представлена 8 серогрупами: 
LL. icterohaemorrhagiae, canicola, pomona, grippotyphosa, polonika, tarassovi, 
kabura, bratislava (табл. 4.5). Не менш важливе значення має поширеність 
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лептоспірозу серед собак, що часто спричинений серогрупою L. canicola. 
Відповідно зросла частка цієї етіологічної форми лептоспірозу в структурі 
захворюваності людей. 

Таблиця 4.5 – Результати серологічного обстеження 

сільськогосподарських тварин 

Вид 
тварин  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Обстежено 15443 14190 14072 13269 3188 3318 2631 
абс. 37 76 339 233 41 69 44 Інфіковані % 0,2 0,5 2,4 1,7 1,3 2,1 1,7 

Icterohaemorrhagiae 2,7 6,6 1,8 2,7 12,3 5,8 4,5 
Pomona 2,7 - 0,3 - -  4,5 
Grippotyphosa 5,4 3,9 2,9 7,3 2,4 1,5 6,8 
Polonica 29,7 17,1 29,5 1,0 29,3 11,6 34,1 
Kabura 2,7 15,8 34,8 - 26,8 24,6 - 
Bratislava 43, - - - 14,1 4,3 - 

ВРХ 

Canicola - - - -  4,3 - 
Обстежено 6291 6563 5959 6349 7365 9219 11569 

абс. 128 212 133 112 140 42 48 Інфіковані % 2,0 3,2 2,2 1,7 1,9 0,5 0,4 
Icterohaemorrhagiae 10,9 14,1 12 25,9 80,7 47,6 58,3 
Pomona - 3,3 6,8 17,8 2,2 - 2,1 
Grippotyphosa - - - 5,4 - 19,1 14,7 
Polonica - - - 8,0 - 8,0 - 
Kabura - - - 2,7 - - - 
Bratislava 87,5 - 48,8 22,3 7,1 21,4 10,4 

Свині  

Canicola - 0,5 6,0 3,6 5,0 7,2 - 
Обстежено 535 462 449 457 511 449 367 

абс. 47 39 65 66 68 44 36 Інфіковані % 8,7 8,2 14,4 14,1 13,3 10 9,8 
Icterohaemorrhagiae 10,6 7,7 16,9 7,6 35,3 4,5 2,8 
Pomona 2,6 - - 1,5 5,9 - 27,8 
Grippotyphosa 29,8 15,4 21,5 31,8 20,6 2,3 2,8 
Polonica - 12,8 12,4 16,7 4,4 20,5 - 
Kabura 2,1 - 3,1 6,1 2,9 18,2 - 
Bratislava 29,8 41,0 3,1 - 7,3 6,8 36,1 
Canicola 4,3 - 3,1 7,6 1,5 - 2,8 

Коні 

Tarassovi - - - - - 4,5 - 
Обстежено  22269 8515 20480 20075 11064 12986 14569 

Абс. 212 324 537 411 249 155 128 Разом Інфіковані % 0,95 3,8 2,62 2,04 2,25 1,19 0,87 
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У населених пунктах серед умов, які сприяли зараженню, 

зазначаються: порушення ветеринарно-санітарних вимог утримання та 

догляду за сільськогосподарськими чи іншими домашніми тваринами, що 

вказує на їх значення як резервуару збудників. Наприклад, в 2013 р. в 

осередках лептоспірозу людей проводились лабораторні обстеження тварин і 

в Збаразькому районі виявлено тварину-лептоспіроносія (свиноматка). 

Лептоспіроз у сільськогосподарських тварин перебігає в основному в 

латентній формі, про що свідчить відсутність клінічних проявів інфекції та 

відносно низький рівень протилептоспірозних антитіл, що коливався в межах 

1:50-1:400. 

За даними обласної державної лабораторії ветеринарної медицини, на 

теренах області постійно реєструється наявність серологічно позитивних до 

лептоспірозу сільськогосподарських тварин у домашніх, колективних і 

фермерських господарствах, серед яких часто одночасно виявляються 

діагностично значущі титри антитіл до двох різних сероварів (71,4-78,0 % 

великої рогатої худоби, 2003-2006 рр., 33,3-50,0 % коней в неблагополучних 

господарствах, 2004-2006 рр.). Такі поєднані інфекції реєструються серед 

тварин щорічно, в окремі роки − до 52-53 % (2003, 2006 рр.), 56,6 % (2009 р.) 

від усіх серопозитивних (табл. 4.6).  

Будь-якої залежності щодо провідного серовару збудників у різні роки і 

різних тварин встановити не вдалось [13].  

Одночасно виявлялись діагностично значущі титри антитіл до двох 

різних серогруп (у 71,4-78,0 % великої рогатої худоби, 2003-2006 рр.; у 33,3-

50,0 % коней в неблагополучних господарствах, 2004-2006 рр. і 2014 р.; у 

2009-2010 рр. – 22,4-26,4 % у свиней). Обстеження тварин проводилось 

одноразово. Будь-якої закономірності щодо досліджених комбінацій різних 

серогруп лептоспір не отримано. У ході проведеної роботи нами 

проаналізовані дані серологічного обстеження людей, сільськогосподарських 

тварин та мишоподібних гризунів, зокрема встановлено часову послідовність 
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появи різних сероварів серед основних учасників епізоотичного і 

епідемічного процесів при лептоспірозі (табл. 4.7). 

 

Таблиця 4.6 – Захворюваність на поєднаний лептоспіроз серед 

сільськогосподарських тварин (від кількості позитивних) 

Вид 
тварин 

Число 
позитивних 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ВРХ n 
% поєднаних форм 

37 
12,6 

76 
56,6 

339 
27,2 

233 
27,7 

41 
26,8 

69 
48,0 

44 
50,0 

Свині n 
% поєднаних форм 

128 
1,6 

212 
22,2 

133 
26,4 

112 
14,3 

140 
5,0 

42 
2,4 

48 
14,6 

Коні n 
% поєднаних форм 

47 
21,0 

39 
23,1 

65 
39,9 

66 
28,7 

68 
14,0 

44 
43,2 

36 
27,8 

Разом n 
% поєднаних форм 

212 
8,0 

327 
30,0 

537 
29,0 

411 
24,0 

249 
11,0 

155 
34,2 

128 
30,5 

 
Таблиця 4.7 – Збудники лептоспірозу, визначені серологічно у людей, 

сільськогосподарських тварин та мишоподібних гризунів 

Свійські і 
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 (2004) 

L. pomona (1979) L. pomona (1982) L. pomona (2008) 

- L. hebdomadis (1981) L. hebdomadis (1983) 

L. kаburа (2002) L. kаburа (2005) - 

L. polonica (2002) L. polonica (2007)  L. polonica (2015) 

L. tarassovi (2002) L. australis (2010) - 

L. bratislava (2007) - - 
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Наші спостереження свідчать про появу нових сероваріантів лептоспір 

у людей через 4-5 років після виділення їх від сільськогосподарських тварин. 

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 виявлялися у гризунів.  

На території області сільськогосподарські (велика рогата худоба, свині, 

коні) і свійські тварини (собаки) є самостійним резервуаром лептоспір, що 

існує незалежно від природного осередку.  

Ареал і чисельність сільськогосподарських тварин і можливість 

передачі збудника аліментарним шляхом сприяють підтриманню 

безперервного епізоотичного процесу і циркуляції збудника в 

міжепідемічний період протягом тривалого часу без надходження лептоспір з 

природного резервуару. 

Враховуючи, що лептоспіроз є зоонозом, профілактичні заходи повинні 

бути спрямовані на нейтралізацію першої ланки епідемічного процесу. Що 

стосується сільськогосподарських тварин, важливим є проведення 

ветеринарно-санітарних заходів, що передбачають їх обстеження на 

лептоспіроносійство, оздоровлення стада, профілактичну вакцинацію. Не 

слід допускати попрапланя неочищених стоків з тваринницьких ферм у 

водойми. 

Головна роль у системі заходів з профілактики лептоспірозу відводиться 

проведенню дератизації, яка сприяє зменшенню чисельності популяції 

гризунів та відповідно зменшенню циркуляції збудника лептоспірозу на 

даній території (табл. 4.8). Необхідно проводити профілактичну та 

винищувальну дератизацію у тваринницьких фермах і приватних 

господарствах, на підприємствах, які займаються переробкою тваринницької 

сировини, у шахтах і населених пунктах, які межують з ними. 

Обсяги планової систематичної дератизації на об’єктах комунально-

побутового призначення, у дитячих дошкільних і навчальних закладах, 

лікувально-профілактичних установах тощо залежать від цільових 
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фінансових можливостей. Відзначається зменшення обсягів дератизації на 

окремих територіях. Протягом багатьох років на території районів області, а 

в м. Тернополі – протягом останніх 2 років суцільна весняна та осіння 

дератизація взагалі не проводилась.  

Епіднагляд повинен передбачати також врахування щільності і 

видового складу  гризунів, вивчення і складання прогнозів щодо динаміки їх 

розмноження.   

На прикладі Борщівського району (рис. 4.4) видно, що при достатніх 

обсягах дератизації (2010 р., оброблено 70 % об’єктів) в наступному році 

відмічається спад захворюваності (з 6 до 2 випадків за рік); зниження об’єму 

дератизаційних робіт в 2012 р. до 57 % об’єктів призвело в 2013 р. до різкого 

підйому захворюваності – з 1 до 7 випадків відповідно. 

Для максимальної ефективності суцільну дератизацію потрібно 

здійснювати в певні періоди року, враховуючи біологічні властивості 

гризунів: навесні (квітень − перша половина травня, в період масового 

виплоду гризунів) та восени (жовтень − перша половина листопада, період 

облаштування гризунами своїх нір та до моменту окупування ними 

побутових і житлових приміщень). А тому фінансування вказаних робіт має 

бути повним і своєчасним. При частковому фінансуванні й обсяги суцільної 

дератизації будуть неповними, тобто фактично виконувана дератизація буде 

не суцільною, а вибірковою і не матиме бажаного ефекту. 

