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Цього року ДУ «Інститут епідеміології та 
інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського 
НАМН України» виповнюється 120 років. Від 
заснування до теперішнього часу Інститут 
стоїть на сторожі епідемічного благополуч-
чя країни, продовжуючи розвивати основні 
принципи профілактичної медицини та вже 
майже 70 років вирішуючи актуальні клінічні 
проблеми інфекційних хвороб. Журнал «Про-
філактична медицина», який видається Ін-
ститутом, спрямований висвітлювати новітні 
вітчизняні і зарубіжні досягнення інфектології, 
обговорювати проблемні питання і разом шу-
кати шляхи збереження і подальшого розвитку 
вітчизняної медичної науки, зокрема епідеміо-
логії, вірусології, мікробіології, паразитології. 
Останнє набуває великого значення на тлі 
економічних та соціальних негараздів, які за-
вжди супроводжуються ризиком ускладнення 
епідемічної ситуації.

Перед країною натепер постала низка 
практичних проблем, які потребують негайно-
го вирішення. На особливу увагу заслуговує 
проблема вакцинопрофілактики, ситуація з 
якою останні 7 років знаходиться за межею критичного рівня. Відсутня Загальнодержавна 
програма імунопрофілактики. Необхідним є створення сучасної Державної програми з біо-
безпеки і біозахисту. Належне місце в системі охорони здоров’я повинно бути відведено 
структурі, яка повинна забезпечувати епідеміологічний нагляд.

Ми щиро вдячні Вам, наші шановні автори, за ті цікаві й актуальні роботи, що надходять 
до редакції журналу. Ми щиро вдячні Вам, наші шановні читачі, за професійний інтерес до 
нашого журналу і позитивні відгуки. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою,
головний редактор журналу

доктор. мед. наук, професор 
В.І. Задорожна

КОЛОНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
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Представлено аналіз та визначені особливості перебігу 
епідемічного сезону грипу 2014–2015 рр. в Україні і 
наведена оцінка епідемічної ситуації в країнах Євро-
пи. Відзначено, що підйом захворюваності на грип 
в Україні характеризувався середньою інтенсивніс-
тю епідемічного процесу з переважною циркуляці-
єю вірусів грипу типу В генетичної гілки B/Yamagata.  
Вив чення генетичних особливостей виділених в Україні 
вірусів показало, що вони не відрізнялися від тих, що 
викликали захворювання людей в інших країнах світу 
в цей час. 
У вірусах грипу, виділених в Україні, не було виявлено 
специфічних мутацій, що зумовлюють резистентність 
до противірусних препаратів. Філогенетичний аналіз 

вірусів довів заносне походження епідемій грипу в 
Україні.
Ключові слова: грип, епідемічний сезон, етіологічна 
структура, філогенетичний аналіз, генетична харак-
теристика

Актуальність проблеми грипу в сучасних умовах,  
 коли виникають нові кардинально змінені ва-

ріанти вірусу, а швидкість поширення цієї інфекції 
зумовлена інтенсивним використанням авіаційного 
транспорту для пересування людей та невпинним 
зростанням чисельності населення планети, не 
викликає сумніву [4].

Здатність вірусу грипу до антигенної та ге-
нетичної мінливості за рахунок різних механіз- 
мів — точкових мутацій, рекомбінацій та реас-
сортацій, змушує вчених проводити постійний 
моніторинг циркуляції вірусів.

Мета роботи: проаналізувати епідемічний 
сезон грипу 2014–2015 років в Україні та визна-
чити особливості його перебігу.
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ПІДСУМКИ ЕПІДЕМІЧНОГО СЕЗОНУ ГРИПУ 2014–2015 РОКІВ 
В УКРАЇНІ
1 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
2 ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»
3 Національний університет фізичного виховання і спорту України
4 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3» Шевченківського району м. Києва
5 Київська міська клінічна лікарня № 4
6 Дитяча клінічна лікаря № 9 м. Києва
7 Київська міська дитяча клінічна інфекційна лікарня
8 Київська міська клінічна лікарня № 9
9 ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»

10 КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ № 2» Дніпропетровської обласної Ради»
11 КЗ «Дніпропетровська МКЛ № 21 ім. проф. Попкової Є.Г.» Дніпропетровської обласної Ради»
12 КЗ «Дніпропетровська ДМКЛ № 6» Дніпропетровської обласної Ради»
13 ДУ «Хмельницький обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
14 КЗ «Хмельницька міська інфекційна лікарня»
15 КЗ «Хмельницька міська дитяча лікарня»
16 КЗ «Хмельницька міська поліклініка № 1»
17 ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Держсанепідслужби України»
18 КУ «Одеська обласна дитяча клінічна лікарня»
19 КУ «Одеська міська поліклініка № 14»
20 КУ «Одеська міська дитяча поліклініка № 6»
21 КУ «Одеська міська інфекційна лікарня»
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Матеріали та методи
У роботі були застосовані епідеміологічний, 

вірусологічний, молекулярно-генетичний та ста-
тистичний методи дослідження.

Епідеміологічний аналіз був проведений на 
основі щотижневих даних 7060 випадків з озна-
ками грипоподібних захворювань (ГПЗ) та тяжких 
гострих респіраторних захворювань (ТГРЗ) за 
даними сайту www.ukrinfluenza.com.ua.

Молекулярно-генетичним методом (ПЛР в 
режимі реального часу) було досліджено 1381 
зразок від хворих на ГПЗ та ТГРЗ (мазок із носо-
глотки). Виділення РНК вірусів грипу здійснювали 
з використанням комерційного набору QIAamp® 
Viral RNA mini Kit (QIAGEN) за схемою, зазначеною 
в інструкції виробника (WHO, 2009).

Для постановки полімеразної ланцюгової реак - 
ції готували реакційну суміш, відповідно до ре-
комендованої методики «Протокол полімеразної 
ланцюгової реакції зі зворотною транскрипцією 
в реальному часі (real-time RT-pcR) Центру по 
контролю за інфекціями (СDc) для виявлення та 
дослідження свинячого та сезонних вірусів грипу 
(версія 2009)» (WHO, 2009). Для постановки ПЛР-
аналізу використовували: набір для приготування 
реакційної суміші (Ambion Agpath-IDTm One-Step 
RT-pcR Kit); набір праймерів і зондів з двома 
мітками (Taqman), надані Центром по контролю за 
інфекціями (СDС, Атланта, США); прилад 96-лун - 
кового формату ПЛР в реальному часі Applied 
BiosystemsTm real-time pcR 7500.

Секвенування генів, виділених вірусів А(H3N2), 
пандемічних А(H1N1) та грипу В, було здійснене у 
Світовому центрі грипу в Лондоні з використанням 
технології RNA-SEQ, що дає можливість секвену-
вати кодуючі та не кодуючі мРНК (The Francis crick 
institute). Для проведення генотипового аналізу 
застосовували програмне забезпечення пакету 
програм mEGA 5.1 (Tamura et al., 2007).

На культурі клітин (КК) mDcK та mDcK-SIAT 
(генетично-модифікована КК для ізоляції вірусів 
грипу А(H3N2), одержаних зі Світового центру 
грипу (м. Атланта) [16] проведено 542 дослідження 
носоглоткових змивів та ізолятів вірусів грипу. 
За морфологією КК являє собою епітеліоподібні 
клітини, отримані з нирки самки кокер-спанієля 
(S.H. madin, N.B. Darby) [7]. 

Відібраний супернатант використовували для 
типування в реакції гальмування гемаглютинації 
(РГГА) [2] з грипозними діагностичними сироват-
ками та передачі до cDc (Атланта) для подальшого 
вивчення.

Для вирішення питання про значимість ви-
біркових показників та оцінки вірогідності відмін-
ностей між одержаними показниками результати 
були оброблені статистичним методом [3].

Інтенсивні і екстенсивні показники, середня 
похибка, темп росту (зниження), темп приросту 
(спаду) захворюваності, середній темп приросту 
(спаду) захворюваності, багаторічна тенденція 
захворюваності) проводилась з використанням 
програми microsoft Excel 2007. 

Оцінку достовірності отриманих результатів 
здійснювали за t-кри терієм Ст’юдента. Резуль-
тати оцінювали на рівні достовірності не більше 
p<0,05 [5].

Результати та їх обговорення

За даними Європейського регіонального Бюро 
ВООЗ (http://flunewseurope.org/Archives), в країнах 
Європи епідемічний сезон грипу 2014–2015 років  
характеризувався середньою інтенсивністю епі-
демічного процесу та тривав 21 тиждень; пік ак-
тивності припав на 7 тиждень 2015 року, про що 
свідчив значний відсоток підтверджених випадків 
грипу — 55%. Домінуючими були віруси грипу 
типу А (67%), більшість субтипу Н3N2, кількість 
пандемічних вірусів грипу була дещо менша, ніж 
у минулому епідемічному сезоні. Питома вага 
вірусу грипу В, який домінував останні 9 тиж-
нів та завершив даний епідсезон, складала 33%  
(рис. 1) [8].

На рисунках 2–5 представлені дані про ла-
бораторні підтверджені випадки грипу в сезоні 
2014–2015 років у сусідніх країнах: Білорусії, Росії, 
Польщі та Румунії, тобто тих, які мають спільний 
кордон з Україною.

Наочно видно, що в Білорусії та Росії протягом 
сезону превалювали віруси грипу типу А(Н3N2), а 
закінчували епідсезон — віруси грипу В. У Польщі 
найбільша кількість циркулюючих вірусів грипу 
належала до типу А, а саме А(Н1N1)pdm, а на 
завершення епідсезону превалювали віруси грипу 
типу В. У Румунії майже порівну відбувся розпо-
діл між вірусами грипу А(Н3N2), А(Н1N1)pdm та 
В, які й завершували цей епідсезон.

Однак, на відміну від країн-сусідів та євро-
пейського регіону, в Україні та Грузії (рис. 6, 7) 
етіологічна структура епідсезону відрізнялась. 
Вже на початку епідсезону переважала циркуляція 
вірусів грипу типу В генетичної гілки В/Yamagata. 
Активність вірусів грипу типу А була значно мен-
шою, але саме віруси типу А(Н1N1)pdm та А(Н3N2) 
і завершували даний сезон.
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Рисунок 1. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах країн Європи в сезоні 2014– 
2015 років.

Рисунок 2. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах Білорусі в сезоні 2014– 
2015 років.

Рисунок 3. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах Російської Федерації в 
сезоні 2014–2015 років.
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Рисунок 4. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах Польщі в сезоні 2014– 
2015 років.

Рисунок 5. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах Румунії в сезоні 2014–2015 
років.

Рисунок 6. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах України в сезоні 2014–2015 
років.
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Рисунок 7. Кількість лабораторно-підтверджених випадків грипу серед хворих в дозорних закладах Грузії в сезоні 2014– 
2015 років.

 

Епідемічний сезон грипу 2014–2015 років, 
за даними 8 контрольних міст України, був дещо 
розтягнутий у часі та характеризувався середньою 
інтенсивністю епідемічного процесу зі стабільною 
тенденцією до приросту рівнів захворюваності  
(Тсер.пр/зн. = +0,2%). Зростання захворюваності почи-
налося з Хмельницької області і поширилося захід-
ними регіонами країни, а далі — рештою областей. 
Починаючи з 49 тижня відмічався приріст рівнів 
захворюваності на грип серед населення, що було 
викликано початком одночасної циркуляції вірусів 
грипу А та В, при чому з домінуванням останнього, 
що пояснюється нереалізованістю циркуляції вірусу 
грипу В у минулому епідемічному сезоні. Така не-
типова ситуація вже спостерігалась у нас в країні 
у сезоні 2010–2011 років. Максимальний підйом 
захворюваності реєструвався на 8 тижні 2015 р., 
з перевищенням епідпорогу у Він ниці на 0,4% та у 
Львові — на 6,6% та на 9 тижні, з перевищенням 
епідпорогу у Чернігові на 5,0% (рис. 8).

Наші спостереження за рівнем реєстрованої 
захворюваності на грип та ГРВІ дозволили ви-
явити її суттєве зниження останніми десятирічча-
ми, що, на нашу думку, пов’язане з соціальними 
факторами, зокрема зі змінами у сфері охорони 
здоров’я, зайнятості населення та форм власності 
у виробництві. Вивчення цих питань може стати 
предметом окремих широких досліджень.

За даними 4 дозорних центрів України, по-
казники зареєстрованих випадків грипоподібного 
захворювання (ГПЗ) у поліклінічних закладах на 
11,7% були нижчими, ніж у попередньому сезоні 
(1405,5 проти 1620,4 на 100 тис. відповідного на-
селення у минулому році) але характеризувались 
стабільною тенденцією до приросту захворювано-
сті (Тсер.пр/зн. = +0,4%). Серед хворих на ГПЗ перший 

приріст захворюваності відмічався з 50 по 52 тиж-
день, з піком на 51 тижні 2014 р. (Тпр./зн. = 28,0%),  
що було пов’язано з початком циркуляції вірусів 
грипу А. З 4 по 13 тиждень 2015 р. (19.01 по 29.03. 
2015 р.) відмічався другий підйом рівнів захворю-
ваності, що було обумовлено домінуванням вірусу 
грипу В. Темпи приросту коливались у межах від 
39,0% до 15,0%, найбільші рівні захворюваності 
на ГПЗ були зареєстровані на 9 тижні (23.02– 
01.03.15 р.) — 78,9 на 100 тис. відповідного насе-
лення, пік вірусологічних підтверджень на даному 
тижні складав 59% (рис. 9).

Показники зареєстрованих випадків ТГРЗ у 
10 стаціонарах дозорних центрів, були на 8,5% 
нижчими, ніж у попередньому сезоні (104,7 про-
ти 113,6 на 100 тис. населення у минулому році) 
та характеризувались стабільною тенденцією до 
спаду рівнів захворюваності (Тсер.пр/зн. = –0,8%).  
Перший завозний випадок грипу В був зареєстро-
ваний на 44 тижні 2014 р. в м. Києві. Підйом рівнів 
захворюваності вже розпочався з 49 тижня, що 
було пов’язано з одночасною циркуляцією вірусу 
грипу А та В. Пік захворюваності реєструвався на 
8–9 тижнях 2015 р., а рівень лабораторно-під тверд- 
жених випадків грипу складав 50% (рис.10).

Аналіз етіологічної структури збудників та 
співставлення її з віковими групами захворілих 
показав, що в сезоні 2014–2015 рр. частіше хворіли 
на грип діти від 5 до 17 років. Серед осіб цієї ві-
кової групи було виявлено найбільшу кількість під-
тверджених випадків грипу А(Н1N1)pdm (рис. 11)  
та грипу В (рис. 13), і в меншій кількості — А(Н3N2)  
(рис. 12), що може бути підґрунтям для реаліза-
ції епідемічних потенцій останнього у епідсезоні 
2015–2016 рр. Найбільша кількість молодого на-
селення 18–39 років перехворіли на грип, викли-
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Рисунок 9. Динаміка реєстрованих випадків, що відповідають визначенню ГПЗ та кількість підтверджених випадків грипу в 
4-х дозорних центрах України в сезоні 2014–2015 років.

Рисунок 10. Динаміка реєстрованих випадків ТГРЗ та кількість лабораторних підтверджень грипу в 4-х дозорних центрах 
України в сезоні 2014–2015 років.

Рисунок 8. Щотижневі рівні захворюваності на грип та ГРВІ за даними 8-ми контрольних міст України в сезоні 2014– 
2015 років.
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Рисунок 11. Кількість виділених ізолятів вірусів грипу А(Н1N1)
pdm в сезоні 2014–2015 рр. у розрізі вікових груп.

Рисунок 12. Кількість виділених ізолятів вірусів грипу А(Н3N2) 
в сезоні 2014–2015 рр. у розрізі вікових груп.

 

Рисунок 13. Кількість виділених ізолятів вірусів грипу В в 
сезоні 2014–2015 рр. у розрізі вікових груп.

 

Рисунок 14. Питома вага виділених вірусів грипу в різних 
регіонах України в сезоні 2014–2015 рр.
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Рисунок 15. Структура популяції вірусів грипу сезону 2014– 
2015 рр.
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каний вірусом А(Н3N2). У віковій групі 45–64 та 
65+ років не було підтверджено жодного випадку 
грипу А(Н1N1)pdm та А(Н3N2). Проте ці вікові 
групи частіше хворіли на грип, викликаний ві-
русом грипу В.

У даному сезоні найбільша кількість ізолятів 
вірусів грипу була виділена у м. Хмельницькому —  
41% та м. Києві — 29% (рис. 14).

З 40 по 20 тиждень 2014–2015 рр. методом 
ПЛР було досліджено 225 зразків від хворих на 
ГПЗ та ТГРЗ і виявлено 10 вірусів грипу типу А 
(4,4%) та 45 вірусів грипу типу В (20,0%).

Протягом епідемічного сезону 2014–2015 рр.  
було виділено 271 ізоляти вірусів грипу А та В, з 
них 41 — пандемічного грипу А(Н1N1)pdm, 20 — 
вірусів грипу А(Н3N2), та 174 — вірусів грипу В.

За даними ВООЗ, в цей час у світі переважали 
віруси грипу типу А (81%), в той час як віруси гри-
пу типу В виявлялися в меншій кількості (19%).

Проте, характеристика етіології грипу в Україні 
була відмінною від такої в більшості країн Північної 
півкулі (рис. 15). До двох Світових Центрів грипу у 
Лондоні та США (СDc) у 2015 р. було відправлено 
100 ізолятів вірусів грипу, виділених в Україні.