Крім того, доцільно проводити літню дератизацію в місцях масового 

відпочинку людей (парки, сквери, пляжі та ін.). 

Отже, незадовільне проведення дератизаційних заходів, як на об’єктах 

держсанепіднагляду, так і в природних осередках, може сприяти збільшенню 

популяції гризунів, і як наслідок, створює передумови для виникнення 

лептоспірозу серед населення області та ускладнення епідемічної ситуації. 
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Таблиця 4.8 − Стан охоплення дератизацією об’єктів (площ) санітарно-епідеміологічного нагляду від запланованої 

кількості по адміністративних територіях 
2010 2011 2012 2013 2014 

Район 
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Бережанський 63 84 66 81 64 86 59 81 59 81 
Борщівський 70 84 67 85 57 82 58 82 55 82 
Бучацький 80 70 80 78 73 59 67 72 81 76 
Гусятинський 61 66 64 70 64 68 64 67 44 47 
Заліщицький 78 58 89 84 72 49 77 66 82 75 
Збаразький 71 78 35 23 48 68 46 66 43 66 
Зборівський 50 60 50 60 48 57 36 52 30 51 
Козівський 0 0 77 79 71 83 21 52 21 52 
Кременецький 65 56 66 57 68 57 65 57 62 56 
Лановецький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Монастириський 40 50 47 Зо 24 22 28 35 28 35 
Підволочиський 60 59 62 72 64 73 67 71 58 77 
Підгаєцький 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Теребовлянський 71 69 69 69 68 58 61 56 74 63 
Тернопільський 73 75 73 75 74 77 72 76 73 75 
Чортківський 77 61 75 59 77 59 72 38 81 38 
Шумський 0 0 50 41 52 41 0 0 0 0 
м. Тернопіль 100 73 100 74 100 78 100 79 99 90 
ВСЬОГО по області 80 69 75 67 75 69 72 67 72 71 
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Рисунок 4.4 – Обсяг дератизаційних робіт (%) і захворюваність на 

лептоспіроз людей (2010-2014 рр., Борщівський район). 

 

Тому система боротьби з гризунами є необхідною складовою при 

забезпеченні епідемічного та санітарного благополуччя населення і не можлива 

без належного фінансування, співпраці з органами виконавчої влади та 

місцевого самоврядування, взаємодії зацікавлених служб.  

 

Резюме 

У Тернопільській області лептоспіроз являється природно-осередковим 

зоонозом з основним резервуаром інфекції в природі серед дрібних ссавців 

(полівки, миші, сірі щурі та ін. види). Сільськогосподарські тварини, будучи 

інфіковані лептоспірами, набувають значення додаткового резервуару інфекції, 

від якого через фактори довкілля інфікується людина, Проведені нами 

серологічні дослідження дозволяють констатувати зв′язок захворювань людей з 

наявністю відповідних сероварів лептоспір саме у тварин, оскільки ці збудники 

у гризунів на даній території раніше не виявлялись. Поява нових сероварів 
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збудника у населення реєструється зазвичай через 3-5 років після виділення їх 

від тварин. Спостерігається подальше розповсюдження нових для даної 

території сероварів лептоспір у всіх видів обстежених гризунів, що веде до 

розширення спектру збудників у них. Сільськогосподарські тварини і гризуни є 

конкуруючими резервуарами, що становить епідемічну небезпеку і має 

практичне значення для людини. . 

Встановлено прямий зв’язок між захворюваністю на лептоспіроз людей і 

ступенем інфікованості гризунів. 

Для оцінки ступеня інфікованості тварин потрібне комплексне 

обстеження із застосуванням методик темнопольної мікроскопії та реакції 

мікроаглютинації лептоспір. Зниження обсягів дератизації призводить до 

підвищення захворюваності людей у наступному році. 

З метою профілактики лептоспірозу необхідна боротьба з основними 

резервуарами інфекції: знищення мишоподібних гризунів на промислових 

об′єктах та в сільськогосподарських приміщеннях, проведення профілактичних 

щеплень тваринам, виявлення та лікування хворих сільськогосподарських 

тварин і лептоспіроносіїв.  
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РОЗДІЛ 5 

ВПЛИВ АБІОТИЧНИХ ФАКТОРІВ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

НА ЕПІДЕМІЧНИЙ ПРОЦЕС ЛЕПТОСПІРОЗУ 

5.1 Характеристика ґрунтів 

За клімато-географічними та флоро-фауністичними характеристиками 

Тернопільська область належить до територій, сприятливих для формування 

природних осередків лептоспірозу. Ряд авторів вважають Тернопільщину 

територією високого ризику щодо поширення серотипів лептоспір, які 

циркулюють серед диких видів тварин, за параметрами поширеності тварин-

резервуарів, лужності ґрунтів, вологості, наявності мережі водойм і річок, 

заболоченості місцевості патогену. Детальний аналіз чинників, які визначали 

територіальний розподіл захворюваності на лептоспіроз в області, дозволив 

встановити, що це було значною мірою зумовлено адекватністю рН ґрунтів для 

існування збудника у довкіллі. Особливостями території осередків є лужна 

реакція ґрунтів за рахунок вапнякових покладів, що сприяє збереженню 

лептоспір у зовнішньому середовищі. Так, більшість хворих Тернопільської 

області були мешканцями південних і західних районів (Заліщицький, 

Борщівський, Бучацький, Підгаєцький та ін.) і лише в одиничних випадках – 

північних (Кременецький і Шумський) районів. Роботу з вивчення лептоспірозу 

необхідно проводити з урахуванням особливостей територій, що мають 

природні умови для можливого формування природних осередків даного 

захворювання, та є оптимальними для розмноження та існування мишовидних 

гризунів.  

Область знаходиться у західній частині України і межує на сході з 

Хмельницькою, на півночі – з Рівненською, на північному заході – з Львівською, 

південному заході – з Івано-Франківською, на півдні – з Чернівецькою 

областями. На сході і півдні границя області проходить вздовж річок Збруч та 

Дністер. 
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Область розташована на Подільській височині на висоті 300-432 м над 

рівнем моря. Основними елементами в рельєфі області виступають річкові 

долини, водороздільні плато, Товтровий кряж (гори Медобори), Кременецький 

кряж, Подільська гряда, Мале Полісся і Авратенська височина. Річки − Дністер з 

його притоками Збруч, Нічлава, Серет, Стрипа, Золота Липа, Коропець, Нараївка 

та ті, які належать до басейну Прип’яті − Вілія, Іква, Горинь.  

Клімат області помірно-континентальний: літо тепле, вологе, зима з 

частими відлигами. Середня температура липня – 18-19 °С тепла, січня – 9-

16 °С морозу. Річна кількість опадів у середньому 600-800 мм, найбільше їх 

випадає в липні. Ці умови сприяють існуванню та міграції основного 

резервуару лептоспірозу − мишовидних гризунів.  

Важливу роль у формуванні природніх осередків лептоспірозу відіграє 

характер ґрунтів. У межах Малого Полісся (Шумський та Кременецький 

райони) утворилися дерново-підзолисті ґрунти на піщаних відкладах під 

дубово-сосновими лісами, у басейнах річок Вілія й Горинь. Ґрунт має легкий 

механічний склад, мало вологи і поживних речовин, слабкокислу реакцію (рН 

6,0) [89], що несприятливо для існування збудника лептоспірозу. 

Загальна площа лісового фонду Тернопільської області становить 

199,3 тис. га, лісистість склала 13,8 % від всієї площі області. З півночі на 

південь змінюється характер рослинності − від хвойних до твердо- та 

м′яколистяних, що сприяє зміні кислотності ґрунтів. У центральній 

(Теребовлянський, Підволочиський, Збаразький, Лановецький, Зборівський, 

Тернопільський, Підгаєцький, Бережанський, Козівський райони, м. Тернопіль) 

та південній частинах (Борщівський, Заліщицький, Монастириський, 

Бучацький, Чортківський, Гусятинський райони) Тернопільщини поширені 

чорноземні ґрунти, найбільші площі займають чорноземи типові, які мають 

високий вміст поживних речовин, нейтральну або слабколужну (рН 7,4-7,5) 

реакцію ґрунтового розчину, сприятливі агрофізичні водно-повітряні 

властивості, зернисту структуру (рис. 5.1). Територія належить до 
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Західноукраїнської лісостепової провінції, багата на вапняки і крейду. Саме в 

цих ґрунтах створені сприятливі умови для існування лептоспір.  

Значної шкоди ґрунтам завдає водна ерозія, особливо на пагорбковій 

поверхні, найінтенсивніші ерозійні процеси на Бережанських і Кременецьких 

горбогір’ях, Товтрах, Придністров’ї. Площі ерозованих земель – майже 39 % 

від площі ріллі [89]. 

 

Рисунок 5.1 – Кислотність ґрунтів Тернопільської області. 

 

pH<7,0 pH>7,0 
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5.2 Кліматичні особливості 

Клімат Тернопільщини – помірно континентальний із нежарким літом, 

м’якою зимою і достатньою кількістю опадів. 

Активна циклонна діяльність зумовлює велику кількість опадів. 

Найбільше їх на заході і північному заході області (понад 600-650 мм), 

найменше – на південному сході (550 мм). Найбільше опадів влітку (майже 75 

%), найменше – взимку. 

Річний коефіцієнт зволоження – 1,11 на півночі і заході, 1,0 – у 

центральній частині, 0,92 – у південно-східних районах області. 

Термічний режим характеризується рисами континентальності. Амплітуда 

річних коливань повітря – 23-24 °C. Середня температура найтеплішого місяця 

(липень) – +18 …+19 °C, найхолоднішого (січень) – -4,5 … -5 °С. Найвищі 

показники середньої температури повітря у липні характерні для південної 

частини області (+18,8 °С), найнижчі – для західної і центральної частин (+18 - 

+18,5 °С). У січні температура повітря у центральній частині області нижча (-5,4 

°С) від температури в інших частинах, що зумовлено тим, що це найвища, 

безліса частина височини. 

На основі проведеного клімато-географічного районування території 

Тернопільської області за останні 5 років складено карту захворюваності людей 

лептоспірозом в кожному кліматичному регіоні області.  

Виділяють три кліматичні регіони (табл. 5.1): 

Північний (Кременецький, Шумський райони) – найнижчі ділянки 

північної частини області. Середні температури січня -4,5 °С, липня – +18,5 °С, 

сума активних температур досягає 2550 °C, середня температура повітря за рік – 

+6,2 °C Випадає понад 650 мм опадів на рік, зволоження надмірне. Безморозний 

період – 160-165 днів. 

Центральний (Теребовлянський, Підволочиський, Збаразький, 

Лановецький, Зборівський, Тернопільський, Підгаєцький, Бережанський, 

Козівський райони, м. Тернопіль) – найвищі ділянки північної і центральної 
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частин області. Цей кліматичний район називають «холодним Поділлям» – 

середня температура повітря за рік – +6,8 °C, сума активних температур – 2400-

2500 °C, найкоротше літо (98-90 днів), найкоротший безморозний період (150-

165 днів), найбільше днів із сніговим покривом (85-93 дні), випадає понад 600-

650 мм опадів на рік; 

Південний (Борщівський, Заліщицький, Монастириський, Бучацький, 

Чортківський, Гусятинський райони). Цей кліматичний район називається 

«теплим Поділлям»: середньорічна температура повітря +7,3 °С, січня – -4,5° … 

-5 °С, липня – +19 °С, сума активних температур – 2700 °С, випадає понад 550 

мм опадів на рік. Весна настає на 2 тижні раніше, ніж на решті території області. 

У районі найсприятливіші кліматичні умови для відпочинку – на берегах 

Дністра і його приток, особливо у м. Заліщики, що у меандрі Дністра [89]. 

Як видно з наведеної таблиці, епідемічна ситуація щодо лептоспірозу в 

різних кліматичних регіонах області має свої особливості. Найбільш 

неблагополучними являються центральний та південний регіони, де відповідно 

зареєстровано 66 та 54 випадки захворювання людей протягом 5 років (у 

центральному регіоні з 66 випадків – 23 припадає на м. Тернопіль). Інтенсивні 

показники захворюваності на 100 тис. населення відповідно до географічного 

розподілу районів склали: у північному – 3,5, у центральному – 9,8, південному 

– 10,2. Кількість інфікованих серед відловлених гризунів прямо корелює з 

кількістю випадків захворюваності на лептоспіроз у кожному з представлених 

регіонів. 

Найнижча захворюваність зареєстрована у північному регіоні, ймовірно, 

за рахунок низької середньорічної температури, низької суми активних 

температур та слабко-кислого рН ґрунтів на даній території. 

Для аналізу впливу на захворюваність людей лептоспірозом погодних 

умов були використані відомості, отримані в Тернопільському центрі 

гідрометеорології і моніторингу навколишнього середовища (табл. 5.2).  



92 
 

Таблиця 5.1 – Розподіл захворюваності на лептоспіроз людей з 2010 по 2014 рр. згідно з кліматичними регіонами області 

Кліматичні регіони рН  
ґрунтів 

Середньо
річна 
темпера-
тура, °C 

Сума 
активних 
темпера-
тур, °C 

Сума 
опадів  
за рік, мм 

Гризуни  
(серопози- 
тивні) / % 

Захворюва- 
ність (число  
випадків/  
показник  
на 100 тис.)  
за 5 років 

Північний (Кременецький, Шумський  
райони) 

6,8-6,9 +6,2 2250 650 1/1,6 4/3,5 

Центральний (Теребовлянський,  
Збаразький, Підволочиський,  
Лановецький, Зборівський,  
Тернопільський, Підгаєцький,  
Бережанський, Козівський райони,  
м. Тернопіль) 

7,0-7,2 +6,8 2400-2500 600-650 58/4,2 66/9,8 

Південний (Борщівський,  
Заліщицький, Монастириський,  
Бучацький, Чортківський,   
Гусятинський райони) 

7,2-7,5 +7,3 2700 550 40/5,0 54/10,2 
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У роботі використовували дані середньомісячної температури і 

кількості опадів за липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, коли 

реєструється висока захворюваність лептоспірозом (рис. 5.2) 

 

Рисунок 5.2 – Динаміка захворюваності лептоспірозом, температури 

повітря і кількості опадів. 

 

Амплітуда коливань середньомісячної температури повітря широка: у 

липні – від 16,8 до 21,8 °С, в серпні – від 15,1 до 20,3 °С, у вересні – від 8,4 до 

13,2 °С, в жовтні – від 2,4 до 6,8 °С, у листопаді – від 0,2 до 3,9 °С.  

Середньомісячна кількість опадів також схильна до коливань: у липні – 

від 10 до 190 мм, в серпні – від 0 до 188 мм, у вересні – від 15 до 224 мм, в 

жовтні – від 10 до 188 мм, у листопаді – від 42 до 193 мм (табл. 5.2). Як відомо, 

захворюваності сприяють зливи, що супроводжуються утворенням заболочених 

ділянок. 

3,73
3,26

1,9
1,2 0,5 11,56

3,25

3,8

3,4

9,4 9,4

12,17

8,61
7,42

6,04

8,05

5,61

3,23

1,4
1,05

1,15

1,42 1,34

2,89
2,18

1,59

2,74

1,3

1,76
2,42

0

2

4

6

8

10

12

14

16

198
4

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

199
6

199
8

20
00

20
02

20
04

20
06

200
8

201
0

20
12

20
14 роки

на
 1

00
 т
ис

. н
ас
ел
ен
ня

Захворюваність на лептоспіроз Температура Кількість опадів

ºС
 

мм 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

160 

140 



 94 

 
Таблиця 5.2 – Метеодані за період з 1984 по 2014 рр 

Місяці 
Роки 

липень серпень Вересень жовтень листопад 

температура 18,5 17,2 10,0 6,6 1,5 

опади 133 56 75 19 118 2010 

гризуни 2 14 95 29 18 

температура 20,0 16,6 11,0 3,5 2,2 

опади 65 53 56 50 90 2011 

гризуни 52 64 234 28 71 

температура 20,3 17,4 10,1 3,9 0,4 

опади 33 40 224 180 76 2012 

гризуни 28 28 25 62 75 

температура 19,2 17,3 11,5 5,5 1,3 

опади 63 125 73 68 59 2013 

гризуни 24 44 38 117 71 

температура 18,4 17,0 10,2 6,0 3,4 

опади 131 38 53 80 96 2014 

гризуни 7 2 4 49 2 

Примітка. Стрілки вказують на напрям чисельності гризунів. 

 

Враховуючи той факт, що найвища кількість захворювань реєструється 

саме у ці п’ять місяців, ми дослідили кореляцію середньої температури повітря 

та кількості опадів у цей період часу із рівнем захворюваності на лептоспіроз. 

Встановили сильний прямий кореляційний зв’язок 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). Динаміку захворюваності 

лептоспірозом і метеофакторів показано на рисунку 5.2. 

Нами було проаналізовано вплив певних метеофакторів (кількість опадів 

та температура повітря) на пополяцію гризунів, а саме на їх чисельність. При 
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зіставленні щомісячного числа відловлених гризунів і кількості опадів за 

попередні місяці виявляється певна закономірність – збільшення кількості 

гризунів спостерігається через 1-2 місяці після максимальних опадів (табл. 5.2). 

Значна частина інфікування людей лептоспірами відбувається в результаті 

активного відвідування жителями міст та сіл природних осередків – лісових 

масивів, садово-городніх ділянок, водоймищ. Саме в цих осередках вплив 

метеофакторів на рівень лептоспірозу серед людей значно більший; з іншого 

боку, не менш частим є зараження від сільськогосподарських тварин в 

антропургічних осередках. Ці осередки не приурочені до певних ландшафтів. 

Вони можуть виникати як у сільській місцевості (у тваринницьких 

господарствах), так і в міських умовах, на підприємствах, що переробляють 

тваринницьку сировину. Визначальну роль у підтриманні цих осередків 

відіграють синантропні гризуни. Окрім ландшафтних даних необхідно 

враховувати дані ретроспективного аналізу захворюваності і наявність випадків 

зараження в природних умовах. 

 
Резюме 

 
Таким чином, абіотичні (кліматично-ґрунтові умови, температура повітря, 

кількість опадів) та біотичні фактори (чисельність та інфікованість гризунів, а 

також інших теплокровних хазяїв) сприяють існуванню природних осередків 

лептоспірозу. Суттєва відмінність кислотності ґрунтів (слабколужні на 

більшості території та слабкокислі у Шумському районі) зумовлює чіткий 

територіальний розподіл захворюваності, оскільки, як відомо, лептоспіри 

тривалий час виживають у лужних ґрунтах і швидко гинуть у кислих. 

Рівень захворюваності лептоспірозом людей в різних кліматичних 

регіонах області залежить від кислотності ґрунтів, температури та вологості 

повітря, кількості опадів. 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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Кількість інфікованих гризунів серед відловлених прямо корелює з 

кількістю випадків захворюваності на лептоспіроз у кожному з представлених 

регіонів. Найвища захворюваність (за показником на 100 тис. населення) 

реєструвалася в центральному та південному регіонах області, де найкращі 

умови для існування природного резервуару інфекції – гризунів. 
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1. Кравчук Ю. А. Оцінка ситуації стосовно лептоспірозу в світлі 

соцекосистемного аналізу / Кравчук Ю. А. // Інфекційні хвороби. − 2015. − № 

1(79). − С. 79-86 [146].  