За результатами аналізу антигенного складу 
провідного збудника сезону 2014–2015 рр. віруси 
грипу В лінії Ямагата мали найбільшу спорідненість 
з референс-штамом B/phuket/3073/2013, про що 
свідчать дані, отримані в РГГА (табл. 1)

Віруси грипу В у високих титрах реагува-
ли зі штамоспецифічними сироватками B/mas - 
sa chu setts/02/2012, B/phuket/3073/2013 та B/Hong  
Kong/3417/2014. Найвищий рівень реагування 
(у розведенні 1:640) з сироваткою B/mas sachu-
setts/02/2012 був в ізолятів B/Zaporizza/339/2015, 
B/Odessa/390/2015 та B/Kharkov/263/2015. Інші 
віруси проявили нижчу антигенну спорідненість 
з даним референс-штамом.

Ізольовані віруси у найвищих розведеннях 
(1:1280) реагували зі штамоспецифічною сироват-
кою до штаму B/phuket/3073/2013, що говорить про 
їх найбільшу антигенну спорідненість. Лише деякі 
віруси мали дещо нижчий титр реагування (320) —  
B/Ukraine/143/2015 та B/Odessa/386/2015.

При взаємодії з сироваткою B/Hong Kong/3417/ 
2014 титр реагування був низьким (320) в порівнян-
ні з іншими штамоспецифічними сироватками.

Віруси грипу А(Н3N2), за результатами анти-
генної характеристики, мали найбільшу спорідне-
ність до штаму A/Switzerland/9715293/2013, про що 
свідчить високий титр реагування з сироваткою 
до цього штаму (табл. 2).



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

13 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

Віруси грипу A(H3N2) реагували зі штамо-
специфічними сироватками A/Texas/50/2012, A/
Swit zerland/9715293/2013 та A/Stockholm/6/2014. 
Найвищі титри реагування (320) з сироваткою 
A/Texas/50/2012 встановлені для ізолятів A/Uk-
raine/165/2015 та A/Ukraine/501/2015. Найнижчу 
спорідненість до сироватки A/Texas/50/2012 по-
казав ізолят A/Khmelnitsky/466/2015 (40), а до  
сироватки A/Switzerland/9715293/2013 — A/Ukrai-
ne/165/2015 (40).

Виділені ізоляти мали високу антигенну спо-
рідненість зі штамоспецифічною сироваткою — A/
Switzerland/9715293/2013, найвищий титр реагу-
вання (640) мав ізолят A/Khmelnitsky/466/2015.

Дещо нижчі титри показали виділені ізоляти 
при реакції з сироваткою A/Stockholm/6/2014, що 
говорить про їх низьку антигенну спорідненість.

За результатами антигенного аналізу віруси 
грипу A(H1N1)pdm мали найбільшу спорідненість 
до референс-штаму A/california/7/2009, про що 
свідчать дані, отримані в РГГА (табл. 3).

З даної таблиці наочно видно, що досліджу-
вані ізоляти у високих титрах реагували із штамо-
специфічними сироватками до A/california/7/2009, 
A/Hong Kong/5659/2012 та A/South Africa/3626/ 
2013, що говорить про їх високу антигенну спо-
рідненість. 

Найвищими титрами реагування (2560) зі 
штамоспецифічною сироваткою A/california/7/2009 
характеризувались ізоляти A/Khmelnitsky/471/2015 
та A/Ukraine/277/2015. Також ізоляти показали 
високий титр реакції з штамоспецифічною си-
роваткою A/Hong Kong/5659/2012. Лише ізолят 
A/Dnipro/448/2015 прореагував в нижчому роз-
веденні (1:640).

З сироваткою до штаму A/South Africa/3626/ 
2013 виділені віруси, окрім A/Ternopil/411/2015 та 
A/Dnipro/447/2015 (розведення 1:640), реагували 
в титрі 1280.

Антигенні властивості більшості вірусів грипу 
A(H1N1)pdm за весь досліджуваний період за-
лишались відносно однорідними. Відмінності, що 

Таблиця 1. Результати штамової ідентифікації вірусів грипу В, виділених в Україні в сезоні 2014–2015 рр.

Штам
Штамоспецифічна сироватка / титр в РГГА

B/massachusetts/ 02/2012 B/phuket/3073 /2013 B/Hong Kong/ 3417/2014

B/Massachusetts/02/2012 640 80 320
B/Phuket/3073/2013 640 1280 320
B/Hong Kong/3417/2014 20 20 160
B/Zaporizza/339/2015 640 1280 320
B/Odessa/390/2015 640 1280 320
B/Odessa/386/2015 80 320 320
B/Odessa/392/2015 320 1280 320
B/Ukraine/143/2015 80 320 160
B/Ukraine/153/2015 160 320 320
B/Kharkov/263/2015 640 1280 320

Таблиця 2. Результати штамової ідентифікації вірусів A(H3N2), виділених в Україні в 2014–2015 рр.

Штам
Штамоспецифічна сироватка / титр в РГГА

A/Texas/50/2012 A/Switzerland/9715293/2013 A/Stockholm/6/2014

A/Texas/50/2012 2560 320 640
A/Switzerland/9715293/2013 160 640 320
A/Stockholm/6/2014 320 640 320
A/Khmelnitsky/467/2015 80 320 80
A/Khmelnitsky/466/2015 40 640 320
A/Ukraine/165/2015 320 40 80
A/Ukraine/501/2014 320 320 160
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Таблиця 3. Результати штамової ідентифікації вірусів A(H1N1)pdm, виділених в Україні в 2014–2015 рр.

Штам
Штамоспецифічна сироватка / титр в РГГА

A/california/7/2009 A/Hong Kong/5659/2012 A/South Africa/3626/2013

A/California/7/2009 1280 160 320
A/Hong Kong/5659/2012 640 1280 640
A/South Аfrica/3626/2013 1280 1280 1280
A/Khmelnitsky/471/2015 2560 2560 1280
A/Ukraine/277/2015 2560 2560 1280
A/Ukraine/160/2015 1280 2560 1280
A/Ukraine/427/2015 1280 1280 1280
A/Dnipro/448/2015 640 640 1280
A/Ternopil/411/2015 640 1280 640
A/Dnipro/447/2015 1280 2560 640

виникали при взаємодії з сироваткими, свідчать 
про поступову антигенну варіацію.

Віруси грипу А(H3N2) та віруси грипу В про-
являли значно більшу антигенну варіацію, як ви-
дно зі зміни антигенної спорідненості протягом 
останнього епідемічного сезону.

Генетична характеристика  
вірусів грипу А(H1N1)pdm

Аналіз генетичних змін пандемічних вірусів 
проводили за генами гемаглютиніну (НА) та не-
йрамінідази (NА). Послідовності подібних вірусів 
з інших країн були відібрані з ресурсу GISAID 
[10].

Філогенетичне порівняння генів гемаглю-
тиніну. За результатами філогенетичного аналізу 
генів НА всі ізоляти сезону 2014 — 2015 рр. були 
генетично подібними до референс-штаму A/South 
Africa/3626/2013 (рис. 16) та зберегли подібність 
до вакцинного штаму A/california/07/2009 на рівні 
96%.

Всі взяті для аналізу послідовності показали 
у ГА заміщення p83S і I321V. Серед досліджуваних 
українських штамів, у А/Dnipro/454/2015 було ви-
явлено заміщення D94N, а у А/Ukraine/433/2015 —  
R205K.

Філогенетичне порівняння генів нейраміні-
дази. При аналізі послідовностей NA найбільша 
генетична подібність ізолятів сезону 2014–2015 рр.  
була виявлена до референс-штаму A/South Africa/ 
3626/2013 (рис. 17).

Ізоляти сезону 2014–2015 рр. селектували 
заміщення I34V, I321V і K432E. Всі українські 
ізоляти селектували заміщення I117m та І365М. 
Також точкові мутації мали ізоляти А/Odessa/232/ 

2015 — p198S, А/Ukraine/160/2015 — S339L, А/
Dnipro/454/2015 — p93H.

Таким чином, мінливість пандемічних вірусів 
грипу у сезоні 2014–2015 рр. залишилась на низь - 
кому рівні. Часті реверсії свідчать про ще невичер-
паний інфекційний потенціал «старих штамів».

Генетична характеристика  
вірусів грипу А(H3N2)

У сезоні 2014–2015 рр. до складу вакцини ввій-
шов новий штам — A/Switzerland/9715293/2013.

Філогенетичне порівняння генів гемаглюти-
ніни. Від штаму A/perth/16/2009, «свіжі» ізоляти 
відрізнялись рядом заміщень: K62E, K144N, L183H 
та ін. (рис. 18).

В результаті мутації, за якої лізин у положенні 
144 заміщується на аспарагін, виник новий сайт 
глікозилювання [12]. Субкластер 3С мав заміщення 
S45N і N312S, та представлений на дендрограмі 
ізолятами вище A/Stockholm/18/2011[20].

1 група — найчисельніша, куди увійшли ві-
руси з заміщенням L3I, N144S. Ці мутації призвели 
до втрати сайту глікозилювання в положенні 3 
та 144. Мутації F159Y та K160T, навпаки, спри-
чинили набуття нових сайтів глікозилювання. До 
групи увійшли 5 українських ізолятів. Ізоляти з 
Хмельницького №466 та №468 набули спільного 
заміщення D53N.

2 група — об’єднала ізоляти, які мали замі-
щення A138S та N225D. Сюди увійшов вакцинний 
штам A/Switzerland/9715293/2013. Українські ізо-
ляти до цієї групи не ввійшли.

3 група — об’єднала ізоляти з мутацією L157S 
[11]. Група містила, як віруси з різних регіонів 
України, так і штами з різних куточків світу.
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Рисунок 16. Філогенетичний аналіз вірусів грипу А(H1N1)pdm 
сезону 2014–2015 рр. за нуклеотидними послідовностями 
гемаглютиніну, проведений методом NJ, модель Kimura 
2-parameter з 1000 бутстреп реплікацій.
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Рисунок 17. Філогенетичний аналіз вірусів грипу А(H1N1)pdm 
сезону 2014–2015 рр. за нуклеотидними послідовностями 
нейрамінідази, проведений методом NJ, модель Kimura 
2-parameter з 1000 бутстреп реплікацій.
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Рисунок 18. Філогенетичний аналіз вірусів грипу А(H3N2) 
сезону 2014–2015 років за нуклеотидними послідовностями 
гемаглютиніну (НА), проведений методом NJ, модель Kimura 
2-parameter з 1000 бутстреп реплікацій.
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Українські ізоляти набули заміщення K83R, 
Q197H. Унікальне заміщення R261Q селектував 
ізолят A/Ukraine/165/2015, а A/Ukraine/501/2014 —  
D489N.

Філогенетичне порівняння генів нейраміні-
дази вірусів грипу А(H3N2). За результатом фі-
логенетичного аналізу генів NA встановлено, що 
незначна частина досліджуваних ізолятів з інших 
країн були генетично подібними до вакцинного 
штаму A/Texas/50/2012 (рис. 19). Найбільш чис-
ленна група ізолятів, виділених в різних куточках 
світу, в тому числі й в Україні, розмістилась в 
субкластері 3С.2 разом з новим вакцинним шта-
мом A/Switzerland/9715293/2013, до якого мають 
ступінь подібності до 75% [19].

1 група — віруси із заміщенням I392T. Перша 
група дуже гетерогенна. До групи увійшли два наші 
штами. A/Ukraine/374/2015 з найближче розміще-
ними до нього ізолятами селектував заміщення 
I30V, I77T, I392m, L466F. Також до цієї групи ввій-
шов вакцинний штам A/Switzerland/9715293/2013, 
що говорить про його подібність до українських 
ізолятів.

2 група — найбільша, на дендрограмі видно 
розташування тут семи українських ізолятів з 
різних регіонів країни. Група сформована з ві-
русів із заміщеннями T267K та I380V. Штами A/

Khmelnitsky/465/2015 та A/Khmelnitsky/469/2015 
мали спільне заміщення K249E.

3 група — мала характерну мутацію m51V. 
До цієї групи ввійшов один український ізолят 
А/Ukraine/165/2015. У штамів А/Ukraine/165/2015 
та A/England/533/2014 виявили спільне точкове 
заміщення I392m.

Ізоляти A/Khmelnitsky (№ 465, 466, 468, 469) 
при аналізі генів НА були віднесені до першої 
групи, а при порівнянні генів NA були подібні до 
вірусів з другої групи.

Генетична характеристика  
вірусів грипу лінії B/Yamagata

Віруси грипу типу В лінії Yamagata домінували 
в Україні в сезоні 2014–2015 рр., причому їх актив-
ність минулого епідемічного сезону була найвищою 
за останні роки, починаючи з 2008 року.

Філогенетичне порівняння генів гемаглюти-
ніни. Результати філогенетичного аналізу (рис. 20)  
показали, що досліджувані українські ізоляти 
сезону 2014–2015 рр., виділені в інших країнах, 
знаходились у межах двох генетичних класте-
рів: B/Wisconsin/01/2010-B/phuket/3073/2013 і B/
massachusetts/02/2012. Для поточного сезону, як 
і для попереднього, вакцинним штамом був об-
раний B/massachusetts/02/2012. Більшість ізолятів 
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нейрамінідази (NА), проведений методом NJ, модель Kimura 
2-parameter з 1000 бутстреп реплікацій.
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поточного сезону виявили подібність на рівні 80% 
до B/phuket/3073/2013, який став новим вакцин-
ним штамом і був включеним до складу вакцин 
на епідемічний сезон 2015–2016 рр.

Кластер B/Wisconsin/01/2010-B/Phuket/ 
3073/2013. Ізоляти продовжили генетичну лі-
нію, що циркулювала у світі і Україні зокрема, 
з 2008 р. Усі ізоляти кластеру несли заміщен-
ня K48R, A108p, S150I, N165Y i S229D та L172Q 
(рис. 20). Українські ізоляти B/Odessa/393/2015, 
B/Kharkov/266/2015 та B/Ukraine/6449/2015 ви-
окремились в окрему групу і селектували мутацію 
m251V, а також недалеко розмістився вакцин-
ний вірус B/phuket/3073/2013. Два ізоляти — B/
Zaporizza/333/2015 та B/Ukraine/6368/2015 мали 
унікальне точкове заміщення T519S. Також точкове 
заміщення A500T спостерігалось у українського 
ізоляту B/Odessa/390/2015.

Кластер B/Massachusetts/02/2012 є новим 
відгалуженням, яке є еволюційним продовженням 
B/Brisbane/3/2007-подібних вірусів (рис. 20). Ізо-
ляти даної групи показали тільки одне заміщення 
T181A.

Віруси з обох кластерів циркулювали одно-
часно у світі [19]. В поточному сезоні серед укра-

їнських ізолятів не було виявлено вірусів, які б 
належали до кластеру B/massachusetts/02/2012.

Філогенетичне порівняння генів нейраміні-
дази. За генами NA спостерігалось переважне 
розташування вірусів сезону 2014–2015 рр. у клас-
тері B/Wisconsin/01/2010 — B/phuket/3073/2013 
(рис. 21).

Кластер B/Wisconsin/01/2010-B/Phuket/3073/ 
2013 характеризувався заміщеннями Q42R і A68T 
[20]. Але в поточному сезоні утворилась нова 
група вірусів, які за генами NA набули ряду но-
вих заміщень: I45V, I49T, L73p, E320K, D340N, 
K343E. Українські ізоляти B/Ukraine/361/2015, B/
Ukraine/6330/2015 та B/Zaporizza/333/2015 виокре-
мились в окрему групу та селектували мутацію 
A395T.

Мутація L74p спостерігалась у двох україн-
ських ізолятів B/Khmelnitsky/13/2014 та B/Khmel- 
 nitsky/14/2014, подібними до яких був B/Ukraine/ 
6792/2015, що селектував точкову мутацію T81m, 
ізолят B/Zaporizza/339/2015 з мутацією E308K та 
інші ізоляти.

Кластер B/Massachusetts/02/2012 показав 
нижчий рівень мутацій, порівняно з кластером 
B/Wisconsin/01/2010-B/phuket/3073/2013. Разом 

Рисунок 21. Філогенетичний аналіз вірусів грипу В сезону 2014–
2015 рр. за нуклеотидними послідовностями нейрамінідази 
(NА), проведений методом NJ, модель Kimura 2-parameter з 
1000 бутстреп реплікацій.
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зі штамом B/Brisbane/3/2007 спостерігалось за-
міщення I248V, а без нього — T106I і S295R.

Таким чином, сиквеновані ізоляти грипу се-
зону 2014–2015 рр., виділені в Україні, знаходи-
лись у кластері B/Wisconsin/01/2010 — B/phuket/ 
3073/2013, хоча ізоляти з інших країн розташува-
лись у межах обох генетичних кластерів, подібно 
минулому сезону.

Висновки

1. Підйом захворюваності на грип та ГРІ в 
Україні 2014–2015 рр. характеризувався серед-
ньою інтенсивністю епідемічного процесу з пе-
реважною циркуляцією вірусів типу В генетичної 
гілки B/Yamagata, а саме, штаму B/phuket/3073/ 
2013.

2. Серед 271 ізоляту вірусів грипу, у 64% 
переважали віруси типу В. Найбільша кількість 
ізольованих вірусів грипу було виявлено серед 
осіб вікових груп 5–17 та 18–39 років.

3. Вивчення генетичних особливостей виді-
лених в Україні вірусів грипу показало, що вони 
в цілому не відрізнялися від таких, які викликали 
захворювання людей в інших країнах світу в цей 
час. Однак, в українських вірусах спостерігалася 
наявність унікальних амінокислотних заміщень. 
Також у вірусах грипу, виділених в Україні, не було 
виявлено специфічних мутацій, що зумовлюють 
резистентність до противірусних препаратів.

4. Філогенетичний аналіз вірусів грипу 2014–
2015 рр. довів заносне походження епідемій грипу 
в Україні.
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В работе проведен анализ и определены особенности течения эпидемического сезона гриппа 
2014–2015 гг. в Украине и приведена оценка эпидемической ситуации в странах Европы. Отмечено, 
что подъем заболеваемости гриппом в Украине 2014–2015 гг. характеризовался средней интенсив-
ностью эпидемического процесса с подавляющей циркуляцией вирусов гриппа типа В генетической 
ветви B/Yamagata. Изучение генетических особенностей выделенных в Украине вирусов показало, 
что они не отличались от тех, что вызвали заболевание людей в других странах мира в настоящее 
время. В вирусах гриппа, выделенных в Украине, не было обнаружено специфических мутаций, 
обусловливающих резистентность к противовирусным препаратам. Филогенетический анализ вирусов 
эпидемии гриппа 2014–2015 гг. доказал заносное происхождение эпидемий гриппа в Украине.