2. Епізоотолого-епідеміологічні особливості лептоспірозу в 

Тернопільській області. / Кравчук Ю. А., Васильєва Н. А. // Анали 

Мечниковського института. – 2015. – № 2. – С. 165-171 [156].  

3. Kravchuk Y.A. Auswirkungen der sozialen und ökologichtn Faktoren auf die 

Morbidität von der Leptospirose in der Ukraine // Europen Applied Sciences. – 2015. 

– N 8.– P. 20-22 [158]. 
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РОЗДІЛ 6 

СИСТЕМНИЙ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ПРИ ЛЕПТОСПІРОЗІ 

 

Протягом всього етапу роботи ми щорічно отримували блок інформації, 

що містить оцінки вибраних найважливіших початкових факторів і оцінки 

найбільш важливих та інформативних вихідних параметрів (показник 

захворюваності населення). Протягом ряду років накопичували достатньо 

репрезентативну кількість блоків інформації. Обробляли ці блоки методами 

багатофакторного аналізу, що дозволяють виявляти закономірності дії 

паразитарної системи на захворюваність, розробляти, оптимізувати і науково 

обґрунтовувати систему протиепідемічних і профілактичних заходів. 

 

6.1 Аналіз циклічності захворюваності 

З метою встановлення циклічності захворюваності та отримання її моделі 

використали показники захворюваності лептоспірозом в Тернопільській області 

за період з 1984 по 2014 рр. Передусім при аналізі захворюваності встановили 

можливість її прогнозування на підставі повторюваності в часі – циклічності 

епідемічного та епізоотичного неблагополуччя стосовно лептоспірозу в області. 

Для цього побудували горизонтальний графік тимчасової послідовності 

захворюваності в період з 1984 по 2014 рр., який представлений на рисунку 6.1.  

Якщо припустити, що часовий ряд має повторюваності, то тоді необхідно 

проаналізувати характеристики ряду і визначити параметри прогнозованої 

моделі значно нижчі за 95 % вірогідної межі.  

Для встановлення повторюваності проаналізували наявний одновимірний 

тимчасовий ряд із застосуванням пакету математичного аналізу Statgraphics. 

При цьому скористалися описовими методами з визначенням основних 

статистик, автокореляційної функції, кроскореляційної функції і т.д. З рисунку 

6.2 видно, що аналізований процес не має циклічності, оскільки значення лагів 

значно нижчі за 95 % вірогідної межі. 
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Рисунок 6.1 – Горизонтальний графік тимчасової послідовності 

захворюваності лептоспірозом в Тернопільській області. 

 

Рисунок 6.2 – Аналіз циклічності захворюваності лептоспірозом за 

часовим рядом. 

 

Значення коефіцієнтів автокореляції, що характеризують наявність 

повторюваності складової, наведені в таблиці 6.1.  
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Таблиця 6.1 – Результати оцінки значень коефіцієнтів кореляції 

часового ряду захворюваності лептоспірозом 

Лаг Коефіцієнт 
автокореляції 

Стандартна 
похибка 

Нижній рівень 
95 % 

ймовірності 

Верхній рівень 
95 % 

ймовірності 
1 0,186248 0,217139 -0,4283 0,4283 

2 -0,052987 0,226483 -0,44309 0,44309 

3 0,043011 0,225979 -0,442809 0,442809 

4 0,138136 0,227137 -0,443228 0,443228 

5 -0,141016 0,231109 -0,452124 0,452124 

6 0,01852 0,253721 -0,496019 0,496019 

7 0,082936 0,253277 -0,496123 0,496123 

 

Проведення розрахунків показників наявності повторюваності складової 

проведені по трьом тестам. Результати тестового контролю наведені в таблиці 

6.2. 

Перший тест на неповторюваність тимчасового ряду показує, що кількість 

значень вище або нижче за медіану розподілу складає 11 при контрольному 

значенні 12, при цьому р-значення становить 0,83, що означає, гіпотеза про 

неповторюваність відкидається лише з 17 % ймовірністю. 

Другий тест на оцінку підвищення і зниження тимчасового ряду при 

контрольному значенні 14,7678 оцінюється величиною 15, а вірогідна 

ймовірність неповторюваності ряду складає 93,9 %. 

При цьому 3 тест, заснований на аналізі суми квадратів послідовності 

чисел показує, що з 97,7 % вірогідністю можна відкинути наявність 

повторюваності компоненти. 
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Таблиця 6.2 – Результати тестування тимчасового ряду 

Оцінюваний параметр Значення параметра 

Тест 1. Неповторюваність тимчасового ряду 

Медіана 20 

Кількість значень вище або нижче за 

медіану розподілу 
11 

Контрольне значення 12 

Довірча вірогідність 0,228923 

р-значення 0,829185 

Тест 2. Оцінка підвищення і зниження тимчасового ряду 

Оцінка підвищення і зниження 15 

Контрольне значення 14,7678 

Довірча вірогідність -0,091339 

р-значення 0,939182 

Тест 3. Аналіз суми квадратів 

р-значення 0,977354 
 

Наведені дані в таблицях 6.1, 6.2 і на рисунку 6.2 дозволяють зробити 

висновок про відсутність циклічності у формуванні тимчасового ряду 

захворюваності лептоспірозом. У цьому випадку зазначена вибірка даних 

захворюваності належить до випадкової, а її аналіз може бути проведений за 

допомогою дискримінантного аналізу або методами евристичної 

самоорганізації. 
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6.2 Аналіз впливу біотичних та абіотичних факторів на захворюваність 

лептоспірозом у польовій зоні Тернопільської області 

 

Даними, отриманими в ході проведеної роботи, встановлено, що понад 

80 % захворюваності лептоспірозом припадає на польову зону Тернопільської 

області. Очевидно, це пов’язано із сільськогосподарською роботою, працею на 

садово-городніх ділянках, відпочинком поблизу водоймищ тощо. Ми 

проаналізували вплив значущих факторів окремо, що впливають на 

інтенсивність захворюваності у польовій зоні. 

Для проведення аналізу нами був вибраний метод групового урахування 

аргументів (МГУА) [162], який дозволяє кількісно визначити рівень 

захворюваності на 100 тис. населення і найбільш значущі фактори, що 

впливають на захворюваність, встановити не тільки одиничний, але й 

комплексний вплив усіх факторів, що приводить до синергізму або 

реципрокності їх впливу. МГУА також дозволяє встановити нелінійний вплив 

інфекційних факторів і враховує передісторію процесу. 

Спочатку ми проаналізували вплив біотичних (видовий склад, 

чисельність, інфікованість гризунів) та абіотичних факторів (рН грунтів, 

температура повітря, кількость опадів) на захворюваність лептоспірозом в 

Тернопільській області. 

Як початковий параметр моделі (y) приймали показник захворюваності на 

100 тис. населення для Тернопільської області за період з 1984 по 2014 роки. 

Причому він був класифікований за показниками захворюваності на 6 рівнів: 

1 рівень від 0 до 1, 

2 рівень понад 1 до 2, 

3 рівень понад 2 до 4, 

4 рівень понад 4 до 6, 

5 рівень понад 6 до 8, 

6 рівень більше 8. 
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Рівні 3-6 припускають достатньо високу захворюваність (вище 

середнього багаторічного рівня захворюваності) і це вимагає, на наш погляд, 

додаткових управлінських рішень, спрямованих на оптимізацію епіднагляду за 

лептоспірозом з метою зменшення кількості захворювань в Тернопільській 

області. 

Як початкові змінні оцінювали 39 факторів, між якими вибрали 4 

значущих, що мали найбільший вплив на рівень захворюваності людей на 

лептоспіроз для польової зони (табл. 6.3): 

За результатами розрахунку параметрів моделі із застосуванням 

алгоритмів МГУА отримана математична модель, що характеризує 

захворюваність лептоспірозом. 

y6-54=0,00021 + 0,19663z6 + 0,98994z54 - 0,04121z6z54 

z6=y6=x6 

z54=2,66914 - 0,02842у16 - 2,89318у47 + 0,15484у16у47 - 0,00402у16
2 + 

0,2331у47
2 

y16=х16 

у47=1,38245 - 0,03791x23 + 0,11214х27 - 0,0023х23х27 + 0,00055х23
2 

+0,00048х27
2 

Розкриваючи модель, отримаємо докладніший математичний опис:  

y6-54=0,00021 + 0,19663x6 + 0,98994(2,66914 - 0,02842х16 - 2,89318(1,38245 - 

0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23x27 + 0,00055х23
2 + 0,00048х27

2) + 

0,15484х16(1,38245 - 0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23х27 + 0,00055х23
2 + 

0,00048х27
2) - 0,00402х16

2 + 0,2331(1,38245 - 0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23х27 

+ 0,00055х23
2 + 0,00048х27

2)2) - 0,04121х6(2,66914 - 0,02842х16 - 2,89318(1,38245 - 

0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23х27 + 0,00055х23
2 + 0,00048х27

2) + 

0,15484х16(1,38245 - 0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23х27 + 0,00055х23
2 + 

0,00048х27
2) - 0,00402х16

2 + 0,2331(1,38245 - 0,03791х23 + 0,11214х27 - 0,0023х23x27 

+ 0,00055х23
2 + 0,00048х27

2)2). 
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Таблиця 6.3 − Фактори, які використані для аналізу, в ході створення 

математично-прогностичної моделі 

х1 
Показник захворюваності 
лептоспірозом попереднього року х21 

середня кількість опадів за 
літньо-осінній сезон 

х2 
загальний відсоток інфікованості 
гризунів Х22 

середня кількість опадів за 
червень 

х3 інфікованість звичайної полівки Х23 
середня кількість опадів за 
липень 

х4 інфікованість польової миші Х24 
середня кількість опадів за 
серпень 

х5 інфікованість лісової миші х25 
середня кількість опадів за 
вересень 

х6 інфікованість рудої полівки х26 
середня кількість опадів за 
жовтень 

х7 інфікованість миші-маляти х27 
загальний відсоток 
інфікованості гризунів 
попереднього року 

х8 інфікованість польових стацій х28 
інфікованість звичайної полівки 
попереднього року 

х9 інфікованість лісових стацій х29 
інфікованість польової миші 
попереднього року 

х10 загальна чисельність гризунів х30 
інфікованість лісової миші 
попереднього року 

х11 чисельність звичайної полівки х31 
інфікованість рудої полівки 
попереднього року 

х12 чисельність польової миші х32 
інфікованість миші-маляти 
попереднього року 

х13 чисельність лісової миші х33 
інфікованість польових стацій 
попереднього року 

х14 чисельність рудої полівки х34 
інфікованість лісових стацій 
попереднього року 

х15 
середня температура літньо-
осіннього сезону х35 

загальна чисельність гризунів 
попереднього року 

х16 середня температура червня х36 
чисельність звичайної полівки 
попереднього року 

х17 середня температура липня х37 
чисельність польової миші 
попереднього року 

х18 середня температура серпня х38 
чисельність лісової миші 
попереднього року 

х19 середня температура вересня х39 
чисельність рудої полівки 
попереднього року 

х20 середня температура жовтня   
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Значення критеріїв селекції для отриманої моделі становлять: 

n2
см=0,0109146, Δ2(В)=0,0304851, Δ2(С)=0,432668. 

Коефіцієнт кореляції r=0,683, коефіцієнт детермінації r2=0,684. 

Представлені результати (6.3) показують високий ступінь достовірності 

моделі. Порівняльний графік результатів моделювання та експерименту 

представлені на рисунку 6.3. 
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Рисунок 6.3 – Порівняльний графік результатів моделювання та експерименту. 

 

Об’єктивний системний відбір впливових факторів за допомогою 

алгоритмів МГУА дозволив виділити найбільш істотні фактори, що впливають 

на захворюваність у польовій зоні Тернопільської області (рис. 6.4): х6 - 

інфікованість рудої полівки, х16 - середня температура повітря в червні, х23 - 

кількість опадів у липні, х27 - загальна інфікованість гризунів лептоспірами в 

попередньому році.  
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Рисунок 6.4 – Результати одиничного впливу факторів на захворюваність 

лептоспірозом у польовій зоні Тернопільської області. 

 

Найбільший одиничний вплив мають: інфікованість рудої полівки і 

кількість опадів у липні, що сприяють швидкій передачі лептоспір від тварини 

до тварини, тим самим збільшуючи інфікованість гризунів. Ступінь впливу 

кількості опадів на захворюваність людей складає до 68 %, інфікованості рудої 

полівки - до 26 %, загальної інфікованості гризунів попереднього року - до 

11 %, температури повітря в червні - до 5 %. Зростання захворюваності 

відзначається 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 %. 

Таким чином, при аналізі захворюваності лептоспірозом в польовій зоні 

Тернопільської області за допомогою МГУА, можна зробити наступні 

заключення: 

1. Даний метод дозволив з 39 факторів обрати 4 найбільш значущих, 

що впливають на захворюваність лептоспірозом при кількості 

експериментальних точок N=31 (31 роки спостереження, з 1984 по 2014 

рр.), кількості початкових факторів n=39, тобто N<n. 
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2. Аналізуючи отриману модель, бачимо, що в системі 

епізоотолого-епідемічного процесу при лептоспірозі має місце 

нелінійний вплив інфекційних факторів (х2, х3, х4). 

3. До найбільш істотних факторів, що впливають на захворюваність у 

польовій зоні Тернопільської області – х6 - інфікованість рудої полівки, 

х16 - середня температура повітря в червні, х23 - кількість опадів у липні, 

х27 - загальний відсоток інфікованості гризунів попереднього року (рис. 

6.5). 

Х6 Х16 Х23 Х27

68%

11% 26%

Х6 - інфікованість рудої полівки,
Х16 - середня температура червня, 
Х23 - середня кількість опадів за липень, 
Х27 - загальний відсоток інфікованості гризунів попереднього 
року

5%

 
Рисунок 6.5 − Ступінь впливу найбільш значущих факторів довкілля на 

захворюваність людей на лептоспіроз. 

 

4. Доведений комплексний вплив факторів, що призводить до 

збільшення захворюваності: х8 і х37 (інфікованість польових стацій і 

чисельність польових мишей), х33 і х8 (інфікованість польових стацій 

попереднього року та інфікованість польових стацій), х3 і х33 

(інфікованість звичайної полівки та інфікованість польових стацій 

попереднього року), х8, х37 і х33 (інфікованість польових стацій, 
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чисельність польових мишей попереднього року, інфікованість 

польових стацій попереднього року). У польовій зоні Тернопільської 

області спостерігається комплексний вплив температури повітря в червні 

та загальної інфікованості гризунів попереднього року, температури 

повітря в червні та кількості опадів в липні, температури повітря в червні 

та інфікованості рудої полівки. 

5. За допомогою отриманих прогностичних моделей можна 

прогнозувати приблизно захворюваність лептоспірозом. 

 

Для полегшення підрахунку зручно використовувати програму Microsoft 

Excel. Наводимо приклад визначення показника захворюваності лептоспірозом 

для польової зони Тернопільської області (рис. 6.6). 

 
Рисунок 6.6 – Визначення показника захворюваності лептоспірозом для 

польової зони Тернопільської області за допомогою Microsoft Excel 
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6.3 Шляхи оптимізації епідеміологічного нагляду за лептоспірозом 

 

Управління епідемічним наглядом вимагає оцінки динаміки конкретної 

хвороби, що охоплює стеження за станом як компонентів його біоекологічної 

підсистеми (тобто популяцій збудників і хазяїв, а також взаємодії їх за 

допомогою спеціального механізму передачі між собою і з факторами 

природного середовища), так і соціальної підсистеми (тобто факторів 

соціального середовища, що визначають особливості та масштаби 

розповсюдження хвороби на конкретній території в період досліджуваного 

часу), з метою раціоналізації профілактичних і протиепідемічних заходів і 

побудови епідеміологічного прогнозу [163]. 

Як випливає з визначення, метою епіднагляду є мінімізація 

інформаційної невизначеності при ухваленні конструктивних рішень для 

забезпечення раціонального планування і здійснення заходів з метою 

профілактики і боротьби з інфекційними хворобами. 

Основними об’єктами нагляду є: епідеміологічний (або санітарно-

епідеміологічний) фон, етіологічні агенти (за епідеміологічними маркерами), 

населення (по групах і контингентах, диференціювання за ступенем 

активності серед них потенційних факторів ризику) [101]. 

Проведені нами епідеміологічні, епізоотологічні, імунологічні та 

екологічні дослідження, що виявили особливості розповсюдження 

природних осередків лептоспірозу на території Тернопільського регіону, 

дозволили сформулювати основні положення оптимізації епідеміологічного 

нагляду за лептоспірозом: 

• Стеження за фактичним рівнем і динамікою захворюваності серед 

людей і тварин, систематичне епідеміологічне і лабораторне їх обстеження, 

збір інформації про спалахи лептоспірозу. 

• Збір і аналіз даних про етіологічну структуру лептоспірозу, 

серопейзаж лептоспір, що виявляються у людей і гризунів і 

сільськогосподарських тварин. Так, за нашими даними, в етіологічній 



 109 
структурі лептоспірозу в останні роки переважає L. canicоla. Частка цього 

виду в числі лептоспір, виявлених у людей, коливається від 20,0 до 63,1 %, у 

гризунів і собак - від 14,3 до 24,5 %. Починаючи з 2004 р., почастішали 

випадки змішаної лептоспірозної інфекції, частка яких в окремі роки 

досягала 25-37 % серед розшифрованих. 

• У ході проведених лабораторних досліджень було відмічено 

відповідність у переліку серопейзажу лептоспір, виявлених у людей і 

основних джерел збудників у природних осередках, - гризунів і 

сільськогосподарських тварин, що підтверджує взаємозв’язок епідемічного 

та епізоотичного процесів при лептоспірозі. 

Очевидно, що це свідчить про необхідність проведення постійного 

контролю за вивченням окремих елементів природного осередку 

лептоспірозу: чисельності, видового складу гризунів, їх інфікованості за 

видами, стаціями (житлами), кліматичними факторами з використанням 

оптимізованої системи санітарно-гігієнічного моніторингу, застосовуючи 

дискримінантний аналіз і методи евристичної самоорганізації, зокрема, 

МГУА. 

Таким чином, при аналізі системи епізоотолого-епідемічного процесу 

при лептоспірозі необхідно стежити за параметрами різних рівнів процесу, 

якими займається санітарно-гігієнічний моніторинг, що послужить 

обґрунтуванням для своєчасного ухвалення управлінських рішень з метою 

оптимізації профілактичних і протиепідемічних заходів, спрямованих на 

запобігання можливому підйому захворюваності (рис. 6.7, 6.8). 
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Рисунок 6.7 – Схема санітарно-гігієнічного моніторингу в системі управління. 
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Рисунок 6.8 – Профілактичні та протиепідемічні заходи в системі епідеміологічного нагляду при лептоспірозі. 
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Резюме 

 

Використовуючи показники захворюваності лептоспірозом в 

Тернопільській області за період з 1984 по 2014 рр., встановили відсутність 

циклічності. Натомість виявили, що найбільший одиничний вплив на відповідну 

захворюваність мають: інфікованість гризунів в польових стаціях, ступінь 

впливу якої складає 78 %, інфікованість звичайної полівки – 49 %, чисельність 

польових мишей попереднього року – 42 %, інфікованість польових стацій 

попереднього року – 33 %. Зростання захворюваності лептоспірозом 

починається при інфікованості польових стацій понад 8,2 %, інфікованості 

звичайної полівки понад 19,4 %, чисельності польових мишей попереднього 

року понад 4,3 %, інфікованості польових стацій попереднього року понад 

12,2 %. 