Ключевые слова: грипп, эпидемический сезон, этиологическая структура, филогенетический анализ, 
генетическая характеристика.
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The paper analyzes and identifies features of the course of the epidemic of influenza in Ukraine 2014–2015 
season and give an estimate of the epidemic situation in Europe. It is noted that the rise in the incidence 
of influenza in Ukraine 2014–2015 was characterized by the average intensity of the epidemic process with 
overwhelming circulation of influenza viruses in genetic branches of B / Yamagata. The study of the genetic 
characteristics of viruses isolated in Ukraine showed that they were no different from those that cause 
disease in humans in other countries around the world at the moment. The influenza viruses isolated in the 
Ukraine, were found specific mutations that determine resistance to antiviral drugs. phylogenetic analysis 
of the virus flu epidemic 2014–2015 proved an introduction origin influenza epidemic in Ukraine.

Keywords: flu epidemic season, etiological structure, phylogenetic analysis, genetic characteristics.

В роботі представлені дані щодо комплексного оціню-
вання структури і типів осередків комариних трансмі-
сивних інфекцій чотирьох районів однієї із західних 
областей України, а також підходи у визначенні та 
розрахунку потенційних ризиків зараження населення 
збудниками гарячки Західного Нілу.
Ключові слова: гарячка Західного Нілу, ризик, ко марі.

Територія України характеризується широким 
ландшафтно-географічним розмаїттям, де 

функціонують як відкриті, так і закриті біотопи з 
циркуляцією цілої низки збудників арбовірусних 
трансмісивних інфекцій, що передаються кома-
рами. Серед них вагоме місце займає гарячка 
Західного Нілу (ГЗН), що формує складні пара-
зитарні системи за участі десятків біологічних 

видів птахів-резервуарів і векторів. Біоценотичні 
зв’язки у паразитарній системі ГЗН ґрунтуються на 
трофічних і топічних взаємовідношеннях видів.

Територія нашої держави за географічними 
і кліматичними характеристиками є сприятливою 
для існування природних осередків ГЗН, хоча 
можливе формування змішаних й антропургічних 
осередків у місцях, змінених внаслідок впливу 
людей на природні біоценози [1, 3].

Серед абіотичних чинників довкілля, що ви-
значають формування осередків комариних інфек-
цій, важливими є температура, вологість, рельєф 
місцевості, освітлення, рух повітря. Сума ефек-
тивних температур визначає кількість можливих 
поколінь виплоду певного виду комарів, що має 
суттєві відмінності у різних географічних широтах, 
а також різних фаз їх розвитку [1, 3, 11].
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Встановлено, що природні осередки ГЗН 
функціонують у відкритих стаціях, що обумов-
лено широким розмаїттям птахів як резервуарів 
збудника інфекції, членистоногих — як специ-
фічних векторів передачі, а також сприятливими 
кліматичними умовами. Основними чинниками 
передачі в осередках такого типу є комарі родів 
Culex, Aedes, Anopheles, а також аргасові й іксо-
дові кліщі, які зберігають вірусну популяцію у 
міжепізоотичний період. У природних осередках 
захворюваність людей спостерігається у літньо-
осінній період, що пов’язано з піком активності 
векторів у цей час [2, 3, 8].

Оптимальними місцями для виплоду і роз-
витку преімагінальних фаз комарів у природних 
стаціях переважно є болотисті береги річок та 
інших постійних водойм, затінена місцевість лісо-
вих водних об’єктів із трав’янистою рослинністю, 
дупла і пеньки дерев, напівзатінені чагарником 
лукові водойми, а також притінені кущами калюжі, 
де на дні є листя, хвоя чи перегній. Основним век-
торами у відкритих біотопах ГЗН є Culex pipiens, 
Cx. modestus, Aedes vexans, Ae. caspius, а також 
Anopheles maculipennis, хоча найбільше епіде-
міологічне значення мають орнітофільні комарі 
Cx. pipiens pipiens [5, 7]. У природних осередках 
період активності векторів припадає на ранішню 
і вечірню пору доби, тоді й людина піддається 
найбільшому ризику зараження збудником ГЗН 
при нападі інфікованих членистоногих.

Актуальною проблемою сьогодення є міські 
(антропургічні) осередки ГЗН, що функціонують 
в урбанізованому ландшафті, здебільшого в за-
критих біотопах: підтоплених підвалах житлових 
будинків, погребах, стайнях, тощо. Епідеміоло-
гічно значимими векторами у закритих стаціях  
є здебільшого так звані «міські» антропофільні 
комарі Cx. pipiens molestus, а також Ae. albopic- 
tus, які забезпечують збереження та циркуляцію 
збудника постійно без виражених проявів сезон-
ності захворюваності людей на ГЗН. У підвальних 
приміщеннях із адекватною системою опалення і 
вентиляції, у напівзанурених приміщеннях будин-
ків типу погребів тощо, цілорічно є оптимальні 
умови для виплоду комарів і реплікації вірусів у 
них [1, 3, 6, 11].

Людина може піддаватися ризику нападу ко-
марів в антропургічних осередках упродовж усього 
року: спускаючись у погріб чи підвальне примі-
щення за картоплею взимку, під час сну (у разі  
сполучень підвальних приміщень і квартир венти-
ляційною системою) і за інших обставин.

Ще одним епідеміологічно важливим різно-
видом є осередки змішаного типу, які формуються 
при розташуванні населених пунктів на території 
природних осередків ГЗН або при перебуванні 
людей на таких територіях із вироб ничою чи ре-
креаційною метою. Створення штучних водойм, 
каналів, різноманітних водних об’єктів для від-
починку, будівництво захисних будівель чи до-
даткових об’єктів укриття зі зміною ландшафтно-
географічних ділянок формує додаткові місця для 
виплоду і циркуляції векторів. У такій місцевості 
функціонують особливі за видовим складом пара-
зитарні системи, на відміну від природних осеред-
ків, які можуть бути вкрай розмаїтні в залежності 
від біотичних і абіотичних складових. У осередках 
змішаного типу людина може піддаватись ризику 
нападу як антропофільних, так й орнітофільних 
комарів впродовж всієї доби, оскільки на території 
даних осередків є умови для скупчення та цирку-
ляції векторів не тільки зранку та ввечері, але й 
у денний період часу завдяки штучно створеним 
об’єктам.

Метою даної роботи було розроблення ме-
тодичних підходів в оцінюванні структури і типів 
осередків комариних трансмісивних інфекцій із 
врахуванням потенційних ризиків зараження людей 
збудниками цих інфекцій.

Матеріали і методи. Проведено аналіз літера-
турних джерел та інтернет-ресурсу для оцінювання 
стану проблеми у світі та в Україні; використано 
аналітичний та картографічний прийоми комп-
лексного епідеміологічного методу дослідження 
в оцінюванні ризиків, ендемічності й епідемічно 
значимих структурних компонентів осередків.

Результати та їх обговорення

Нами було проаналізовано картографічні 
і клімато-географічні характеристики чотирьох 
адміністративних районів, розташованих в одній 
і тій же кліматичній зоні, але з різницею у вер-
тикальній зональності. Райони «В» і «Б» харак-
теризуються переважно рівнинним ландшафтом, 
а райони «Х» та «ВБ» — гористими рельєфами. 
На території всіх чотирьох районів була велика 
кількість постійних водойм. Аналіз ландшафтних 
характеристик і локалізації водних і флористич-
них комплексів дозволив висунути гіпотезу про 
структурні відмінності осередків і наявності на їх 
території осередків природних і змішаного типу.

Об’єктивним критерієм для визначення іс-
тинних антропургічних осередків було обрано 
середню дистанцію льоту орнітофільних комарів 
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від зовнішніх меж населеного пункту до його 
центру. Встановлено, що істинних антропургічних 
осередків на цих теренах не було, що дозволило 
території населених пунктів визначити як потен-
ційні осередки змішаного типу.

Природними осередками вважали ділянки, 
що не зазнали природно перетворюючої діяльності 
людей у структурах біотопів упродовж останніх 50 
років. У районі «Х» частка природних осередків 
становила близько 60% від усієї території, у ра-
йоні «ВБ» приблизно 64% території припадало на 
природні осередки; у районах «В» та «Б» — 33% 
і 38% відповідно.

Аналіз орнітологічних і ентомологічних да-
них показав, що у формуванні та функціонуванні 
осередків на досліджуваних територіях вагомими 
була низка постійно діючих чинників, достатньо 
стабільних, із визначеною циклічністю їх актив-
ності упродовж тривалого часу. Перш за все, це  
еволюційно сформовані трансконтинентальні 
міграційні коридори перелітних птахів, що без-
посередньо проходили над досліджуваними тери-
торіями. Підсилення епізоотологічного потенціалу 
відбувалося двічі на рік: у весняний переліт птахів 
з Африканського континенту на Північ і осінній 
переліт, коли птахи поверталися до Єгипту і Нігерії. 
Відомо, що інтенсивний обмін низкою трансмі-
сивних мікроорганізмів між перелітними птахами 
і орнітофауною територій відбувається за участі 
орнітофільних комарів [1, 3, 6]. Річна циклічність 
ГЗН і тривалість сезону ризику зараження на-
селення визначається показниками ефективних 
температур. Третім важливим параметром були 
типи водних об’єктів та екологічні показники в 
межах біоценотичних комплексів.

Якщо за першою ознакою усі райони до-
слідження мали подібні характеристики, то сума 
ефективних температур в районах «Х» і «ВБ» 
була значно меншою. Характер заводнення те-
риторії та ступінь антропогенного її забруднення 
в цих двох районах характеризувався наявністю 
переважно проточних річок і великою кількістю 
ізотермічних і гіпотермічних озер і ставків, які 
не мали вираженого органічного забруднення 
внаслідок діяльності людей. На противагу тому, 
у районах «Б» і «В», де було менше заводнених 
територій, більшість водних об’єктів належали до 
гіпертермічних сильно забруднених органічними 
викидами зі суттєво зміненою екосистемою.

При дослідженні структури осередків зазна-
чених районів ми знайшли суттєві відмінності щодо 
потенційних ризиків інфікування місцевого насе-

лення збудником ГЗН. По-перше, це стосувалося 
кількісного і видового складу векторів, що було 
обумовлено циркуляцією переважно орнітофіль - 
них комарів у природних осередках, тоді як в 
осередках змішаного типу високе епідеміологічне 
значення мали як орнітофільні, так і антропофіль-
ні комарі. По-друге, ймовірність нападу комарів 
була значно вищою в осередках змішаного типу, 
на території яких окрім природних місць, було 
багато штучно створених водойм та інших тим-
часових водних об’єктів, як місць виплоду комарів, 
результатом чого була суттєво більшою щільність 
комарів та інший видовий склад векторів.

Інша важлива група обставин стосувалася як 
часу ризику нападу комарів на людей у різні пори 
року, так й їх добової активності. Якщо в природ-
них осередках це відповідало переважно літньо-
осінньому сезону, а впродовж доби — ранішньому 
і вечірньому часу, то в осередках змішаного типу 
ймовірність нападу зберігалася протягом цілого 
дня і могла статися у всі пори року.

При проведенні оцінювання ризиків інфі-
кування населення у змішаних осередках ваго-
ме значення мають дані про структуру подвір’я 
у приватному секторі, де може існувати низка 
специфічних чинників, що обумовлюють ризик 
інфікування людей. До них належать видовий 
склад тварин і птахів, які потенційно можуть бути 
«прокормлювачами» для комарів, наявність стайні 
з домашніми тваринами, курятники, гноївка, по-
двірний туалет, водозбірні об’єкти для дощівки, 
інші об’єкти (відра, бочки з водою), розташовані 
на притінених ділянках подвір’я із підвищеною 
вологістю. Такі об’єкти при відповідній температурі 
можуть бути використані як місця для відкладання 
із дозріванням особин векторів та місця перебу-
вання і концентрації комарів Cx. pipiens molestus, 
Ae. albopictus, а також Ae. excrucians, Ae. punctor, 
Ae. rusticus, Ae. cantans, Ae. communis.

Обстеження подвір, характеру побуту, ведення 
господарської діяльності дозволило оцінити ризик 
інфікування населення вірусом ГЗН як високий і 
постійний у змішаних осередках. У середньому 
кожне подвір’я мало до 7–10 місць потенційного 
виплоду комарів, жодних дезінсекційних заходів 
на території проживання і праці людей не про-
водилося впродовж багатьох років.

На сучасному етапі в Україні відсутня автома-
тизована система оцінювання ризиків інфікування 
населення збудниками, що передаються комара-
ми. Ми розробили таблицю для систематизації 
ентомологічних, епідеміологічних даних, а також 
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абіотичних показників, що дозволяло провести 
інтегральне оцінювання за бальною шкалою з ви-
значенням ступеню епідемічного ризику ураження 
людей збудниками комариних інфекцій. Викорис-
товуючи такий підхід, було проведено оцінювання 
чотирьох досліджених районів із розрахунком 
ступеню епіднебезпеки інфікування людей збуд-
никами ГЗН. Два райони: «Б» і «В», — були ви-
значені як території високого ризику зараження, 
а райони «Х» і «ВБ» — помірного ризику.

При оцінюванні структури і типів осередків 
трансмісивних комариних інфекцій слід брати 
до уваги види птахів (осілих, перелітних, пти-
ця на подвір’ях населених пунктів, як місточок 
орнітофільних комарів від перелітних птахів до 
домашніх); види і кількісні параметри векторів 
(комарі чи кліщі); ступінь урбанізації території 
(для визначення частки території із циркуляцією 
орнітофільних і/чи антропофільних комарів); наяв-
ність трансконтинентальних коридорів перелітних 
птахів; наявність річок, заплав, водойм (постійні, 
тимчасові (пересихаючі), штучно створені, при-
садибні ділянки (збір дощової води). Оцінювання 
циклічності функціонування біоценозів ґрунтується 
на врахуванні впливу абіотичних чинників.

Такий методологічний підхід дозволяє здій-
снювати районування територій із визначенням 

біоценозів з метою не лише обчислення по-
тенційних ризиків зараження людей, але й ви-
значення обсягів необхідних дезінсекційних та 
інших профілактичних і протиепідемічних захо- 
дів.

Висновки

Отже, аналіз біотичних і абіотичних чинників 
довкілля з урахуванням ступеню антропогенного 
впливу дозволяє стандартизувати підходи в оці-
нюванні територій ризику щодо ризиків існування 
осередків трансмісивних комариних інфекцій. 
Інформація про структуру осередків у різних ра-
йонах дає можливість спрогнозувати час і терито-
рії ризику інфікування збудниками арбовірусних 
трансмісивних комариних інфекцій населення, 
раціонально організувати заходи захисту насе-
лення від низки комариних інфекцій.

Перспективи подальших досліджень. Вважає-
мо за необхідне продовжити дослідження з метою 
розроблення та врахування інших обставин, які 
визначають активність епізоотологічного процесу 
і антропогенного впливу, що дозволить визначати 
ризики виникнення епідемічних ускладнень із 
ГЗН, гарячок Чикунгунья, Зіка та інших комариних 
інфекцій.
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В работе представлен обзор основных тенденций гло-
бального распространения эпидемии ВИЧ-инфекции и 
ключевых групп населения, уязвимых к ВИЧ-инфекции, 
в мире и разных регионах. Проанализирована совре-
менная демографическая ситуация в связи с влиянием 
ВИЧ/СПИДа. Рассмотрено обеспечение всеобщего 
доступа к лечению ВИЧ-инфекции, ожидаемое коли-
чество людей, нуждающихся в антиретровирусной 
терапии, и определены возможности общественного 
здравоохранения в условиях глобализации эпидемии 
ВИЧ-инфекции.
Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, СПИД, глобализа-
ция, эпидемия, смертность, прогноз, общественное 
здравоохранение.

Процесс глобализации определяется как расту-
щие экономические, политические и социаль-

ные глобальные взаимозависимости и интеграции 
понятий, ценностей, общин, капитала и других 
детерминант. 

Под действием глобализации формируются 
детерминанты глобального здоровья, которые 
становятся предметом политики в области гло-
бального здравоохранения и чаще всего находятся 
вне контроля отдельной страны.

Термин глобальное здравоохранение вклю-
чает определение состояния здоровья населения 
всей планеты, усилие мирового сообщества по 
внедрению и расширению программ по предупре-
ждению глобального распространения заболева-

ОЦЕНИВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ТИПОВ ОЧАГОВ  
ТРАНСМИСИВНИХ КОМАРИНЫХ ИНФЕКЦИЙ С УЧЕТОМ ЭПИДЕМИЧЕСКИХ РИСКОВ

Н.А. Виноград, У.А. Шуль
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина

В работе представлены данные о комплексной оценки структуры и типов очагов комариных транс-
миссивных инфекций в четырех районах одной из западных областей Украины, а также предложены 
подходы к определению и расчету потенциальных рисков заражения населения возбудителями этих 
инфекций в смешанных и природных очагах лихорадки Западного Нила.

Ключевые слова: лихорадка Западного Нила, риск, комары.

EVALUATION OF TRANSMISSIBLE MOSQUITO-BORNE INFECTIONS  
FOCI STRUCTURE AND TYPE REGARD TO EPIDEMIC RISK

N. Vynograd, U. Shul
Danylo Halytsky Lviv National medical University, Lviv, Ukraine

Data on a complex assessment of the structure and types of transmissible mosquito-borne infections foci 
in four areas of the western regions in Ukraine are presented. Approaches of identifying and calculating 
the potential risks of population’s infection by West Nile virus in mixed and natural foci are descripted.

Keywords: West Nile fever, risk, mosquitoes.
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ний, обеспечению справедливости и равенства в 
области здравоохранения во всем мире [6].

Эпидемия, начавшаяся в начале 80-х годов 
прошлого столетия в результате распространения 
вируса иммунодефицита человека (ВИЧ), в основ-
ном затрагивала определенные социальные группы 
общества, однако, за 30 лет превратилась в гло-
бальный кризис, который представляет собой одну 
из наиболее серьезных угроз для прогресса всего 
человечества и глобального здравоохранения. 
Глобальному распространению ВИЧ, поразившего 
более 210 стран, способствовали экономический 
кризис, широкое распространение рискованного 
сексуального поведения и наркомании, нивели-
рование традиционных морально-этических цен-
ностей, снижение роли образовательного сектора, 
а также массовые вынужденные перемещения 
населения, вызванные войнами, миграцией, ту-
ризмом, торговлей [3].

В результате тяжелых социально-экономи-
ческих последствий от болезней, обусловленнях син-
дромом приобретенного иммунодефицита (СПИД),  
вопросы противодействия эпидемии ВИЧ-инфекции 
стали для всех стран одними из приоритетных в 
сфере государственной политики здравоохране-
ния и социального развития, а также предметом 
международных обязательств. Так, в 2000 г. на 
Саммите тысячелетия Генеральной Ассамблеи 
Организации Объединённых Наций (ООН) миро-
выми лидерами впервые были определены гло-
бальные цели, чтобы остановить и обратить вспять 
эпидемию ВИЧ-инфекции. В 2002 г. был создан 
Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, тубер-
кулезом и малярией, а в 2006 г. была принята 
Политическая декларация по всеобщему доступу 
к профилактике, лечению, уходу и поддержке, в 
связи с ВИЧ. На заседании Генеральной Ассамблеи 
ООН в 2011 г. государства-члены ООН, изучив 
итоги борьбы с эпидемией, приняли Политическую 
декларацию ООН по ВИЧ/СПИДу, заявив о необхо-
димости активизации усилий по ее искоренению 
до 2015 г. [4, 11].

В новом докладе Объединенной программы 
Организации Объединенных Наций по ВИЧ/СПИД 
(ЮНЭЙДС) «Ускорение: прекращение эпидемии 
СПИДа до 2030 года» новый набор целевых показа-
телей «90–90–90» к 2020 г. и «95–95–95» к 2030 г. 
означает, что 90/95% людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ),  
должны знать о своем ВИЧ-статусе; 90/95% людей, 
знающих о своем ВИЧ-положительном статусе, 
должны получить лечение; и 90/95% людей, на-
ходящихся на лечении, должны добиться эффек-

тивного лечения и стойкого подавления вирусной 
нагрузки. Выполнение данных целей позволит 
к 2030 г. предотвратить 28 млн. новых случаев 
ВИЧ-инфекции и 21 млн. смертей от СПИДа, а 
также ликвидировать глобальную эпидемию ВИЧ-
инфекции [21].

Поставленные цели ЮНЭЙДС требуют стой-
ких эффективных вмешательств и увеличения 
финансирования на основе данных о тенденциях 
развития эпидемического процесса ВИЧ-инфек-
ции в регионах и отдельных странах мира. Пред-
ложенный подход ЮНЭЙДС по ускорению мер 
противодействия ВИЧ/СПИДа рекомендует концент - 
рировать ресурсы в сферах, которые обеспечат 
длительный профилактический эффект. Особо 
актуальным для прекращения глобального нега-
тивного влияния ВИЧ/СПИДа на мировое население 
является внедрение глобальных программ по сни-
жению социально-демографических последствий 
эпидемии и улучшению показателей здоровья в 
рамках общественного здравоохранения [8, 24].

Цель работы: изучить социально-демографи-
ческие аспекты глобального влияния эпидемии 
ВИЧ-инфекции и состояние общественного здра-
воохранения на фоне пандемического распро-
странения ВИЧ.

Материалы и методы исследования

Для проведения ретроспективного обзора 
были использованы данные глобальной и регио-
нальной отчетности по ВИЧ/СПИДу за 2010–2014 гг.  
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
Европейского центра по контролю и профилактике 
заболеваемости (EcDС), Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ. Для анализа ситуации по Украине 
использована форма отчетности № 2-ВИЧ/СПИД  
(годовая) «Отчет о лицах с состояниями и болез-
нями, обусловленными вирусом иммунодефицита 
человека (ВИЧ)». Прогнозируемые данные по-
лучены с помощью компьютерной программы 
«Spectrum» (стандартное программное обеспече-
ния, разработанное институтом «Futures Institute», 
США). В работе применен комплекс описательно-
оценочных приемов эпидемиологического метода 
исследования.

Результаты и их обсуждение

Результатами ранних исследований в области 
эпидемиологии было установлено, что заболева-
ние, вызванное ВИЧ, не является эндемичным, 
т.е. постоянно не связано с резервуаром возбу-
дителя на ограниченных территориях, а довольно 
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умеренно распространяется по новым странам 
и континентам, независимо от климатических 
и географических особенностей, угрожая ста-
бильности в ранее достаточно благоприятных 
регионах. Совсем недавно считалось, что ВИЧ/
СПИД — это проблема в основном стран Афри-
канского континента. В начале 90-х годов ВИЧ 
быстро распространился в Юго-Восточной Азии. 
Конец 90-х годов характеризовался молниеносным 
развитием эпидемии ВИЧ-инфекции в странах 
Восточной Европы [13, 17].

Поскольку система надзора за ВИЧ-инфекцией 
существенно отличается в разных странах, для 
сравнительной оценки ситуации по ВИЧ/СПИДу и 
ее тенденций ЮНЭЙДС использует смоделирован-
ные оценочные данные, полученные с помощью 
компьютерной программы «Spectrum» [9].

По оценочным данным ЮНЭЙДС, на 01.01. 
2015 г. в мире проживало 36,9 млн. человек, 
инфицированных ВИЧ, из них — 50% женщин. 
С начала эпидемии умерли от СПИДа 24 млн. 
человек. В течение 2014 г. 2,0 млн. человек были 
заражены ВИЧ и 1,5 млн. умерли от СПИДа. В ре - 
зультате международных усилий, за период с 2000 
по 2014 годы, оценочное число новых случаев 

ВИЧ-инфекции уменьшилось на 35%, случаев 
смерти от СПИДа — на 24%, новых случаев ВИЧ-
инфекции у детей — на 58%. С 2010 по 2014  
годы 84 из 121 страны с низким и средним уров-
нем доходов увеличили внутренние расходы на 
противодействие СПИД (табл. 1).

На начало 2015 г. более 70% ВИЧ-инфици ро-
ванных лиц в мире проживали в странах Африки, 
где оценочное число людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ), 
составило 25,8 млн. человек. Следующим по чис-
ленности ЛЖВ является Азиатско-Тихоокеанский 
регион — число больных достигло 5,0 млн. чело-
век. Хотя оценочное число ВИЧ-инфицированных 
лиц в странах Восточной Европы и Центральной 
Азии относительно невелико, темпы роста вновь 
зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции в 
этом регионе являются одними из самых высоких 
в мире — за последние 10 лет число таких слу-
чаев увеличилась в 20 раз, и составило 1,4 млн.  
человек (табл. 2). Следует подчеркнуть, что по 
самым оптимистическим прогнозам, к 2025 году в 
трех странах Евроазиатского континента — Китае,  
Индии и России, оценочное число ЛЖВ может 
достигнуть 66 млн. человек, а умерших от ВИЧ-
инфекции — 43 млн. человек. Иными словами, в 

Таблица 1. Глобальные тенденции эпидемии ВИЧ-инфекции по оценкам ЮНЭЙДС

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

Люди, живущие с ВИЧ, млн. 34,4 34,9 35,6 36,2 36,9
Новые случаи ВИЧ-инфекции, млн. 2,3 2,3 2,2 2,1 2,0
Смерти от СПИДа, млн. 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8
Ресурсы, млрд. долл. США 15,9 18,2 19,6 20,4 20,2

Источник: Глобальный информационный бюллетень ЮНЭЙДС, 2015.

Таблица 2. Региональные данные по ВИЧ/СПИДу по оценкам ЮНЭЙДС

Показатели

ЛЖВ,
на 01.01.2015 г.

Новые случаи ВИЧ-инфекции, 
2014 г.

Смерти  
от СПИДа

всего дети всего дети всего

Африка к югу от Сахары 25,8 млн. 2,3 млн. 1,4 млн. 190 000 790 000
Азиатско-Тихоокеанский регион 5,0 млн. 200 000 340 000 21 000 240 000
Латинская Америка 1,7 млн. 33 000 87 000 2 000 41 000
Караибский бассейн 280 000 13 000 13 000 <500 8800
Ближний Восток и Северная Африка 240 000 13 000 22 000 2400 12 000
Восточная Европа и Центральная Азия 1,5 млн. 17 000 140 000 1200 62 000
Западная и Центральная Европа,  
Северная Америка 2,4 млн. 3300 85 000 <500 26 000

Источник: Глобальный информационный бюллетень ЮНЭЙДС, 2015.
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ближайшее десятилетие ожидается, что послед-
ствия от эпидемии ВИЧ-инфекции в этих странах 
будут гораздо серьезнее, нежели в нынешней 
субэкваториальной Африке.

Эпидемия ВИЧ-инфекции имеет многочис-
ленные последствия, однако наиболее трагические 
из них — демографические, состоящие в потерях 
человеческих жизней. ВИЧ-инфекция негативно 
влияет на уровень рождаемости и смертности, и, в 
конечном итоге, на возрастную и половую структу-
ру населения. Высокий уровень распространения 
ВИЧ среди женского населения может стать при-
чиной таких негативных демографический явлений 
в обществе, как: увеличение смертности женщин в 
репродуктивном возрасте; снижение рождаемости; 
увеличение числа детей-сирот [10, 22].

СПИД остается одной из главных причин пре-
ждевременной смертности во всем мире [25]. 
По оценке ВОЗ, нынешние тенденции в развитии 
ВИЧ-инфекции будут оказывать все большее воз-
действие на уровень смертности среди младен-
цев, детей и взрослых. По прогнозам, к 2025 г. в 
результате эпидемии ВИЧ-инфекции население в 
Африке будет на 14% меньше того, каким оно мог-
ло бы быть без влияния СПИДа, в 38 африканских 
странах, наиболее затронутых эпидемией, продол-
жительность жизни сократится почти на десять лет. 
Что касается неафриканских стран, то наиболее 
существенное сокращение продолжительности 
жизни прогнозируется на Багамских Островах, 
Доминиканской Республике, Гаити, Камбодже и 
Мьянме. Предполагается, что до 2025 года СПИД 
станет причиной 31 млн. дополнительных смертей 
в Индии и 18 млн. смертей в Китае [21].

Несмотря на усилия, предпринимаемые в 
Европейском регионе ВОЗ (Регион), в течение пос-
леднего десятилетия, регистрируемая заболевае-
мость на ВИЧ-инфекцию в Регионе увеличилась на  
59% — с 10,3 на 100 000 населения (80 652 чел.)  
до 16,4 на 100 000 населения (142 197 чел.). Этот 
рост в основном обусловлен неблагополучной 
эпидемической ситуацией по ВИЧ-инфекции на 
востоке Региона, где в период с 2005 по 2014 
годы данный показатель увеличился на 115% — с 
20,1 на 100 000 населения (51 058 чел.) до 43,2 на 
100 000 населения (109 921 чел.) [12].

Среди всех людей с впервые диагностиро-
ванной ВИЧ-инфекцией в Регионе в 2014 г. 3% 
проживают в центральной его части, 20% — в 
западной, а 77% — в восточной (Армения, Азер-
байджан, Беларусь, Эстония, Грузия, Казахстан, 
Кыргызстан, Латвия, Литва, Республика Молдова, 
Российская Федерация, Таджикистан, Туркмени-
стан, Узбекистан, Украина). Наибольшее количе-
ство новых случаев ВИЧ-инфекции на востоке 
Региона зарегистрировано в России (85 252 чел.) 
и Украине (15 796 чел.) [5, 23].

Тенденции, наблюдаемые в структуре путей 
передачи вируса в Европейском регионе ВОЗ, 
указывают на то, что по сравнению с 2005 г. число 
людей, инфицированных ВИЧ в результате гете-
росексуальных контактов, увеличилось на 25%, 
сексуальных контактов между мужчинами — на 
28%, а число случаев инфицирования в результате 
потребления инъекционных наркотиков снизилось 
на 22%. Соотношение случаев инфицирования 
ВИЧ разными путям неодинаковое в 3-х геогра-
фических зонах Региона (рис. 1).

Рисунок 1. Структура путей передачи среди новых случаев ВИЧ-инфекции в разных географических зонах Европейского 
региона ВОЗ в 2014 г.
Источник: Европейский центр профилактики и контроля заболеваний, Европейское региональное бюро ВОЗ, 2015 год
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Существуют фактические данные, позволяю-
щие предположить, что значительная часть иммиг-
рантов заражаются ВИЧ после их прибытия в 
Европу. Так по данным EcDС, в 2014 г. 31% новых  
случаев ВИЧ-инфекции в Регионе были зарегист-
рированы среди мигрантов: 22% среди неевропей-
ских мигрантов (людей, родившихся за предела-
ми Европы) и 9% среди европейских мигрантов 
(людей, родившихся в Европе, но не в стране, 
предоставляющей отчетность). Важно отметить, 
что в период с 2005 по 2014 годы количество 
новых случаев ВИЧ-инфекции среди неевропей-
ских мигрантов уменьшилось на 41%, а среди 
европейских мигрантов возросло на 48% [23].

В сочетании с миграцией, текущее состояние 
здоровья в Украине вызвал демографический 
кризис, в результате которого в течение послед-
них двух десятилетий и военного конфликта на 
востоке страны с 2013 г. население сократилось 
на 8,4 млн. человек — с 51,3 млн. до 42,9 млн. 
человек [2]. Уровень смертности в Украине на-
много выше, чем в большинстве европейских 
стран, особенно у мужчин. Украина по этому по-
казателю среди всех стран Европы находится в 
четверке лидирующих стран, вместе с Российской 
Федерацией, Беларусью и Молдовой. В течение 
последних пяти лет общий показатель смертности 
в Украине удерживается на очень высоком уровне: 
15,3–14,6 на 1000 населения (Европа — 6,5–6,9), 
каждая третья смерть — преждевременная. По 
показателю средняя продолжительность жизни 
Украина занимает 150 место среди 223 стран мира,  
который в 2015 г. составил 70,4 года (65,2 лет 
среди мужчин и 75,5 лет среди женщин) [1, 2, 
15].

Особого внимания привлекают результаты 
исследования «The Global Burden of Disease Study 
(GBD)» — совместный проект, в котором при-
нимают участие около 500 исследователей из 50 
стран мира, занимающиеся вопросами тенденций 
потери здоровья населения в результате разных 
причин, оценки продолжительности (в годах) по-
тенциальной жизни, недожитой из-за наступления 
преждевременной смерти.

Наибольшее количество лет потерянной по-
тенциальной жизни вследствие преждевременной 
смерти (years of potential life lost — YРLL) в Украи-
не в 1990 г. было обусловлено преждевременной 
смертью от ишемической болезни сердца (ИБС)  
(3607 тыс. потерянных лет; 25,6% от общего ко - 
личества лет по показателю YРLL, 1-й ранг), цере-
броваскулярных заболеваний (паралич) (1902 тыс.  

потерянных лет; 13,9%, 2-й ранг) и рака легких 
(590 тыс. потерянных лет; 4,2%; 3-й ранг). Ранг 
по показателю YРLL вследствие преждевременной 
смерти от ВИЧ/СПИДа в 1990 г. равнялся 116. 
Через 20 лет, в 2010 г., в Украине абсолютное 
большинство потерь вследствие преждевременной 
смерти было установлено среди тех же нозологи-
ческих форм по двум первым рангам показателя 
YРLL в 1990 г., а именно ИБС (4687 тыс. потерян-
ных лет; 32 6% от общего количества потерянных 
лет по показателю YРLL, 1-й ранг) и цереброваску-
лярные заболевания (1644 тыс. потерянных лет;  
11,3%, 2-й ранг). Однако, ранговое место по пока-
зателю YРLL вследствие преждевременной смерти 
от ВИЧ/СПИДа изменилось с 116-го в 1990 г. на 
3-й ранг в 2010 г., что соответствовало 1000 тыс. 
потерянных лет жизни и 7,0% от общего количе-
ства потерянных лет по показателю YРLL. Следует 
подчеркнуть, что темп прироста показателя YРLL 
вследствие преждевременной смерти от ВИЧ/
СПИДа за период 1990-2010 гг. был самым вы-
соким среди причин преждевременной смерти в 
Украине и составил + 9999%.

В глобальном контексте значительный прог-
ресс в мире был достигнут в отношении обеспече-
ния всеобщего доступа к комплексному лечению 
ВИЧ-инфекции. За последние годы стоимость 
лечения ВИЧ-инфекции снизилась более чем в 
20 раз — с 15 тысяч долларов до 600 долларов в 
год на больного. Число людей, получающих анти-
ретровирусную терапию (АРТ) в развивающихся 
странах возросло более чем в 30 раз.

Однако, серьезной проблемой является то, 
что, даже, несмотря на общую тенденцию сниже-
ния масштаба эпидемии ВИЧ-инфекции в мире и 
оптимизацию финансовых затрат, в ближайшее 
время значительное число ЛЖВ будут нуждаться 
в специфическом лечении. Так, по состоянию на 
июнь 2015 года доступ к АРТ имели 41% взрос- 
лых, 31% детей и 73% беременных женщин, жи-
вущие с ВИЧ [7].