При аналізі захворюваності лептоспірозом в польовій зоні Тернопільської 

області за допомогою МГУА, можна зробити наступні висновки: 

1. Даний метод дозволив з 39 факторів обрати 4 найбільш значущих, 

що впливають на захворюваність лептоспірозом при кількості 

експериментальних точок N=31 (1984-2014 рр.), кількості початкових факторів 

n=39, тобто N<n. 

2. Аналізуючи отриману модель, бачимо, що в системі епізоотолого-

епідемічного процесу при лептоспірозі має місце нелінійний вплив інфекційних 

факторів (х2, х3, х4). 

3. До найістотніших факторів, що впливають на захворюваність у 

Тернопільській області, належить інфікованість:  

- звичайної полівки,  

- польових стацій за рахунок рудих полівок і польових мишей,  

- польових стацій попереднього року за рахунок звичайних полівок і 

польових мишей попереднього року, а також чисельність польових мишей 

попереднього року.  

У польовій зоні Тернопільської області такими факторами є: 
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- інфікованість рудої полівки,  

- середня температура повітря в червні,  

- кількість опадів у липні,  

- загальний відсоток інфікованості гризунів попереднього року. 

4. Доведений комплексний вплив факторів, що призводить до збільшення 

захворюваності: Х8 і Х37 (інфікованість польових стацій і чисельність польових 

мишей), Х33 і Х8 (інфікованість польових стацій попереднього року та 

інфікованість польових стацій), Х3 і Х33 (інфікованість звичайної полівки та 

інфікованість польових стацій попереднього року), Х8, Х37 і Х33 (інфікованість 

польових стацій, чисельність польових мишей попереднього року, інфікованість 

польових стацій попереднього року). У польовій зоні Тернопільської області 

спостерігається комплексний вплив температури повітря в червні та загальної 

інфікованості гризунів попереднього року, температури повітря в червні та 

кількості опадів в липні, температури повітря в червні та інфікованості рудої 

полівки. 

5. За допомогою отриманих прогностичних моделей можна прогнозувати 

кількісно захворюваність лептоспірозом. 
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АНАЛІЗ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

Лептоспіроз, за даними ВООЗ, належить до найпоширеніших зоонозних 

захворювань у всьому світі [3, 4], характеризується тяжким перебігом і високою 

летальністю та значними економічними збитками [164]. Для ендемічних з 

лептоспірозу територій, якими є регіони Південної Америки, Південно-східної 

Азії, острови південної частини Тихого океану, характерна дуже висока 

захворюваність; так, на острові Футуна щорічно протягом 2004-2014 рр. 

реєструється 844 випадки на 100 тис. населення, пік припадав на 2008 рік і склав 

1945 на 100 тис. [165]. 

Проблема зниження інфекційної захворюваності людей і тварин у нашій 

державі може вирішитись тільки за умови глибокого вивчення природи 

лептоспірозу. В Україні лептоспіроз реєструється практично в усіх областях 

[26]. Широко розповсюджені природні та антропургічні осередки лептоспірозу, 

які становлять постійну небезпеку для здоров’я людини [65]. Щоправда, у 

зв’язку з тим, що лептоспіри здатні до тривалого виживання у лужних ґрунтах, 

але швидко гинуть у кислих, відповідна захворюваність розподілена 

нерівномірно [8, 25, 91].  

Тернопільська область є ендемічною з лептоспірозу з вираженим 

епізоотичним та епідемічним потенціалом. Щорічно серед населення 

реєструються спорадичні випадки: в 2010-2014 рр. – від 14 до 35 30 за рік. За 

останні 30 років рівень захворюваності людей на лептоспіроз перевищував 

середньодержавний показник і коливався в межах 1,05-12,17 на 100 тис. 

населення (2-149 випадків за рік), і протягом багатьох років був найвищим в 

Україні; найбільший підйом припадав на 1992-2001 рр. 

Поширення захворюваності на території області нерівномірне: максимум 

(10-21 випадок за 5 років) – у південних і східних районах і м. Тернополі, 

поодинокі випадки – на півночі.  

Порівняно із сусідніми областями (за винятком Рівненської та Волинської, 

де лептоспіроз майже не реєструється) Тернопільська область є 
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неблагополучною з лептоспірозу, причому в останні роки епідемічна 

ситуація погіршується й оцінюється як нестійка, хоча рівень захворюваності 

людей не перевищує середній багаторічний показник, але існує ряд сприятливих 

факторів для розповсюдження цього захворювання. Зокрема, територія області є 

ензоотичною щодо лептоспірозу, майже у всіх районах виявляються природні 

осередки, а також є передумови для формування антропургічних осередків. Так, 

у 2011 р. захворюваність на лептоспіроз у Тернопільській області була 

мінімальною (1,3 на 100 тис. населення) і перевищувала цей показник лише для 

Івано-Франківської області; у наступні роки захворюваність лептоспірозом 

тільки зростала, досягнувши 3,26 на 100 тис. населення в 2014 р. [79]. 

Зараження людей лептоспірами в області, в основному, відбувається в 

природних осередках польової зони під час сільськогосподарських робіт на 

садово-городніх ділянках, неорганізованого відпочинку на природі при 

недотриманні заходів особистої профілактики. Причому у природних осередках 

реалізувався водний шлях зараження – 34,0 % (купання у відкритих водоймах, 

ловля риби чи раків). Найбільший ризик становить забруднена вода. За даними 

літератури, патогенні лептоспіри знаходять лише у міських стічних водах [72, 

166, 167], в той же час доведено, що лептоспіри тривало зберігають 

життєздатність і в дистильованій воді [168]. Тривалість виживання лептоспір 

суттєво залежить від температури, складу та рН води (316 днів при 30 °C проти 

130 днів при 4 °С). Патогенні штами зберігають вірулентність і здатність 

спричиняти хворобу при рН води <6 [169].  

В антропургічних осередках в області інфікування відбувалось при 

контакті з гризунами та при догляді за сільськогосподарськими тваринами, 

тобто реалізувався контактно-побутовий шлях – 57,5 %. Харчовий шлях 

передачі не мав суттєвого значення і становив 1,9 %. В 6,6 % випадків шлях 

передачі лептоспір не був встановлений. Професійних випадків захворюваності 

на лептоспіроз не зареєстровано. Шляхи розповсюдження лептоспірозу в 

області не відрізнялися від описаних в літературі [170]. 
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Лептоспіроз відносять до емерджентних хвороб, останні часто 

спричинені розвитком міжнародних економічних та демографічних зв’язків [19, 

171, 172]. 

Відмічені зміни етіологічної структури лептоспірозу в області: до 1981 р. 

провідну роль відігравала L. grippotyphosa, в 90-і роки – L. icterohaemorrhagiae, 

пізніше реєструвалися захворювання, спричинені LL. hebdomadis, canicоla і 

pomona, уперше – L. kabura і L. polonica, в той же час частка L. 

icterohaemorrhagiae скоротилася до 37,5 %, захворювання, спричинені L. 

grippotyphosa, – поодинокі й не щороку. У 2010 р. більшість захворювань була 

зумовлена збудниками L. icterohaemorrhagiae і L. canicоla [32]. У 2011 р. 

переважали L. canicоla, L. icterohaemorrhagiae, L. pomona. У 2012-2014 рр. 

переважали випадки, обумовлені L. canicоla. Проведені дослідження свідчать, 

що зміна етіологічної структури лептоспірозу зумовлена існуванням на 

території області конкурентних додаткових резервуарів збудника серед тварин, 

від яких через фактори довкілля інфікується людина, та внаслідок розширення 

спектру збудників у одного і того ж виду мишоподібних  гризунів [13].  

Важливою ланкою є дослідження соціально-демографічного фактора 

(характеристика захворюваності за статтю, віком, групами населення, 

професійним складом) [173-177]. 

Істотних змін у структурі захворюваності лептоспірозом не відбулося. 

Більшість захворілих належала до когорти зрілого і старшого віку: 27,4 % – 50-

59 років, 20,8 % – 60 років і старше. Отримані нами дані не відрізняються від 

описаних в літературі [178-180]. Суттєво частіше хворіли мешканці села 

(69,8 %), ніж городяни (30,2 %), р<0,05. За даними бразильських авторів, 

кумулятивна інцидентність сільського населення серед хворих була у 8 разів 

вищою порівняно з міським [181]. 

Цей факт можна пояснити тим, що на лептоспіроз зазвичай хворіють саме 

сільські мешканці, меліоратори, а також особи, зайняті сільськогосподарськими 

роботами. Такий фаховий розподіл недуги підтверджують дані світової 

літератури. Серед 1289 випадків лептоспірозу, зареєстрованих в штаті 



 117 
Квінсленд (Австралія) з 2001 по 2013 рр., 28,4 % припадало на робочих 

бананових плантацій, 5,8 % − на працівників молочних ферм та 16,4 % − інших 

сільськогосподарських робітників [177], у Польщі та Новій Зеландії – до 23,5 % 

на ветеринарів [175, 182]. Щорічний ризик інфікування при забої овець у тій 

самій Новій Зеландії сягає 11,3 % (при забої оленів − 0 %, ВРХ − 1,2 %) [183]. 

Захворюваність на лептоспіроз міських жителів пов’язана передусім з їх 

активним відвідуванням водойм, лісових масивів, рибальством і роботою на 

дачних ділянках, розташованих в природних осередках лептоспірозу [184- 186].  

Діапазон клінічних проявів лептоспірозу коливається від субклінічних 

форм до тяжких, у тому числі загрозливих для життя [21, 187-194]. 

Щоправда, проведені нами дослідження не встановили виражених груп 

ризику зараження лептоспірозом ні за професійним, ані за соціальним складом. 