Самый высокий охват АРТ больных с ВИЧ-ин-
фекцией зафиксирован в странах Америки (75%)  
и Африки (63%), в то же время, самый низкий 
доступ к специфическому лечению наблюдается 
на Ближнем Востоке (15%). Пристального вни-
мания заслуживает низкое значение данного по-
казателя в Европейском регионе (38%), однако 
в отношении ВИЧ-инфицированных беременных 
в этом регионе наблюдается самый высокий в 
мире охват антиретровирусной профилактической 
(АРВП) — 95% (рис. 2).
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Всеобщим консенсусом сегодня является то, 
что применение антиретровирусных препаратов 
следует рассматривать в качестве одного из важ-
ных профилактических инструментов снижения 
новых случаев инфицирования ВИЧ. АРТ позволяет 
значительно уменьшить концентрацию вируса в 
организме ВИЧ-инфицированного (вирусную на-
грузку), ограничив тем самым вероятность зара - 
жения других лиц. В связи с этим, многие страны 
приняли новую стратегию противодействия эпи-
демии — «лечение как профилактика», которая 
подразумевает ранее начало АРТ больных с ВИЧ-
инфекцией, по возможности, с момента установ-
ления ВИЧ-положительного статуса. Следствием 
такого выбора стало резкое возрастание потреб-
ности в АРТ — число ЛЖВ, которые нуждаются в 
лечении, но не имеют возможности его получить, 
также увеличилось. Все больший разрыв в АРТ 
наблюдается в мире в связи с принятием обнов-
ленного руководства ВОЗ 2013 г, где основной 
рекомендацией является назначение АРТ всем 
ВИЧ-инфицированным пациентам при уровне им-
муносупрессии cD4 500 кл/мкл и меньше [16].

Во многих странах, серьезно затронутых проб - 
лемой ВИЧ/СПИДа, отставание в развитии сферы 
здравоохранения наблюдалось еще до возник-
новения эпидемии. Возрастающая потребность 
в лечении, в связи с ВИЧ, захлестнула систему 
здравоохранения во многих развивающихся стра-
нах. Растущий спрос на медицинские услуги для 
ВИЧ-инфицированных пациентов легло тяжелым 
бременем на уже перегруженные службы здраво-
охранения. В различных странах — от Таиланда 
до Бурунди — в больницах больших городов на 
ВИЧ-инфицированных больных приходится от 
40% до 70% коек. В то же время людские ресурсы 
сектора здравоохранения постоянно сокращаются 
вследствие СПИДа. Исследование, проведенное в 

Замбии, показало, что в одной из больниц смерт-
ность среди медицинского персонала больниц 
за десять лет выросла в 13 раз, в основном по 
причине ВИЧ-инфекции [6, 18].

Одним из результатов моделирования раз-
вития эпидемии ВИЧ-инфекции в Украине стала 
разработка трех сценариев развития эпидемии при 
условии обеспечения «универсального доступа» к 
специфическому лечению (охват АРТ≥98% от числа 
тех, кто в ней нуждается) при условии ее назначения 
при базовых уровнях cD4 500 кл/мкл, 350 кл/мкл и 
меньше, 200 кл/мкл и меньше. В прогнозируемом 
периоде до 2020 г. оценочное количество ЛЖВ, 
требующих АРТ, будет самым высоким при назна-
чения АРТ при степени иммуносупрессии cD4 500 
кл/мкл и увеличиться с 169,3 тыс. человек в 2015 
г. до 210,6 тыс. человек в 2020 г. (рис. 3).

Поскольку вследствие эпидемии СПИДа пра-
вительства многих стран стали испытывать все 
большие трудности с обеспечением медицинского 
обслуживания в рамках государственного сектора, 
все значительную долю расходов в этой области 
вынуждены брать на себя международные орга-
низации, частный сектор, домашние хозяйства и 
каждый отдельный человек. В 2015 г. 44 страны 
с низким и средним уровнем доходов получили 
75% средств на борьбу с эпидемией от между-
народных доноров. По оценкам ЮНЭЙДС, в 2020 
году на противодействие ВИЧ/СПИДу потребует-
ся 31,1 млрд. долларов США, а в 2030 году —  
29,3 млрд. долларов США [7, 20].

Сегодня ВИЧ/СПИД как область глобального 
общественного здравоохранения характеризуется 
значительными проблемами, связанными с нару-
шением принципа справедливости с точки зрения 
уязвимости и риска, доступа к услугам, медико-
санитарных и социальных результатов. Для дости-
жения принятых амбициозных глобальных целей 

Рисунок 2. Охват антиретровирусным лечением по регионам мира, по оценке ЮНЭЙДС 2014 г.
Источник: Глобальный информационный бюллетень ЮНЭЙДС, 2015.
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ЮНЭЙДС «90–90–90» систему мероприятий по 
противодействию и профилактике ВИЧ-инфекции 
следует существенно усовершенствовать, при-
меняя инновационные методы работы. Активное 
развитие в последние десятилетия общественного 
здравоохранения в развитых странах в значитель-
ной мере улучшило показатели здоровья населе-
ния в этих странах [14].

Отличительными чертами сильной системы 
здравоохранения, которая сможет взять на себя 
бремя эпидемии ВИЧ-инфекции, являются: эффек-
тивные модели предоставления услуг; достаточная 
численность высококвалифицированных кадро-
вых ресурсов; функциональные информационные 
системы здравоохранения; надежный доступ к 
основным медицинским продуктам и технологиям; 
адекватное финансирование здравоохранения; а 
также сильное руководство и управление [19].

Страны должны стремиться к расширению 
охвата программами противодействия эпидемии, 
особенно в ключевых группах населения, которые 
подвергаются наибольшему риску инфицирования 
ВИЧ. Внедрения законов и стратегий, направленных 
на ликвидацию гендерного неравенства и защиту 
прав человека снизит уязвимость к ВИЧ-инфек ции, 
расширит доступ к медицинским услугам, а также 
повысит их качество и эффективность для ЛЖВ. 
В рамках общественного здравоохранения должна 
предоставляться социально-ориентированная по-
мощь в связи с ВИЧ/СПИДом.

Выводы

1. На современном этапе эпидемия ВИЧ-
инфекции в условиях ее глобального распростра-
нения происходит постепенное снижение темпов 
распространения ВИЧ во всех регионах мира, за 
исключением стран Восточной Европы и Централь-
ной Азии; Южной и Юго-Восточной Азии.

2. СПИД остается одной из главных причин 
преждевременной смертности во всем мире. Де-
мографические аспекты проблемы ВИЧ/СПИДа 
будут выражены в увеличении смертности в мо-
лодом возрасте, усугублении процесса старения 
и депопуляции населения.

3. Эпидемия ВИЧ-инфекции в Украине разво-
рачивается на фоне негативных демографических 
тенденций, где темп прироста показателя YРLL 
вследствие преждевременной смерти от ВИЧ/
СПИДа за период 1990-2010 гг. был самым вы-
соким среди других заболеваний и причин пре-
ждевременной смерти в Украине.

4. В мире возрастает потребность в лечении 
в связи с ВИЧ, отмечается все больший разрыв 
в АРТ между получающими и нуждающимися в 
лечении пациентами. Охват АРТ не достигает 80%, 
чтоб существенно повлиять на эпидемию.

5. Для успешной борьбы с эпидемией ВИЧ-
инфекции важное на глобальном, региональном, 
страновом уровнях необходимо наличие сильных 
систем здравоохранения, способных обеспечивать 
социально-ориентированную помощь в связи с 
ВИЧ/СПИДом.

Перспективы дальнейших  
исследований

Для каждой страны, затронутой эпидемией 
ВИЧ-инфекции, в том числе и для Украины, не-
обходимо постоянно проводить социально-демо-
графический анализ эпидемии ВИЧ-инфекции, 
определять тенденции развития эпидемического 
процесса с целью планирования адекватных про-
филактических, противоэпидемических и лечеб- 
ных мероприятий, разработки новых инструмен-
тов управления социально значимыми заболева-
ниями в контексте общественного здравоохра- 
нения.

Рисунок 3. Оценочное количество ЛЖВ в возрасте 15 лет и старше, нуждающихся в АРТ, при условии назначения АРТ при 
различных степенях иммуносупрессии, в прогнозируемом периоде до 2020 г.
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У роботі представлений огляд основних тенденцій глобального поширення епідемії ВІЛ-інфекції 
та ключових груп населення, уразливих до ВІЛ, в світі та по регіонах. Проаналізовано сучасну 
демографічну ситуацію в зв’язку з впливом ВІЛ/СНІДу. Розглянуто забезпечення загального до-
ступу до лікування ВІЛ-інфекції, очікувана кількість людей, які потребують антиретровірусної 
терапії, і визначені можливості громадської охорони здоров’я в умовах глобалізації епідемії  
ВІЛ-інфекції.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, СНІД, глобалізація, епідемія, смертність, прогноз, громадське 
здоров’я.
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The overview of trends of the global HIV epidemic and key populations in the world and different regions 
impact are presented in the article. It was analyzed the current demographic situation in connection of 
HIV/AIDS. It was identified expected number of people who need of antiretroviral therapy and the strengths 
of public health in the context of globalization of the HIV epidemic.
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Встановлено, що проблема сальмонельозу продовжує 
залишатися актуальною для населення України. Пито-
ма вага сальмонельозу у загальній структурі гострих 
кишкових інфекцій сягає 10%. В етіологічній структурі 
превалює S. enteritidis. Реєструються як спорадичні 
випадки сальмонельозу, так і спалахи. Виникнення 
масових захворювань на сальмонельоз у більшості ви-
падків обумовлено порушенням технологічних процесів 
у закладах громадського харчування, недотриманням 
режимів зберігання і транспортування продуктів, не-
задовільний санітарний стан приміщень.
Ключові слова: сальмонельоз, спалахи, фактори ри-
зику.

До цього часу сальмонельоз лишається світо-
вою проблемою, оскільки у багатьох країнах, 

особливо з розвиненим тваринництвом, є широко 
розповсюдженим інфекційним захворюванням, до 
того ж, має тенденцію до зростання інцидентності 
[11, 12]. Процеси глобалізації, що супроводжуються 
змінами технології виробництва продуктів харчу-

вання, стереотипів харчової поведінки населення, 
інтенсивним ростом міжнародної торгівлі і міграції 
сприяють поширенню сальмонельозів [1, 9].

В останні роки відмічається значний ріст за-
хво рюваності на сальмонельоз, викликаний S. ente - 
ritidis, основними факторами передавання якого 
є м’ясо птиці і яйця. Молочні і рибні продукти, 
також можуть бути інфіковані сальмонелами, од - 
нак, у загальній захворюваності вони мають менше 
значення [6, 13].

Глобальне поширення сальмонельозів, ріст 
інтенсивності епідемічного процесу у сукупності із 
зростаючими економічними втратами, обумовлю-
ють необхідність постійного епідеміологічного 
спостереження за цією групою інфекцій, пошуку 
оптимальних шляхів профілактики.

Мета роботи — дослідити епідемічний процес 
(ЕП) сальмонельозу в Україні у сучасних умовах, 
надати пропозиції по оптимізації існуючої системи 
епідеміологічного нагляду (ЕН), удосконаленні 
заходів профілактики.
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Матеріали і методи
У роботі представлені дані ЕН за сальмоне-

льозами в Україні. Використані матеріали офіційної 
медичної статистики (ф. №1, №2 «Звіт про окремі 
інфекційні та паразитарні захворювання (місячна, 
річна)»), узагальнені звітні дані МОЗ України про 
спалахи гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у 2015 р.,  
інформаційний бюлетень Державного закладу 
«Український центр з контролю та моніторингу 
захворювань МОЗ України» «Про розповсюдже-
ність сальмонел серед людей (хворих та носіїв) 
та в об’єктах середовища життєдіяльності людини 
на території України у 2015 році».

У роботі застосовували дескриптивні та ана - 
літичні прийоми епідеміологічного методу дос-
ліджень, статистичні методи. Отримані дані були 
проаналізовані за допомогою пакету c-STAT (Ox-
ford Statistic).

Результати роботи та їх обговорення

У 2010–2015 рр. в Україні показники захво-
рюваності на сальмонельоз знаходилися у межах  

18,5–22,1 на 100 тис. нас., без тенденції до зни-
ження (Тзн.сер.=–0,55%) (рис. 1). Питома вага саль-
монельозу у загальній структурі ГКІ варіювала від 
8,1 до 10,3%.

Оскільки у досліджуваному періоді інцидент-
ність на сальмонельоз була стабільною, ми, на 
прик ладі 2015 р., дослідили територіальний розпо-
діл випадків захворювання. Нами було встановлено, 
що показники захворюваності у регіонах України 
відрізнялися у декілька разів. Найчастіше пацієнти 
у лікарняні заклади з приводу сальмонельозу 
зверталися у Харківській (рівень інцидентності —  
52,65 на 100 тис. нас.), Черкаській (34,15), Хмель-
ницькій (30,14), Чернігівський (29,58) областях 
та м. Києві (25,29 на 100 тис.). Найменше — у 
Тернопільській (3,27), Луганській (5,01), Донецькій 
(7,55), Херсонській (8,22) та Чернівецькій (12,92) 
областях (рис. 2).

Загально відомо, що в епідеміологічному 
відношенні ситуація по ГКІ може суттєво усклад-
нюватися виникненням спалахової захворюваності, 
яка є індикатором епідеміологічного неблагопо-

Рисунок 1. Динаміка захворюваності на сальмонельоз в Україні у 2010–2015 рр.

Рисунок 2. Рівень захворюваності населення на сальмонельоз по регіонах України
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луччя, опосередкованою ознакою низької якос-
ті профілактичних і протиепідемічних заходів. 
Імовірно, з недостатньою ефективністю цих за-
ходів, пов’язані і зареєстровані в Україні спалахи 
діарейних інфекцій.

За даними офіційної статистичної звітності у 
2015 р. 47,5% спалахів (всього 101) були спричи-
нені сальмонелами. Загальна кількість постраж-
далих в осередках склала 779 осіб. Сальмонели з 
клінічного матеріалу хворих були виділені у 72,4% 
випадків. Найбільшу кількість спалахів сальмо-
нельозу зареєстрували у Харківській області —  
7 осередків (14,6% від загальної кількості), по 5 
(10,4%) — у Черкаській та Львівській, по 4 (8,3%) —  
у Житомирській та Чернігівській, по 3 (6,3%) — 
у Вінницькій, Хмельницькій та Волинській, по 2 
(4,2%) — у Запорізькій, Дніпропетровській та 
Київській областях (рис. 3).

Спалахова захворюваність в окремих регіонах 
суттєво впливала на показники інцидентності, в 
інших — її частка була мізерною. У Харківській 
області, незважаючи на те, що було найбільше 
зареєстровано спалахів сальмонельозів, на загаль- 
ний рівень інцидентності у регіоні, ці спалахи не 
вплинули, епідемічну ситуацію визначала спора-
дична захворюваність. При показнику осередко - 
вості — 5,2, частка хворих з осередку сальмоне-
льозу у загальній сукупності постраждалих ста-
новила лише 1,8%. У Львівській та Чернігівській 

областях, навпаки, частка хворих з осередку у 
структурі, зареєстрованих хворих на сальмоне-
льоз, сягала 25,7 і 22, 4% відповідно.

Спалахи сальмонельозу реєстрували серед 
населення окремих територій локально і в органі-
зованих колективах (дитячі дошкільні організації, 
загальноосвітні заклади, літні оздоровчі заклади, 
промислові підприємства) (табл. 1). У закладах 
громадського харчування інтенсивність спалахів 
була найбільш вираженою (показник осередко- 
вості склав 13,7).

У 89,6% випадків спалахи були викликані 
S. enteritidis, 2,1% — S. typhimurium, 6,2% —  
S. blegdam, 2,1% — S. glostrup (табл. 2). Якщо 
штам S. enteritidis в останні роки традиційно спри - 
чиняв більшість випадків захворюваності на саль-
монельоз [10] і його можна вважати «місцевим», 
то S. blegdam та, особливо, S. glostrup — для Украї - 
ни є «екзотичними» штамами, що рідко ізолюють 
з клінічного матеріалу, об’єктів навколишнього 
середовища, зразків продуктів харчування.

У 2015 р. S. glostrup, спричинила спалах 
у м. Ніжин Чернігівської області серед осіб, які 
вживали солену красну рибу, виготовлену гос-
подарем у домашніх умовах. Соління, як відомо, 
діє на сальмонели відносно слабо, а завезена 
в Україну красна риба, імовірно, була конта-
мінована сальмонелами. На завізний характер  
S. glos trup вказував і факт того, що постраждала 

Рисунок 3. Розподіл випадків спалахів сальмонельозу в Україні (%)
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лише невелика кількість людей, з одного осе-
редку, до того ж, окрім даного спалаху, штамів 
Salmonella даного серовару в Україні виявлено не 
було. Дослідники із Росії також повідомляли про 
спалах сальмонельозу, спричиненого S. glostrup, 
внаслідок вживання, завезеного із США, м’яса 
індички, що було контаміноване, вищезазначеним 
сероваром [4]. Серовар S. blegdam спричинив в 
Україні у 2015 р. 3 спалахи у побуті: 2 у Запорізькій 
області і 1 у Вінницькій. Даний збудник вперше у 

Запорізькій області був виділений з води відкритих 
водоймищ у 2003 р. У 2004 р. — вже від людей. 
З 2007 р. — S. blegdam домінувала в етіологічній 
структурі сальмонельозів у Запорізькій області [3]. 
У 25 випадках (52,1%) в Україні у 2015 р. були за-
реєстровані мікст-спалахи. Одночасно з клінічного 
матеріалу ізолювали сальмонели, віруси, умовно 
патогенні мікроорганізми.

Доведено, що захворюваність на сальмонельоз 
дещо вища у теплу пору року [10]. Спалахи най- 
частіше реєстрували у травні–вересні (рис. 4).

Основними причинами захворювання на саль - 
монельоз, постраждалі називали вживання «сум-
нівних», щодо якості, продуктів харчування, до 
складу яких входили яйця та м’ясо. При розсліду-
ванні спалахів сальмонельозу працівниками Держ-
санепідслужби було встановлено, що у закладах 
громадського харчування у більшості випадків були 
відсутні документи, що засвідчували походження, 
якість та безпечність продуктів харчування, пору-
шувалися технологія приготування готових страв, 
умови зберігання і транспортування, не проводився 
періодичний лабораторний контроль готової про-
дукції, недотримувалися терміни проходження 
працівниками періодичних медичних оглядів. У 
2015 р. вперше в Україні зареєстровано спалах 

Таблиця 2. Розподіл спалахів по етіології

Етіологія
Кількість спалахів Кількість постраждалих Показник  

осередковостіАбс. % Абс. %

S. enteritidis 43 89,6 527 93,5 12,3
S. typhimurium 1 2,1 7 1,2 7
S. blegdam 3 6,2 25 4,4 8,3
S. glostrup 1 2,1 5 0,9 5
Всього 48 100 564 100 11,7

Таблиця 1. Розподіл спалахів за місцем виникнення

Місце виникнення
Кількість спалахів Кількість постраждалих Показник  

осередковостіАбс. % Абс. %

Серед населення окремих територій 19 39,5 211 37,4 11,1
Заклади громадського харчування 21 43,7 288 51,1 13,7
Дошкільні заклади 4 8,4 34 6,1 8,5
ПТУ 1 2,1 8 1,4 8
Літні оздоровчі заходи 1 2,1 11 1,9 11
Промислові підприємства 2 4,2 12 2,1 6
Всього 48 100 564 100 11,7

Рисунок 4. Помісячний розподіл спалахів сальмонельозу в 
Україні (%)
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сальмонельозу, спричинений продукцією промис-
лового виробництва (майонез «Провансаль»).

Таким чином, харчові продукти, як у світі, так 
і в Україні є превалюючими факторами передачі 
сальмонельозу [6, 9, 13, 14].

Птахівництво та тваринництво — провідні 
галузі сільського господарства України. З їх по-
дальшим розвитком пов’язано вирішення цілого 
ряду соціально-економічних завдань, а саме, за-
доволення попиту населення на якісні продукти 
харчування. Звичайно, здоров’я людини залежить 
від здоров’я тварин, і як наслідок, від якості тва-
ринницької продукції. Лише здорові тварини дають 
ефективно здорову і доброякісну продукцію.

Сальмонельоз у сучасних умовах надзвичайно 
широко поширене захворювання серед тварин. 
Удосконалення методів розведення і відгодовуван-
ня тварин, їх зоотехнічного і ветеринарного обслу-
говування, сприяли тому, що в останні роки рівні 
захворюваності на сальмонельоз зросли ще біль-
ше. Вакцинопрофілактика стала необов’язковою, 
і у плані протиепізоотичних заходів часто не пе-
редбачається. Тварини від моменту народження і 
до забою постійно потрапляють під вплив різних 
екстремальних ситуацій, що значно послаблює 
їх природну резистентність і сприяє тому, що 
після потрапляння в організм, сальмонели — 
адаптуються і розмножуються. Безперервність 
технологічного процесу отримання птахівницької 
продукції, концентрація великої кількості особин в 
одному місці, сприяє виникненню сальмонельозу 
у курей. За даними дослідників, S. enteritidis ви-
діляють із зразків м’яса курей у 81,3% випадків, 
у яйцях — у 88,3% [5, 14].

Тобто, в умовах, що склалися у сільському 
господарстві, харчова сировина тваринного по-
ходження, контамінована сальмонелами, безумов - 
но, буде потрапляти, як у м’ясопереробні під-
приємства, так і у заклади громадського харчу-
вання, та безпосередньо до самих споживачів. 
Сальмонели, як загальновідомо, мають порівняно 
високий рівень стійкості до дії різних факторів зо-
внішнього середовища. Однак, при кип’ятінні вони 
гинуть миттєво, а при температурі нижче 5°С ріст 
сальмонел припиняється. Вченими, ще в 1943 р.  
в Інституті харчування АМН СРСР проводилися 
дослідження по перевірці ступеню небезпеки для 
людини м’яса, контамінованого різними сальмоне-
лами (S. typhimurium, S. enteritidis, S. choleraesuis) 
і потім провареного. Досліди, проведені на 28 
добровольцях, показали повну безпечність про-
вареного м’яса. Сальмонельоз — дозозалежна 

інфекція. Для накопичення сальмонел необхідний 
певний час і певні умови. Дослідники стверджують, 
що провідна роль у виникненні харчових сальмо-
нельозів належить м’ясу і продуктам із м’яса [3,  
6, 11]. Свіжі яйця і м’ясо, навіть якщо вони кон-
таміновані сальмонелами, не можуть стати при-
чиною харчового отруєння людини, оскільки не 
містять необхідної для цього кількості бактерій. 
При цьому, слід зазначити, що небезпека криється 
не лише у наявності сальмонел, а, насамперед, у 
продуктах їх життєдіяльності, які і є інфекційним 
початком. На підприємствах громадського харчу-
вання і торгівлі, де нерідко порушують правила 
зберігання м’яса і яєць, таке інтенсивне інфі-
кування продуктів — реальний факт. Вторинне 
обсіменіння сальмонелами відбувається частіше 
в обробних цехах громадського харчування та 
ресторанів, магазинах і в інших торговельних 
підприємствах [7, 8].

Дослідники твердять, що проблема низь-
кої якості м’ясних продуктів і напівфабрикатів, 
особливо стосується кооперативних і приватних 
цехів малої потужності [2]. Часто розміщені в 
пристосованих приміщеннях, недостатньо забез-
печені обладнанням, тарою, транспортними за-
собами, складами і холодильними установками, 
працюють з перевищенням проектової потужності. 
Працівники у більшості випадків мають слабку 
професійну підготовку, а власники цехів з метою 
економії видатків не беруть у штат підприємства 
ветеринарних спеціалістів. На підприємствах малої 
потужності, як правило, немає умов і обладнання 
для зберігання і переробки м’яса вимушеного 
забою. Багато підприємців переробляють таке 
м’ясо на різні ковбасні чи копчені вироби або 
реалізовують у вигляді м’ясних напівфабрикатів, 
незважаючи на те, що м’ясо вимушеного забою, 
як обмежено придатне, дозволяється викорис-
товувати лише для виробництва варених ковбас, 
м’ясних хлібців та консервів.

Таким чином, враховуючи наведені вище дані,  
можна припустити, що причина спалахів саль-
монельозу криється, насамперед, у порушенні 
правил зберігання, переробки і недотриманні тех-
нології приготування харчових продуктів. Основ-
ним фактором на шляху до успіху у боротьбі з 
сальмонельозом повинна стати висока санітарна 
культура виробництва і суворе дотримання тех-
нології переробки харчових продуктів.

Рід Salmonella включає в себе більше 2500 
сероварів і усі вони можуть розглядатися як епі-
деміологічно потенційно небезпечні.
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Таблиця 3. Частота ізоляції сероварів сальмонел з проб, відібраних від людей та СЖЛ в Україні у  
2015 р. (%)

Хворі Носії СЖЛ

1 S. enteritidis 75,8 S. enteritidis 62,7 S. enteritidis 70,7
2 S. typhimurium 15,4 S. typhimurium 15,2 S. typhimurium 15,3
3 S. blegdam 3,5 S. blegdam 3,5 S. infantis 2,3
4 S. infantis 2,2 S. infantis 3,0 S. virchow 1,8
5 S. muenchen 0,7 S. muenchen 1,6 S. szentes 1,8
6 S. virchow 0,4 S. give 1,1 S. give 1,8
7 S. derby 0,3 S. java 0,8 S. muenchen 0,9
8 S. java 0,3 S. rissen 0,7 S. blegdam 0,7
9 S. tshiongwe 0,3 S. virchow 0,7 S. coeln 0,7

10 S. give 0,3 S. agona, derby 0,6 S. derby 0,7

Таблиця 4.Частота виділення сероварів сальмонел із зразків харчових продуктів в Україні у 2015 р. (%)

М’ясо Птиця Яйця Молочні 
продукти Риба Овочі Кондит. 

вироби
Кулінарні 
вироби

Інші харчові 
продукти

S. typhimurium 2,7 1,2 2,7 – 1,2 – 1,6 0,8 2,3
S. enteritidis 12,1 3,1 18,8 2,0 2,3 1,2 6,3 13,7 19,9
S. infantis 1,2 0,8 – – – – – – –
S. virchow – 2,3 – – – – – 0,4 –
S. give – 0,4 – – – – – 1,2 –

Бактеріологічними лабораторіями закладів 
охорони здоров’я України при проведенні дослід-
жень з метою діагностики ГКІ у 2015 р. було ви-
ділено 8063 штами сальмонел (77 сероварів), що 
склало 85,7% від загальної кількості ізольованих 
штамів. При обстеженні здорового населення — 
900 штамів (39 сероварів) або 9,6%. Із об’єктів 
середовища життєдіяльності людини (СЖЛ) — 444 
штами сальмонел (21 серовар) або 4,8%.

Спектр сероварів сальмонел, які найбільш 
часто ізолювали із клінічного матеріалу, корелю-
вав із пейзажем, виділених сероварів, від осіб з 
декретованої групи та об’єктів зовнішнього серед-
овища (табл. 3).

Домінуючими збудниками сальмонельозів, 
як і в минулі роки були S. еnteritidis та S. typ-
himurium, їх загальна питома вага залишалася 
високою і складала 91,2%, із переважанням S. 
еnteritidis — 75,8%.

У регіонах України захворювання на сальмо-
нельози були спричинені, переважно, S. еnteritidis. 
Нетипова ситуація склалася у Запорізькій області, 
де 33,8% захворювань було викликано S. blegdam, 

33,2% — S. enteritidis, 13% — S. typhimurium. За-
галом, згідно звітних матеріалів, в Україні у 2013 
р. питома вага S. blegdam складала — 3,7%, у 
2014 р. — 4,4%, у 2015 р. — 3,5%.

Від носіїв найбільш часто ізолювали серо-
вари S. enteritidis та S. typhimurium (82,4%). З 
них, S. enteritidis — у 67,2% випадків. При цьому 
слід зазначити, що, якщо у Закарпатській, Івано-
Франківській та Одеській областях S. enteritidis 
виділяли у 100% випадків, то у Запорізькій об-
ласті — лише у 28%. У Тернопільській області, в 
етіологічній структурі виділених сальмонел, частка 
S. typhimurium сягала 50%.

У пробах, відібраних на об’єктах СЖЛ, саль-
монели найбільш часто виявляли у Хмельниць-
кій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій 
та Черкаській областях, що складало відповідно 
16,4%, 10,4%, 9%, 8,1% та 7%, від усіх виділених 
культур. У 57,6% випадків сальмонели ізолювали 
з харчових продуктів. З них найбільш забрудне-
ними виявилися: кулінарні вироби (9,2%), м’ясо 
(9,9%), інші харчові продукти (13%), яйця (12,4%) 
(табл. 4).
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У 2,2 раза менше сальмонел було виділено із 
змивів, у 7,5 раза — із зразків води відкритих водой-
мищ, у 15,2 раза — із проб стічної води (рис. 5).  
Серед виділених штамів превалювали S. enteritidis 
та S. typhimurium — 86%, домінували — S. ente-
ritidis (70,7%).

Отже, в Україні головний шлях передачі збуд-
ника сальмонельозу — харчовий. М’ясо і яйця є 
основними факторами передавання. При цьому, 
не можна недооцінювати роль овочів і фруктів  
(вживають у сирому вигляді і, на відміну від м’яс- 
 них напівфабрикатів, не проходять термічну об-

робку), молока і молочних продуктів в ЕП сальмо-
нельозів, у випадку недотримання вимог санітар-
но-гігієнічного режиму на харчових підприємствах, 
закладах громадського харчування, дитячих до-
шкільних закладах, вдома.

Висновки

1. Сальмонельоз в Україні продовжує за-
лишатися невирішеною проблемою сьогодення 
та вимагає пильного епідеміологічного нагляду з 
боку фахівців. Реєструється як спорадична, так і 
спалахова захворюваність.

2. S. enteritidis найчастіше ізолюють із клі-
нічного матеріалу хворих, від носіїв та із об’єктів 
середовища життєдіяльності людини.

3. Низький рівень санітарно-епідеміологічного 
контролю на етапах виробництва, транспортування 
і реалізації харчових продуктів, неможливість про-
ведення виробничого контролю в умовах дрібних 
підприємств і селянських дворищ сприяють по-
ширенню сальмонельозу.

4. Суворе дотримання вимог технології вироб-
ництва, переробки харчових продуктів, своєчасне 
виявлення носіїв сальмонел серед працівників у 
системі громадського харчування і т.п., допоможе 
зняти епідемічну напругу по сальмонельозу.

Рисунок 5. Питома вага сальмонел, виділених з об’єктів СЖЛ 
в Україні у 2015 р.
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САЛЬМОНЕЛЛЕЗЫ В УКРАИНЕ:  
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
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1 Сумский государственный университет, г. Сумы 
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3 ГУ «Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний МЗ Украины», г. Киев

Установлено, что проблема сальмонеллеза продолжает оставаться актуальной для населения Украи-
ны. Удельный вес сальмонеллеза в общей структуре острых кишечных инфекций достигает 10%. 
В этиологической структуре преобладает S. enteritidis. Регистрируются как спорадические случаи 
сальмонеллеза, так и вспышки. Возникновение массовых заболеваний сальмонеллезом в большин-
стве случаев обусловлено нарушением технологических процессов в заведениях общественного 
питания, несоблюдением режимов хранения и транспортировки продуктов, неудовлетворительное 
санитарное состояние помещений.

Ключевые слова: сальмонеллез, вспышки, факторы риска.

SALMONELLOSIS IN UKRAINE: PROBLEMATIC ISSUES OF EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION
N.G. malysh1, A.m. Zaritsky2, T.G. Glushkevich3

1 Sumy State University, Sumy 
2 SI «L.V. Gromashevsky Institute of epidemiology and infectious diseases NAmS of Ukraine», Kyiv 

3 SI «Ukrainian center of Diseases control and monitoring of the ministry of Health of Ukraine», Kiev

It was found that the problem of salmonellosis continues to be relevant to the population of Ukraine. 
Specific weight of salmonellosis in the overall structure of acute intestinal infections up to 10%. In the 
etiological structure dominated by S. enteritidis. Sporadic cases of salmonellosis and flash are registered 
in Ukraine. The emergence of mass disease salmonellosis in most cases is caused by violation of 
technological processes in catering establishments, non-compliance with food storage and transportation 
conditions, poor sanitary condition of the premises.

Keywords: salmonellosis, outbreak, risk factors.

Серед досліджених ентеробактерій, стійких до цефа-
лоспоринів ІІІ-IV поколінь, 38,0% були продуцентами 
бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС), 28,0% —  
продуцентами цефалоспориназ С (AmpC). Крім того, 

14,0% штамів мали змішані фенотипи (БЛРС+ AmpC). 
Досліджені штами мали знижену чутливість до кар-
бапенемів та низьку чутливість до не-беталактамних 
антибіотиків.
Ключові слова: бета-лактамази розширеного спектру, 
БЛРС, цефалоспоринази С, AmpC, резистентність, ен-
теробактерії.
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З кожним роком у світі зростає кількість нозо-
коміальних та позалікарняних інфекцій, спри-

чинених представниками родини Enterobacteriaceae 
[17, 18]. Найбільш поширеними захворюваннями, 
що викликаються ентеробактеріями, є інфекції 
сечостатевого тракту (38,2%) та післяопераційних 
ран (32%) [11]. Основними клінічно значимими 
патогенами серед ентеробактерій є Escherichia 
coli та Klebsiella pneumoniae, дещо менша час-
тина інфекцій припадає на представників роду 
Enterobacter.

В останні десятиріччя значно ускладнилась 
терапія інфекцій, викликаних ентеробактеріями, 
так як у всьому світі реєструють зростання резис-
тентності до найбільш ефективної проти Entero-
bacteriaceae групи антибіотиків — цефалоспоринів 
ІІІ–IV покоління. Аналіз даних літератури щодо ре-
зистентності ентеробактерій в Україні 2012–2013 рр.  
вказує на те, що найбільший відсоток ізолятів, 
стійких до цефалоспоринів ІІІ покоління, вияв-
ляють у K. pneumoniaе (33–93,7%); дещо менше 
стійких ізолятів — у E. coli (40–61,5%) [2–6, 8], 
що в цілому відповідає рівням резистентності 
ентеробактерій у країнах східноєвропейського 
регіону, що межують з Україною (Польща, Румунія, 
Словакія) [11].

Основною причиною зростання резистентно- 
сті ентеробактерій до цефалоспоринів ІІІ–IV поко - 
ління вважають масове поширення штамів-про ду-
центів бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС) 
та цефалоспориназ С (Ampc). Дані групи фермен-
тів характеризуються схожою субстратною специ-
фічністю, тобто здатні гідролізувати пеніциліни, 
цефлоспорини та монобактами (азтреонам). При 
цьому основною властивістю, що використовують 
для діагностики та терапії інфекцій, спричине-
них штамами-продуцентами БЛРС, є чутливість 
даних ферментів до інгібітор-захищених бета-
лактамів (комбінацій пеніцилінів або цефалоспо-
ринів з клавуланатом, сульбактамом, тазобакта- 
мом) [15].

Цефалоспоринази С (Ampc) близькі до БЛРС 
за субстратним профілем, проте, на відміну від 
БЛРС, здатні також гідролізувати цефаміцини 
(цефокситин та цефотетан). Штами-продуценти 
Ampc стійкі до інгібіторів БЛРС; більше того, спо - 
луки-інгібітори БЛРС можуть виступати як індук-
тори експресії Ampc [13]. Гіперекспресія Ampc, 
особливо при наявності ефлюксних помп або зни - 
женої проникності мембрани за рахунок мутацій 
у поринах, призводить до резистентності і до 
карбапенемів [10].