Проте, провівши епідеміологічну типізацію захворюваності на лептоспіроз за 

соціально-професійною ознакою, користуючись даними світової літератури, 

зроблено такі висновки: 

- до професій потенційного ризику зараження лептоспірами можуть бути 

віднесені ті, які передбачають контакт із заміською природою: мисливці, 

лісники, рибалки [195];  

- за типом – це рекреаційний і хатній осередки; переважаючим підтипом є 

природний, з непрофесійною господарською діяльністю та іншими видами 

вторгнення людини в природу; 

- високим підтипом є присадибний осередок з городництвом і доглядом за 

тваринами [196]. 

Первинними джерелами збудників у природних осередках лептоспірозу є 

дрібні ссавці – лептоспіроносії, які виділяють лептоспіри в довкілля із сечею, 

контамінуючи воду відкритих водоймищ, ґрунт, рослини, харчові продукти, 

корм та інші об’єкти зовнішнього середовища [8, 197]. Тому необхідно 

враховувати чисельність та інфікованість гризунів. Носіями L. grippotyphosa 

частіше бувають польові та хатні миші, ондатри; L. icterohaemorrhagiae - сірі 
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щурі; L. bataviae - руді щури і миша-малятко; L. pomona - хатні та лісові 

миші, сірі щурі, їжаки [14, 27].  

Мишоподібні гризуни на території області до 2001 р. були інфіковані 

лише трьома серогрупами збудника: миші – L. grippotyphosa, L. hebdomadis, 

щурі – L. icterohaemorrhagiae [35, 78]. . Протягом останніх 5 років виявлялися 

антитіла до лептоспір уже 5 серогруп: L. canicola, L. hebdomadis, L. 

grippotyphosa, L. pomona, L. icterohaemorrhagiae. У 2010 р. у сірого щура почали 

виявляти L. grippotyphosa, з 2011 р. у полівок рудої та звичайної − L. pomona, 

яка в наступні роки з’явилась також у польової і хатньої мишей, з 2012 р. 

зареєстровано L. canicоla у полівки рудої та звичайної, з подальшим 

розповсюдженням у всіх видів обстежених мишоподібних гризунів. Таким 

чином, останніми роками відзначено розширення спектру збудників у одного і 

того ж виду хазяїв, чого раніше не спостерігалось [13].  

Встановлено тісний взаємозв’язок між захворюваністю серед населення 

області і лептоспіроносійством у мишоподібних гризунів. Простежується пряма 

залежність між кількістю випадків лептоспірозу серед населення і заселеністю 

мишоподібними гризунами території області (в 2009 р. – 17 випадків і 6,8 екз. на 

100 пастко/днів; у 2010 р. – відповідно до 30 і 11,2; у 2011 р. – 14 і 7,0; у 2012 р. 

– 19 і 11,4; у 2013 р. – 26 і 13,5; у 2014 р. – 35 випадків і 12,8 екз. на 100 

пастко/днів). У 2014 р. з 35 обстежених осередків лептоспірозу 15 були заселені 

мишоподібними гризунами, що складає 42,8 % (у 80-90 рр. були заселені 

гризунами 50,4-75,0 % епідемічних осередків лептоспірозу людей [2, 79]. 

Виявили прямий зв’язок між рівнем захворюваності людей лептоспірозом 

і ступенем інфікованості мишоподібних гризунів лептоспірами. Визначення 

інфікованості гризунів двома методами − ТПМ і РМАЛ − не завжди дає 

однакові результати: лептоспіри мікроскопічно виявлені в нирках у 98 особин, 

серологічним методом антитіла визначені у 99 гризунів, збіг позитивних 

результатів в одного і того ж гризуна зареєстровано в 42 випадках. Отже, 

сумарно за результатами обох методів інфікованими слід вважати 155 

обстежених тварин, тобто відсоток інфікованості насправді в 1,6-1,9 разу 
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більший за дані РМАЛ, що офіційно реєструються. На нашу думку, 

результати РМАЛ свідчать про наявність хвороби на момент дослідження, а 

ТПМ, особливо без серологічного підтвердження, вказує на лептоспіроносійство 

у даних особин, що знаходить підтвердження в літературі [8, 15].  

Найвищий відсоток інфікованості, за даними серологічного дослідження, 

припадає на останні роки: 2007 р. – 5,6 %, 2012 р. – 2,75 %, 2013 р. – 5,82 %, 

2014 р. – 13,07 %; саме в той період, коли виріс показник захворюваності серед 

населення.  

В ході проведення роботи нами проаналізовані дані серологічного 

обстеження людей, сільськогосподарських тварин та мишоподібних гризунів, 

зокрема встановлено відмінність в етіологічній спектурі за різні роки серед 

основних учасників епізоотичного і епідемічного процесів при лептоспірозі. 

Так, у 2010 р. за відсутності у гризунів LL. pomona, canicоla, ці серовари 

реєструвались у хворих людей та сільськогосподарських тварин. Таким чином, 

можна вважати, що зміна етіологічної структури лептоспірозу людей зумовлена 

появою додаткових резервуарів серед тварин з циркуляцією серед них тих 

сероварів збудників, яких не було у гризунів [13].  

Не менш важливе значення має поширеність лептоспірозу серед собак, що 

спричинений серогрупою L. canicola. Відповідно зросла частка цієї етіологічної 

форми лептоспірозу в структурі захворюваності людей. На території області 

сільськогосподарські тварини (велика рогата худоба, свині, коні) і собаки є 

самостійним резервуаром лептоспір, що існує незалежно від природного 

осередку. Ареал і чисельність сільськогосподарських тварин і можливість 

передачі збудника аліментарним шляхом сприяють підтриманню безперервного 

епізоотичного процесу і циркуляції збудника в міжепідемічний період протягом 

тривалого часу без надходження лептоспір з природного резервуару [8]. У 

багатьох країнах велику рогату худобу, кіз, собак вважають за один з важливих 

резервуарів лептоспірозу [24, 198, 199].  

Починаючи з 2004 р., в області почастішали випадки поєднаної 

лептоспірозної інфекції, частка яких в окремі роки досягала 25-37 % серед 
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розшифрованих.  

Як відомо, лептоспіроз спричинюють багато варіантів лептоспір, причому 

не виявляється чіткої залежності клінічної картини захворювання від 

конкретного збудника [200]. 

Взагалі є думка про те, що в кожному конкретному випадку хворобу 

спричиняє лише один збудник, їх поєднання вважають сумнівним. Хоча 

експериментально встановлено міжгруповий та внутрішньогруповий антагонізм 

представників окремих серогруп лептоспір, останнім часом почастішали 

повідомлення про «поєднані» захворювання, спричинені лептоспірами різних 

серогруп або сероваріантів. Так, описано випадок зараження робітника 

лабораторії після укусу щура, коли з крові хворого виділено змішану культуру 

лептоспір (LL. tarassovi + icterohaemorrhagiae), а при серологічному обстеженні 

кількох інших хворих виявлено антитіла у високих титрах одночасно до кількох 

сероварів лептоспір [60, 63]. На опис окремих випадків поєднаного лептоспірозу 

натрапляємо і в повідомленні Н. Г. Лось-Яценко зі співавторами [57, 201] 

Нами вперше проведено аналіз поєднаних форм лептоспірозу – випадків 

захворювань, при яких під час лабораторного обстеження виявлено одночасно 

антитіла до двох і більше різних серогруп або сероваров лептоспір. За період 

1984-2014 рр. у Тернопільській області зареєстровано 62 випадки поєднаного 

лептоспірозу людей. Їхня частка серед загальної захворюваності на лептоспіроз 

людей коливалась від 1,3 % (1994 р.) до 42,9 % (1986 р.). Привертає увагу той 

факт, що кількість подібних випадків зростає в останні 10 років − з 1-3 до 9-12 

за рік. Лабораторно виявлено по 2 різних серовари лептоспір, в 1 випадку 

(1,6 %) − навіть 3. Переважаючим компонентом у цих поєднаннях були L. 

icterohaemorrhagiae − 51 (41,6 % від усіх визначених збудників і 83,9 % у 

комбінаціях), L. canicola − 43 (відповідно 34,4/69,3 %). Зареєстровані такі 

поєднання сероваріантів збудників: icterohaemorrhagiae+canicola (найчастіше − 

37 випадків, 60,6 %), рідше − інші комбінації; в 1 випадку була комбінація з 3 

збудників − icterohaemorrhagiae+canicola +pomona. Поєднання різних сероварів 
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лептоспір як етіологічний чинник лептоспірозу у людей підтверджується 

динамікою титрів антитіл до обох збудників під час спостереження. Динаміку 

простежили у 18 хворих, з яких у 13 (72,2 %) вона була позитивною (наростання 

титру антитіл у 4 рази і більше від початкового рівня), у тому числі у половини 

– до обох збудників паралельно, в одного пацієнта – негативною (зниження 

титру антитіл у 8 разів за час перебування в стаціонарі), що підтверджує участь 

обох збудників у виникненні даного захворювання. 

Таким чином, проведені нами дослідження свідчать, що одночасна 

наявність антитіл до різних сероварів збудників у хворих на лептоспіроз є не 

лише проявом імунної пам’яті (антитіла у перехворілих зберігаються до 16 років 

[63], але й доводять роль поєднання збудників у кожному конкретному випадку. 

Дослідники пропонують кілька можливих пояснень цього феномену: 

групові перехресні реакції імунітету через широке застосування антибіотиків 

для лікування хворих і вплив цих препаратів на поверхневі антигенні комплекси 

лептоспір; зважаючи на сувору специфічність імунітету при різних етіологічних 

формах лептоспірозу, не можна виключити припущення, що ці позитивні реакції 

пов’язані з попереднім, у тому числі «німим» інфікуванням, особливо серед 

груп ризику на ендемічних територіях [60, 202]. У літературі описані рідкісні 

випадки повторних захворювань лептоспірозом, що були спричинені різними 

сероварами збудника з інтервалом в кілька років [203]. 