Хоча небезпека, спричинена циркуляцією шта - 
мів-продуцентів Ampc та БЛРС, є очевидною, 
проблема виявлення штамів-носіїв даних бета-
лактамаз все ще залишається поза увагою спе-
ціалістів. Якщо методика для визначення БЛРС 
затверджена у нормативних документах України [7]  
та доступна для запровадження у широку практику, 
то жодного офіційно затвердженого методу для 
визначення Ampc на сьогодні немає як у методич-
них вказівках нашої держави, так і у документах 
clinical & Laboratory Standards Institute (cLSI) [10]. 
Відсутність методів для встановлення типу бета-
лактамаз у штамів, резистентних до цефалоспо-
ринів ІІІ–IV покоління, може призвести до помилок 
при виборі тактики лікування, так як призначення 
субстратних препаратів або антибіотиків, що є 
індукторами для даного типу ферментів, може 
призвести до втрати часу та набуття збудником 
ще більш резистентного фенотипу [16].

Разом з тим, національних даних щодо масш-
табів поширення штамів-продуцентів БЛРС та Ampc 
в Україні немає через відсутність регіональних та 
національних моніторингів, і тому прогнозувати 
поширення штамів-продуцентів серед окремих 
родів ентеробактерій на сьогодні неможливо.

Саме тому на сьогодні надзвичайно гостро 
стоїть питання запровадження у практику методів 
визначення типів бета-лактамаз цефалоспорин-
стійких ентеробактерій та проведення регулярних 
моніторингів резистентних штамів.

Мета роботи — визначити розповсюдженість 
бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС), цефа-
лоспориназ С (Ampc), та комбінованих фенотипів 
серед множинностійких ентеробактерій, резистент-
них до цефалоспоринів ІІІ–IV покоління.

Матеріали і методи

Для дослідження були відібрані 50 штамів 
ентеробактерій, ізольованих в попередні роки з 
біологічного матеріалу від хворих хірургічного 
профілю. Дані штами знаходились на зберіганні 
в Музеї патогенних для людини мікроорганізмів 
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб  
ім. Л.В. Громашевського». Для всіх вибраних шта - 
мів була встановлена стійкість або знижена чут-
ливість до цефалоспоринів ІІІ–IV поколінь (цеф-
тазидиму, цефотаксиму, цефтриаксону та цефе-
піму).

Ідентифікацію ентеробактерій до виду про-
водили з використанням ЕНТЕРОтест24 (pLIVA-
lachema, Чехія) та ApI E (Biomerieux, Франція), або 
з використанням мікробіологічного аналізатора 
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VITEK 2 Сompact System виробництва Biomerieux, 
Франція.

Вивчали чутливість отриманих мікроорганіз-
мів до антибіотиків згідно з методичними вказів-
ками МВ 9.9.5-143-2007 [7]. Вивчення чутливості 
мікроорганізмів до антибіотиків здійснювали дис-
ко-дифузійним методом на середовищі Мюллер-
Хінтона (Biomerieux, Франція). У деяких випадках 
для визначення чутливості до антибіотиків за-
стосовували мікробіологічний аналізатор VITEK 2 
Сompact виробництва Biomerieux, Франція.

Контроль якості середовищ та дисків з анти-
біотиками проводили з застосуванням еталонних 
штамів мікроорганізмів Staphylococcus aureus ATcc 
25923, Escherichia colі ATcc 25922, Pseudomonas 
aeruginosa ATcc 27853 [7].

Ентеробактерії, які проявляли стійкість до 
цефалоспоринів ІІІ–IV покоління, а саме до цефо-
таксиму, цефтріаксону та цефтазідиму, були ви-
вчені на наявність ESβL (бета-лактамаз розшире-
ного спектру). Дослідження проводили методом 
«подвійних дисків», використовуючи комерційні 
диски з цефалоспоринами ІІІ покоління й з амок-
сицилін/ клавуланатом (рис. 1 А) [7].

Крім того, всі ентеробактерії досліджувались 
на наявність дерепресованих (активно синтезова-
них) цефалоспориназ С (Ampc). Виявлення Ampc 
проводили за допомогою диско-дифузійного ме-
тоду з Тріс-ЕДТА [9] у власній модифікації. Метод 

базується на здатності цефалоспориназ, що виді-
ляються штамом-продуцентом у середовище, ви-
кликати втрату стійкості до антибіотика-індуктора 
(цефокситину) у контрольного штаму Escherichia 
coli ATcc 25922 з відомою чутливістю до цефок-
ситину. Для проведення аналізу на чашки Петрі 
з агаризованим середовищем Мюллера–Хінтона 
газоном засівали суспензію добової культури E. coli  
ATcc 25922 (0,5 МакФарланда). Чашки підсушува-
ли при 37°С 20 хв, після чого на кожну чашку роз-
кладали диски з цефокситином (до 3 на 1 чашку).  
Біля кожного диску з цефокситином на відстані 
1–2 мм петлею наносили біомасу добових культур 
тест-штамів у вигляді бляшок діаметром 3 мм, на 
які накладали стерильні диски без антибіотиків. На 
кожен з дисків за допомогою автоматичного доза-
тора наносили 5–7 мкл розчину Тріс-ЕДТА (1М Тріс;  
0,1 М ЕДТА, рН 7,8), розведеної у 0,9% Nacl у 
співвідношенні 1:1. Суміш Тріс-ЕДТА використо-
вують для підвищення проникності бактеріальних 
клітинних стінок, що полегшує дифузію фермен-
тів у середовище та значно підвищує чутливість 
аналізу.

Чашки інкубували в термостаті при 37°С 24 год,  
після чого враховували результати. Негативним 
результатом вважали відсутність зміни форми зони 
затримки росту E. coli ATcc 25922 до цефокситину 
(рис. 1 Б, № 1, 2, 4, 5); позитивним результатом —  
поява інтенсивного росту E. coli поблизу диска 

Рисунок 1. А — виявлення бета-лактамаз розширеного спектру дії (БЛРС) методом «подвійних дисків» з амоксиклавом (Amc), 
цефотаксимом (cTX) та цефтазидимом (cAZ); Б — виявлення цефалоспориназ С (Ampc) модифікованим диско-дифузійним 
методом з Тріс-ЕДТА: 1 — контроль, диск з нанесенням Тріс-ЕДТА без культури; 2, 4, 5 — негативний результат; 3 — по-
зитивний результат; 6 — невизначений (слабо-позитивний) результат
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з тест-штамом і ввігнутої форми зони затримки 
росту (рис. 1 Б, № 3). Нечітка зміна діаметру зони 
затримки росту (рис. 1 Б, № 6) трактувалась як 
невизначений результат.

Усі отримані кількісні результати досліджень 
підлягали статистичній обробці загальноприйня-
тими методами варіаційної статистики з оцінкою 
достовірності розбіжностей за критерієм Ст’юдента 
(t) з урахуванням рівня значущості (р) [1].

Аналіз антибіотикорезистентності виділе-
них мікроорганізмів проводили за допомогою 
комп’ютерної програми WHO-NET 5.1. До множин-
ностійких відносили штами, що виявляли стійкість 
принаймні до 5 груп антимікробних препаратів.

Результати та їх обговорення

Серед досліджених множинностійких ентеро-
бактерій, резистентних до цефалоспоринів ІІІ–ІV  
поколінь, переважали представники роду Kleb-
siella — 58,0% (52,0% K. pneumoniae та 6,0% —  
K. oxytoxa); 22,0% складали представники Ente-
ro bacter, 14,0% — E. coli, 6,0% — Serratia spp. 
(рис. 2).

Визначений нами видовий спектр цефало-
спо рин-стійких ентеробактерій узгоджується з 
результатами локальних досліджень, проведених 
в 2012–2013 рр. в різних містах України [2–6, 8], 
та даними моніторингів у країнах Європи [11].

Нами була проаналізована чутливість мно-
жинностійких ентеробактерій різних родів до анти-
біотиків (рис. 3). Всі досліджені штами характери-
зувались відсутністю чутливості до цефалоспори-

нів ІІІ та IV покоління (цефтазидиму, цефотаксиму, 
цефтриаксону та цефепіму). Серед бета-лактамних 
антибіотиків вивчені штами зберігали чутливість 
лише до меропенему (66,0±6,7% чутливих штамів); 
серед не-беталактамних антибіотиків активність 
зберігали амікацин (58,0±6,98% чутливих штамів) 
та нетилміцин 50,0±7,07% чутливих штамів). Низь-
ку активність проявили іміпенем — 36,0±6,79%; 
хлорамфенікол — 28,0±6,35%, триметоприм — 
20,0±5,66% чутливих штамів відповідно. Лише 
8,0±3,84% штамів були чутливими до гентиміци-

Рисунок 3. Чутливість до антибіотиків множинностійких ен теробактерій, резистентних до цефалоспоринів ІІІ–IV поколінь, S%

Рисунок 2. Видовий склад множинностійких ентеробактерій, 
резистентних до цефалоспоринів ІІІ–ІV покоління (n=50):  

 — E. cloacae;  — E. coli;  — K. oxytova;  
 — K. pneumoniae;  — Serratia sp.
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ну, ципрофлоксацину та нітрофурантоїну. Серед 
досліджених штамів не виявлено чутливих до 
амоксиклаву, ампіциліну, офлоксацину та до-
ксицикліну.

Отже, досліджені штами ентеробактерій, 
стійкі до цефалоспоринів ІІІ–ІV поколінь, мали 
також знижену чутливість до іміпенему та не-
беталактамних антибіотиків (аміноглікозидів, хло-
рамфеніколу, ципрофлоксацину, нітрофурантоїну 
та триметоприму). Для прийняття рішення щодо 
терапії інфекцій, викликаних такими збудника-
ми, особливо важливим є визначення механізмів 
резистентності, притаманним даним конкретним 
штамам мікроорганізмів.

Для всіх штамів ентеробактерій було проведе-
но визначення синтезу БЛРС та Ampc. В результаті 
дослідження встановлено, що 38,0±6,86% ентеро-
бактерій були продуцентами БЛРС, а 28,0±6,34% —  
продуцентами Ampc. Розподіл продуцентів БЛРС 
та Ampc для різних видів ентеробактерій наведе-
ний у табл.1.

Серед досліджених ентеробактерій виявлені 
також штами, що були одночасно продуцентами 
БЛРС та Ampc. Співвідношення кількості штамів, 

що були визначені як продуценти лише БЛРС, лише 
Ampc або мали комбінований фенотип, наведені 
на рис. 4 для E.cloacae, E.coli, Klebsiella spp.

Серед досліджених штамів Serratia spp. ком-
бінованих фенотипів виявлено не було.

З даних, представлених у табл. 1 та на рис. 4,  
можна зробити висновок, що БЛРС та цефалос-
поринази С набули значного поширення серед 
представників E. cloacae та E. coli, стійких до 
цефалоспоринів ІІІ–IV поколінь — 72,73±9,49% 
та 85,71±9,53% штамів відповідно були проду-
центами БЛРС та/або Ampc. При цьому у значно 
меншій мірі (31,03±8,59% штамів-продуцентів 
БЛРС та/або Ampc) дані ферменти поширені се-
ред досліджених штамів Klebsiella spp (p<0,05). 
Такий низький рівень поширення БЛРС/Ampc 
серед Klebsiella spp. при тому, що саме пред-
ставники даного роду складали основну частку 
цефалоспорин-стійких ентеробактерій, може бути 
пояснений переважанням у них інших механізмів 
резистентності до цефалоспоринів ІІІ–IV поколінь, 
зокрема продукції карбапенемаз.

При порівнянні розподілу фенотипів серед 
досліджених штамів E. cloacae та E. coli можна 

Таблиця 1. Результати дослідження штамів ентеробактерій, стійких до цефалоспоринів ІІІ–ІV поколінь, 
на продукцію бета-лактамаз розширеного спектру (БЛРС) та цефалоспориназ С (Ampc)

Штами, позитивні на БЛРС, % Штами, позитивні на Ampc, % БЛРС та Ampc не виявлені, %

E. cloacae 63,64±6,8 54,55±7,04 27,27±4,94
E. coli 85,71±4,9 14,29±4,9 14,29±6,54
Klebsiella sp. 13,79±4,9 20,69±5,7 68,97±6,97
Serratia sp. 66,67±6,6 33,33±6,66 0

Рисунок 4. Фенотипи резистентності множинностійких ентеробактерій — продуцентів бета-лактамаз
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бачити, що переважаючим варіантом бета-лакта - 
маз у E. coli були «тільки БЛРС» (71,43±12,07% 
штамів), не було виявлено штамів-продуцентів 
«тільки Ampc»; натомість, носійство Ampc ви-
явлено лише у 14,29±9,35% штамів зі змішани ми 
фенотипами («БЛРС+Ampc»). У E. cloacae шта-
ми-продуценти «тільки БЛРС» виявляли лише у 
18,18±8,22% випадків. Більш поширеними у E. cloa- 
cae були продуценти змішаного типу «БЛРС + 
Ampc» — 45,45±10,61% (p<0,05), і у 9,09±6,12% 
штамів виявлена продукція «тільки Ampc». При-
чиною такого розподілу фенотипів, очевидно, є 
переважання хромосомної локалізації генів Ampc 
у представників роду Enterobacter, що може су-
проводжуватись існуванням у клітині плазмідних 
копій Ampc, тоді як у E. coli гени Ampc містяться 
у більшості випадків лише у плазмідній формі,  
а у Klebsiella spp. — виключно на плазмідах [14]. 
Це дає можливість вважати представників Entero-
bacter резервуаром генів цефалоспориназ c, що 
можуть поширюватись між іншими родами ен-
теробактерій.

Отримані результати свідчать про те, що син - 
тез бета-лактамаз розширеного спектру та цефа-
лоспориназ С відіграє значну роль як причина 
стійкості ентеробактерій до цефалоспоринів ІІІ– 
ІV поколінь. Своєчасне виявлення штамів-проду-
центів та визначення типу бета-лактамази може 
стати надзвичайно цінною інформацією для вибору 
стратегії антимікробної терапії, оскільки дозволить 
уникнути терапевтичних помилок через призна-
чення антибіотиків, що є субстратами (тикарцилін, 
піперацилін, цефтріаксон, інші цефалоспорини ІІІ 
покоління та монобактами) або індукторами (ам-
піцилін, амоксицилін, цефалоспорини І покоління, 
цефотетан, комбінації з клавуланатом, іміпенем) 
для даного типу ферментів [12]. 

Отже, надзвичайно важливою потребою на 
сьогодні залишається широке впровадження у 
практику бактеріологічних лабораторій доступних 
та чутливих методів визначення типу бета-лактамаз 
ентеробактерій, резистентних до цефалоспоринів 
ІІІ–ІV поколінь.

Висновки

1. В роботі використано модифікований 
дис ко-дифузійний метод з Тріс-ЕДТА, що до-
зволив з високою ефективністю виявити штами 
ентеробактерій-продуценти цефалоспориназ С 
(Ampc).

2. Серед досліджених ентеробактерій 38,0% 
були продуцентами БЛРС, а 28,0% — продуцента-
ми Ampc. Крім того, 14,0% штамів мали змішані 
фенотипи (БЛРС + Ampc).

2. Досліджені штами ентеробактерій, крім 
стійкості до цефалоспоринів ІІІ–ІV поколінь, мали 
також знижену чутливість до іміпенему та не-
беталактамних антибіотиків, що значно звужує 
можливості для терапії подібних інфекцій.

3. Отже, на сьогодні існує потреба стандар-
тизації та введення в широку практику методів 
раннього виявлення штамів-продуцентів бета-
лактамаз та визначення їх типу у ентеробактерій, 
резистентних до цефалоспоринів ІІІ–ІV поколінь, 
з метою призначення адекватної антибіотикоте-
рапії.

Перспективи подальших досліджень

Через невизначену на сьогодні епідеміологіч-
ну ситуацію поширення БЛРС та Ampc в Україні, 
необхідним є проведення локальних та націо-
нальних моніторингів з метою вживання заходів 
запобігання поширенню штамів-продуцентів на 
території держави.
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ВЫЯВЛЕНИЕ БЕТА-ЛАКТАМАЗ РОЗШИРЕНОГО СПЕКТРА  
И ЦЕФАЛОСПОРИНАЗ С СРЕДИ МНОЖЕСТВЕННОУСТОЙЧИВЫХ ЭНТЕРОБАКТЕРИЙ,  

РЕЗИСТЕНТНЫХ К ЦЕФАЛОСПОРИНАМ ІІІ–ІV ПОКОЛЕНИЙ
О.В. Покас1, И.А. Мележик1, А.В. Вишнякова1, А.Н. Сбоева2, В.В. Яновская2, И.Н. Капитанова2

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

2 ГЗ «Украинский центр контроля и мониторинга заболевіаний  
Министерства здраввхранения Украины»

Среди исследованных энтеробактерий, устойчивых к цефалоспоринам ІІІ–IV поколений, 38,0% 
штаммов были продуцентами бета-лактамаз расширенного спектра (БЛРС), 28,0% — продуцентами 
цефалоспориназ С (Ampc). Кроме того, 14,0% штамів проявили смешанные фенотипы (БЛРС +  
Ampc). Изученные штаммы проявляли сниженную чувствительность к карбапенемам и низкую 
чувствительность к не-беталактамным антибиотикам.

Ключевые слова: бета-лактамазы расширенного спектра, БЛРС, цефалоспориназы С, Ampc, резис-
тентность, энтеробактерии.