Поєднання різних сероварів лептоспір у хворих ми схильні пояснювати 

одночасною контамінацією факторів передачі декількома гризунами [14].  

За даними обласної державної лабораторії ветеринарної медицини, на 

теренах області постійно реєструється наявність серологічно позитивних до 

лептоспірозу сільськогосподарських тварин у домашніх, колективних і 

фермерських господарствах, серед яких часто одночасно виявляються 

діагностично значущі титри антитіл до двох різних сероварів (71,4-78,0 % 

великої рогатої худоби, 2003-2006 рр.; 33,3-50,0 % коней в неблагополучних 

господарствах, 2004-2006 рр.). Такі поєднані інфекції реєструються серед тварин 
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щорічно, в окремі роки − до 52-53 % (2003, 2006 рр.), 56,6 % (2009 р.) від 

усіх серопозитивних. 

Як відомо, в останні роки в Україні відбулися значні демографічні, 

екологічні, соціально-економічні зміни, що відобразилося на структурі 

інфекційної патології людини. Зокрема, зросла значущість зоонозних 

захворювань, збільшилася кількість тяжких випадків. Крім того, спостерігається 

процес формування сучасних епідеміологічних особливостей зоонозів, а саме: 1) 

переважає спорадична захворюваність як наслідок здійснюваних 

протиепізоотичних заходів; 2) збільшилася кількість антропургічних осередків у 

результаті контактів домашніх тварин з природними осередками; 3) інфіковані 

сільськогосподарські тварини формують нові природні осередки інфекції; 4) 

змінилася структура і межі нозоареалів деяких зоонозів; 5) у ряді регіонів зросло 

значення сільськогосподарських тварин як джерела лептоспір для людини і 

знизилася  роль диких гризунів; 6) деякі зоонози втрачають сільську 

приуроченість, зростає кількість позасезонних випадків захворювання;  

7) знижується професійна захворюваність, збільшується частка побутових 

заражень [33].  

За даними літератури, на рівень захворюваності людей лептоспірозом 

вагомий вплив мають фактори довкілля [204]. Важливим чинником, що впливає 

на виживання лептоспір у довкіллі, є кліматичний [205].  

Аналізуючи погодні умови (температура повітря, кількість опадів) та дані 

чисельності дрібних ссавців за результатами літньо-осінніх обліків, 

встановлено, що погода літа й осені може впливати як негативно на 

життєдіяльність гризунів, так і сприяти їх розмноженню і розселенню. Вологість 

сприяє швидкій передачі лептоспір від тварини до тварини, збільшуючи тим 

самим інфікованість гризунів [204, 206]. В той же час є думка, що на 

захворюваність людей має більший вплив температура повітря, ніж кількість 

опадів [207]. 

Встановили сильну пряму кореляцію між температурою повітря та рівнем 

захворюваності людей (r=0,77) і такої ж сили зв’язок між кількістю опадів і 
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рівнем захворюваності (r=0,79). 

Підтвердили, що абіотичні (кліматично-ґрунтові умови, температура 

повітря, кількість опадів, порізаність значної території Тернопільщини ярами) та 

біотичні фактори (рослинність, чисельність та інфікованість гризунів, а також 

інших теплокровних хазяїв) сприяють існуванню природних осередків 

лептоспірозу. Суттєва відмінність кислотності ґрунтів (слабколужні на 

більшості території та слабкокислі на півночі області, зокрема у Шумському 

районі) зумовлює чіткий територіальний розподіл захворюваності, оскільки, як 

відомо, лептоспіри тривалий час виживають у лужних ґрунтах і швидко гинуть у 

кислих. Отримані нами результати узгоджуються з даними літератури [81]. 

Протягом 30-річного епідеміологічного спостереження встановлено, що 

захворюваність лептоспірозом у Тернопільській області реєструється цілорічно. 

Традиційно різке підвищення рівня захворюваності спостерігається наприкінці 

літа і восени (максимум у вересні), що, ймовірно, пов’язано зі зростанням 

чисельності гризунів і «купальним» сезоном [208, 209]. Як відомо, 

захворюваності сприяють зливи, що супроводжуються паводками і утворенням 

заболочених ділянок [210]. 

Одне з завдань нашої роботи – проведення епізоотологічного моніторингу 

для створення прогностичної моделі захворюваності людей на лептоспіроз у 

польовій зоні Тернопільській області. Проводили вивчення окремих елементів 

природних осередків лептоспірозу, що є на даній території, оцінювали осередок 

за декількома параметрами. Зіставили оцінку в часі й просторі, що дозволило 

виявити найбільш істотні параметри, які характеризують осередок. З числа 

багатьох об’єктів і параметрів відібрали оптимальну кількість найбільш 

доступних для спостереження й оцінки компонентів паразитарної системи. 

Проаналізувати захворюваність населення, а також чисельність і видовий склад 

дрібних ссавців, їх інфікованість. 

Для досягнення практичної мети (зменшення активності осередків) 

важливо знати механізми дії факторів на паразитарну систему. На наш погляд, 
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це необхідно як для постановки факторного прогнозу, так і для розробки 

методів впливу на осередок. 

Встановили відсутність циклічності у захворюваності лептоспірозом.  

У ході проведення системного аналізу епізоотолого-епідеміологічного 

моніторингу за період з 1984 по 2014 роки ми мали на меті отримати 

прогностичну модель захворюваності лептоспірозом у польовій зоні 

Тернопільській області. Для виконання цього завдання нами був використаний 

метод групового урахування аргументів, який дозволяє кількісно визначити 

рівень захворюваності на 100 тис. населення і найбільш значущі фактори, що 

впливають на захворюваність, встановити не тільки одиничний, але й 

комплексний вплив усіх факторів, що приводить до синергізму або 

реципрокності їх впливу. МГУА також дозволяє встановити нелінійний вплив 

інфекційних факторів і враховує передісторію процесу [211, 212].  

Для створення прогностичної моделі було проаналізовано 39 початкових 

змінних – біотичних (чисельності, інфікованості гризунів) та абіотичних 

факторів (температури повітря, кількості опадів). Як початковий параметр 

моделі (y) приймали показник захворюваності на 100 тис. населення для 

Тернопільської області за період з 1984 по 2014 роки. Встановлено, що понад 

80 % захворюваності лептоспірозом припадає на польову зону.  

Для прогностичної моделі захворюваності лептоспірозом польової зони 

Тернопільської області з 39 факторів найбільш значущими виявились 4, що 

впливають на захворюваність у цій зоні: за даними поточного року – кількість 

опадів у липні (х23, ступінь впливу до 68 %); інфікованість рудої полівки (х6, до 

26 %); середня температура повітря в червні (х16, до 5 %); загальний відсоток 

інфікованості гризунів попереднього року (х27, 11 %). Розроблена модель 

показує високий ступінь достовірності.  

Також нами був встановлений комплексний вплив температури повітря в 

червні поточного року та загальної інфікованості гризунів попереднього року, 

температури повітря в червні та кількості опадів в липні, температури повітря в 
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червні та інфікованості рудої полівки. За допомогою отриманих 

прогностичних моделей можна прогнозувати кількісно захворюваність на 

лептоспіроз людей. 

Проведені епідеміологічні, епізоотологічні та серологічні дослідження, що 

виявляють особливості епідемічного процесу на території Тернопільської 

області, дозволили сформулювати основні положення оптимізації 

епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. У зв’язку з цим необхідно вказати, 

що епізоотолого-епідеміологічний моніторинг за лептоспірозом дозволяє 

вирішення таких основних завдань: 

1. Стеження за істинним рівнем і динамікою захворюваності на 

лептоспіроз серед людей, систематичне їх лабораторне та епідеміологічне 

обстеження, збір інформації. 

2. Збір і аналіз даних про етіологічну структуру лептоспірозу, 

серологічний пейзаж лептоспір, що виявляються у людей і дрібних ссавців у 

природних осередках. 

3. Оцінку чисельності резервуарів збудника у природних осередках 

лептоспірозу. 

4. Оцінку кліматичних факторів (температура повітря, кількість 

опадів), які сприяють швидкому розповсюдженню збудника від тварини до 

тварини. 

5. Використання для прогнозування захворюваності лептоспірозом 

прогностичних моделей, отриманих методом МГУА. 

6. На основі соцекосистемного аналізу захворюваності на лептоспіроз 

визначено науково-обґрунтовані складові санітарно-гігієнічного моніторингу: 

епідеміологічні – рівень захворюваності, лабораторна діагностика з 

серотипуванням збудників; епізоотологічні – чисельність, видовий склад та 

інфікованість гризунів, етіологічний спектр збудників; фактори довкілля – рН 

ґрунтів, температура повітря, кількість опадів. Розроблено схему удосконалення 

системи санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. 
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Таким чином, система епізоотолого-епідеміологічного моніторингу в 

рамках санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом, заснована на 

соцекосистемному підході до епідпроцесу, що включає постійне спостереження 

за епідемічно значущими об’єктами і фактами масового поширення збудників 

інфекції, забезпечення повсюдного лабораторного їх виявлення і обліку, 

цілеспрямоване епідеміологічне обстеження осередків з урахуванням 

характеристик збудників, населення, яке наражається на небезпеку інфікування, 

особливостей епідемічного процесу на окремих територіях, оперативний аналіз 

захворюваності та оцінка факторів, що сприяють передачі збудників, дозволяє 

забезпечити проведення ефективніших протиепідемічних і профілактичних 

заходів при лептоспірозі, а також приймати сучасні, раціональні управлінські 

рішення. 
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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. 
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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 мишоподібних 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 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 %. Встановлено 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 
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повітря, кількість опадів. Розроблено схему удосконалення системи 

санітарно-епідеміологічного нагляду за лептоспірозом. 
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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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