DETECTION OF EXTENDED-SPECTRUM BETA-LACTAMASES  
AND AMP C CEPHALOSPORINASES AMONG POLY-DRUG RESISTANT ENTEROBACTERIA,  

RESISTANT TO CEPHALOSPORINS OF III–IV GENERATIONS
O.V. pokas1, I.O. melezhyk1, A.V. Vyshnyakova1, A.m. Sboeva2, V.V. Yanovska2, I.m. Kapitanova2

1 SI «L.V.Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAmS of Ukraine» 
2 pI «Ukrainian center for disease control and monitoring of the ministry of Health of Ukraine»

Among studied poly-drug resistant Enterobacteria, resistant to III-IV generation cephalosporins, 38,0% were 
detected as producers of extended-spectrum beta-lactamases (ESβL) 28,0% produced cephalosporinases c 
(Ampc). Furthermore, 14,0% of strains demonstrated combined phenotypes (ESβL+Ampc). All studied strains 
had reduced susceptibility to carbapenems and low susceptibility to non-beta-lactam antibiotics.

Keywords: extended-spectrum beta-lactamases, ESβL, cephalosporinases С, Ampc, resistance, Entero-
bacteria.
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Нормальна мікрофлора підтримує організм господаря 
і обмежує колонізацію кишечника бактеріальними 
збудниками. Разом з тим, вплив бактерій на кишкові 
віруси залишається не дослідженим, як і невідомою є 
роль мікробіоти у патогенезі інфекцій вірусної етіології 
загалом. В роботі представлені результати експеримен-
тальних досліджень впливу ліофілізованих та живих 
пробіотичних мікроорганізмів на тривалість виділення 
та титр інфекційної активності вірусів поліомієліту у 
мишей з антибіотико індукованим дисбіозом. Встанов-
лено, що використання живих пробіотичних препаратів, 
як мультипробіотичних, так і монопрепаратів в цілому 
не змінює тривалості виділення вірусів з організму 
таких лабораторних тварин. Разом з тим, зафіксовано 
зростання тривалості виділення вірусу поліомієліту 
після використання ліофілізованих пробіотичних пре-
паратів та зниження тривалості виділення поліовірусу 
після проведеної комбінованої антибіотикотерапії.
Ключові слова. дисбіоз, нормальна мікрофлора, віруси 
поліомієліту, пробіотики.

Відомо, що кишкова мікрофлора наділена низ - 
кою важливих функцій у забезпеченні нор-

мального функціонування макроорганізму, зокре-
ма вона має антагоністичний вплив на патогенні 
представники, обмежуючи їхню колонізацію [3]. 
Значення нормальної мікрофлори шлунково-киш-
кового тракту є мультифакторним, і її роль може 
бути поділена на імунологічні, структурні та мета-
болічні функції [7].

Разом з тим, вплив бактерій на кишкові віру- 
си в значній мірі залишається невідомим. Остан-
німи роками дослідженню вірусно-бактеріаль-
них асоціацій взагалі приділяється окрема увага 
[4–6], і не виключено, що новітні наукові дані 
можуть змінити уявлення про роль мікробіоти 
в системному патогенезі патології вірусної етіо- 
логії.

Мета дослідження — з’ясувати, чи впливає 
використання пробіотичних препаратів на трива-
лість виділення вірусу поліомієліту у інфікованих 
мишей з штучно викликаним дисбіозом.

Матеріали та методи
Концентрацію кишкової мікрофлори зни-

жували шляхом перорального введення таких 
антибактеріальних препаратів як ампіцилін та 
метронідазол в дозах по 10 мг на тварину в день, 
крім того, тварини отримували дані препарати в 
поїлці (по 1 мг кожного препарату на 1000 мл 
води) [1]. Вірусовмісним матеріалом (вірус поліо-
мієліту 2 типу, титр 7,0 — lg10) тварин інфікували 
перорально, вводячи матеріал (50 мкл) зондом 
безпосередньо в шлунок.

В якості «живих» представників нормальної 
мікрофлори використано як окремі мікроорганізми 
(L. acidophilus, B. bifidum, E. coli), так і комбіновані 
препарати, зокрема мультипробіотичний препарат 
«Симбітер® ацидофільний», виробництва ТОВ 
«О.Д. Пролісок», Україна, пакети по 10 мл. Видо-
вий склад мікроорганізмів препарату «Симбітер® 
ацидофільний» представлено в табл. 1. Тварини 
отримували пробіотичні мікроорганізми в об’ємі 
50 мкл щоденно протягом всього періоду екс-
перименту.

Для порівняння в досліді було використано 
й ліофілізовані штами представників нормальної 
мікрофлори кишківника, які знаходились в складі 
наступних монопробіотичних препаратів виробни-
цтва ЗАТ «Біофарма» м. Київ, Україна: «Субалін», 
в одній дозі препарату містилось не менше 1–109 
живих мікробних клітин B. subtilis УКМ B-5020; 
«Лактобактерин», препарат представляє собою 
мікробну масу живих лактобактерій L. plantarum 
або L. fermentum, ліофільно висушених; «Біфі-
думбактерин», препарат являє собою мікробну 
масу живих біфідобактерій штамів B. bifidum № 1  
або № 791, або ЛВА-3 ліофільно висушених; «Колі-
бактерин», мікробна ліофільно висушена маса 
живих бактерій E. coli М17 (О2:К1:Н6), одна доза 
препарату містить не менше 6–109 живих бактерій 
кишкової палички.

Усі ліофілізовані пробітичні препарати го-
тували відповідно до інструкції, запропонованої 
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виробником. Тваринам вводили в об’ємі 50 мкл 
щодня протягом всього періоду експерименту. 
Наявність вірусу в фекальних масах визначали 
мікрометодом в реакції титрування [2] з вико-
ристанням культури клітин НЕр-2 на 2, 5, 8, 11 і 
14 добу після інокуляції тваринам.

Результати та обговорення

В результаті проведених досліджень було 
зареєстровано зниження тривалості виділення 
вірусів поліомієліту 2 типу у фекаліях тварин, 
які отримували антибіотикотерапію: ампіцилін 
та метронідазол у дозах по 10 мг на тварину в 
день, та в поїлці (по 1 мг кожного препарату на 
1000 мл води). При цьому тривалість виділення 
вірусів у порівняні із контролем знижувалася на 
6 діб і становила 8 діб (контрольна група 1) та 
14 діб (контрольна група 2) відповідно (табл. 2, 
рис. 1).

Отримані експериментальні дані також до-
водять, що використання одночасно з антибак-
теріальними препаратами живих пробіотичних 
препаратів на основі L. plantarum, L. fermentum, 
B. bifidum, E. coli, а також і мультипробіотичних 
(Симбітер) не впливає на тривалість виділення 
вірусу поліомієліту та його інфекційну активність 
у порівнянні з тими тваринам, які отримували 

лише антибіотики (контрольна група № 2). Вірус 
виділявся в обох випадках протягом 8 діб, титр 
вірусу коливався в межах від 1,0 — lg10 до 1,5 — 
lg10. Натомість, зафіксовано зростання тривалості 
виділення вірусу до 14 діб при використанні та-
ких спороутворюючих мікроорганізмів, таких як  
B. сlau sii одночасно з вище названими антибіо-
тиками (табл. 2, рис. 1).

Після використання ліофілізованих пробіо-
тиків, які знаходились в складі препаратів «Су-
балін», «Лакто-бактерин», «Біфідум-бактерин», 
«Колі-бактерин», тривалість виділення ентеро-
вірусів навіть незначно зростала. Зокрема, після 
використання «Субаліну», «Біфідум-бактерину» та 
«Колі-бактерину» тривалість виділення у мишей 
вірусів поліомієліту подовжувалась на 3 доби і 
загалом сягала 11 діб (табл. 3, рис. 2). Крім того, 
слід відмітити, що використання вище зазначених 
форм пробітичних мікроорганізмів не впливає на 
інфекційний титр вірусів у фекальних масах: у 
контрольних зразках інфекційний титр вірусу на 
11 добу становив 1,25 — lg10, у дослідних зраз-
ках фекалій вінколивався від 0,25 до 1,0 — lg10. 
Натомість, використання ліофілізованого пробіо-
тичного препарату «Лакто-бактерин» одночасно з 
антибактеріальними препаратами не впливає на 
тривалість виділення вірусу поліомієліту та його 

Таблиця 1. Порівняльна таблиця моно та мультипробіотичних препаратів

Монопробіотичні мікроорганізми, титр (КУО/мл) Мікроорганізми в складі мультипробіотика  
«Симбітер® ацидофільний», титр (КУО/мл)

Lactobacillusacidophilus 109 КУО/мл
Bifidobacteriumbifidum 107 КУО/мл
Esherichiacoli m17 108 КУО/мл
B. clausii КУО/мл 105 КУО/мл

– біфідобактерії — 1,0×109;
– лактококи — 1,0×109;
– лактобацили — 1,0×108;
– пропіоновокислі бактерії — 1,0×108;
– оцтовокислі бактерії — 1,0×106

Таблиця 2. Вплив живих пробіотичних мікроорганізмів на тривалість виділення та титр вірусів 
поліомієліту

Доба К1 К2 Мульти-пробіотик 
«Симбітер»

L. plantarum,  
L. fermentum B. bifidum E. coli М17 B. clausii

2 3,25±0,5 2,75±0,11 3,25± 3,5±0,3 3,25±0,34 3,0±0,18 3,25±0,2
5 3,0±0,14 2,5±0,17 2,0±0,15 3,0±0,19 2,5±0,18 2,0±0,19 3,0±0,2
8 3,0±0,14 1,0±0,11 1,25±0,12 1,5±0,14 1,25±0,16 1,0±0,17 2,0±0,15

11 1,25±0,08 – – – – – 0,75±0,16
14 0,5±0,03 – – – – – 0,5±0,14

Примітки: К1 — тварини, інфіковані вірусом поліомієліту 2 типу; К2 — тварини, проліковані антибіотиками з подальшим 
інфікуванням вірусом поліомієліту 2 типу. Титр виражений в lg10.
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Таблиця 3. Вплив ліофілізованихпробіотичних мікроорганізмів на тривалість виділення та титр вірусів 
поліомієліту

Доба К1 К2 «Субалін» «Лакто-бактерин» «Біфідум-бактерин» «Колі-бактерин»

2 3,25±0,5 2,75±0,11 3,5±0,15 3,0±0,15 2,75±0,18 2,5±0,14
5 3,0±0,14 2,5±0,17 2,25±0,16 2,0±0,14 2,0±0,16 2,0±0,12
8 3,0±0,14 1,0±0,04 1,25±0,07 1,0±0,03 1,25±0,06 1,0±0,05

11 1,25±0,08 – 1,0±0,04 – 1,0±0,03 0,5±0,03
14 0,5±0,03 – – – – –

Примітки: К1 — тварини, інфіковані вірусом поліомієліту 2 типу; К2 — тварини, проліковані антибіотиками з подальшим 
інфікуванням вірусом поліомієліту 2 типу. Титр виражений в — lg10.

Рисунок 1. Залежність титру та часу виділення поліовірусу від вживання живих пробіотичних препаратів

Рисунок 2. Залежність титру та часу виділення поліовірусу від вживання ліофілізованих пробіотичних препаратів

інфекційну активність у порівнянні з тими твари-
нам, які отримували лише антибіотики (контрольна 
група № 2). В обох випадках тривалість виділення 
вірусу становила 8 діб.

Висновки
Експериментально доведено зниження три-

валості виділення з кишківнику мишей вірусів 
поліомієліту 2 типу після антибіотикотерапії. По-
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казано, що використання живих пробіотичних 
препаратів, як монокомпонентних на основі L. 
plantarum, L. fermentum, B. bifidum, E. Coli, так і 
полікомпонентних (Симбітер) одночасно з антибіо-
тиками не впливає на тривалість виділення вірусів 
та на титр їх інфекційної активності. Натомість, 

використання пробіотиків у ліофілізованому стані 
(Субалін, Лактобактерин, Біфідумбактерин, Колі-
бактерин) одночасно з антибіотиками подовжує 
тривалість виділення вірусу поліомієліту та сприяє 
збереженню його інфекційної активності.
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ВЛИЯНИЕ НОРМАЛЬНОЙ МИКРОФЛОРЫ НА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ  
ВЫДЕЛЕНИЯ ВИРУСА ПОЛИОМИЕЛИТА У МЫШЕЙ С ДИСБИОЗОМ

В.В. Бобырь, В.А. Понятовский, А.Н. Дюжикова, В.П. Широбоков

Национальный медицинский университет имени А.А. Богомольца, г. Киев. Украина

Нормальная микрофлора поддерживает организм хозяина и ограничивает колонизацию кишечника 
бактериальными возбудителями. Вместе с тем, влияние бактерий на кишечные вирусы остается не 
исследованным, как и неизвестна роль микробиоты в патогенезе инфекций вирусной этиологии 
в целом. В работе представлены результаты экспериментальных исследований влияния лиофи-
лизированных и живых пробиотических микроорганизмов на продолжительность выделения и 
титр инфекционной активности вирусов полиомиелита у мышей с антибиотико индуцированным 
дисбиозом. Установлено, что использование живых пробиотических препаратов, как мультипробио-
тических, так и монопрепаратов в целом не меняет длительности выделения вирусов из организма 
таких лабораторных животных. Вместе с тем, зафиксирован рост продолжительности выделения 
вируса полиомиелита после использования лиофилизированных пробиотических препаратов и 
снижение продолжительности выделения полиовируса после проведенной комбинированной анти-
биотикотерапии.

Ключевые слова: дисбиоз, нормальная микрофлора, вирусы полиомиелита, пробиотики.

INFLUENCE NORMAL MICROFLORA OF THE LENGTH RELEASE POLIO VIRUS  
IN MICE WITH DYSBIOSIS

V.V. Bоbyr, V.A. poniatowski, O.N. Dyuzhykova, V.p. Shyrobokov

National medical University of A.A. Bohomolets, Kyiv, Ukraine

Normal microflora promotes the physiological condition of the host body and inhibits the colonization of 
bacterial pathogens. At the same time, effect of bacteria to enteroviruses have investigated insufficiently, 
and role of microbiota in pathogenesis of viral infection unknown finally. In this work effects are described 
of the experimental results of the freeze-dried and live probiotic microorganisms to the polio virus excretion 
and his infectious activity titer. It is determined that applying of live probiotic preparations — multiprobiotic 
or monoprobiotic — don’ts changes the duration of virus excretion from laboratory animals’ organisms. At 
the same time, it is fixated the increasing of duration of polio virus excretion after freeze-dried probiotics 
applying and decreasing of duration of polio virus excretion after combined antibiotic therapy.

Keywords. Dysbiosis, normal microflora, polio virus, probiotics.
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Досліджено протимікробні властивості екстрактів лі-
карських рослин отриманих, холодним та гарячим 
екстрагуванням щодо бактерій Escherichia coli, Proteus 
vulgaris, Bacillus subtilis, Staphylococcus аureus. Вста-
новлено вибірковий антибактеріальний вплив витяжок 
з різних рослин. Зокрема найбільш високу антибакте-
ріальну активність виявили екстракти Arnica montana 
L., Melisa officinalis L., та Stellaria media L.
Ключові слова: протимікробна активність, лікарські 
рослини.

Розробка нових лікарських засобів є актуаль-
ним завданням фармакології та медичної мік-

робіології. Велику увагу приділяють речовинам 
рослинного походження з антимікробною дією, 
оскільки багато мікроорганізмів швидко виробля-
ють стійкість до широковживаних антибіотиків і 
сульфамідних препаратів, які стають неефектив-
ними. Також відомо, що застосування антибіотиків 
призводить до виникнення в організмі людини 
побічних реакцій під час антибіотикотерапії та 
пригнічення його захисних реакцій [2].

Рослини — найдавніша і традиційна сировина 
для виготовлення лікарських засобів [10]. З давніх  
давен люди використовують для лікування недуг 
відвари та настоянки рослин. Вони м’яко діють на 
організм людини, практично не мають протипока-
зань, ефект від їхнього використання є тривалим 
і стабільним [1, 3].

Особливість екстрактів із лікарських рослин 
полягає в тому, що їхні біологічно активні речо-
вини знаходяться у певному співвідношенні, що 
сприяє оптимальному впливу на організм людини 
[5]. Лікувальний ефект досягається при викорис-
танні рослинних препаратів за рахунок, дубильних 
речовин, флавоноїдів, ефірних олій, які містять 
чи виділяють рослини [9]. Багатокомпонентні рос - 
линні препарати можуть бути застосовані як для 
лікування, так і для профілактики захворювань [7]. 
Поряд з антибіотикотерапією може бути вельми 

ефективним і особливо доцільним застосування 
лікарських препаратів при хронічних захворюван-
нях, завдяки стимулюючій дії на імунологічну ре-
активність організму, детоксикаційній активності 
[6].

Мета дослідження — визначити протимікроб-
ну активність спиртових витяжок Arnica montana L.,  
Helleborus purpurascens Waldst. et Kit., Melisa offi-
cinalis L., Melilotus officinalis L., Stellaria media L.,  
отриманих способом холодного і гарячого екс-
трагування.

Матеріали та методи дослідження

Для отримання екстрактів використовува-
ли свіжозірвану рослинну сировину. Екстрагу-
ючою речовиною при холодному та гарячому 
екстрагуванні був 70° спирт. Витяжки готували 
на киплячій водяній бані протягом 30 хв, охоло-
джували, фільтрували через паперовий фільтр. 
Співвідношення сировини та екстрагенту становило 
1:20 (вага:об’єм). При холодному екстрагуванні 
використовували таке ж співвідношення сирови-
ни та екстрагенту, залишаючи їх на 2 тижні при 
температурі 20°С. Як тест-культури використали 
бактерії E. coli АТСС 25922, P. vulgaris АТСС 4636, 
B. subtilis АТСС 6633, S. аureus АТСС 25923 з ко-
лекції культур кафедри мікробіології ЛНУ ім. Івана  
Франка, а також клінічні ізоляти мікроорганізмів, 
в тому числі оксацилінрезистентні штами S. aureus  
з колекції культур мікроорганізмів кафедри мікро-
біології, вірусологіїі та імунології ЛНМУ ім. Данила 
Галицького.

У дослідженні був використаний стандартний 
метод дифузії в агар у модифікації зі скляними ци-
ліндриками [4] (діаметр 5–6 мм, висота 8–10 мм),  
для дослідження використовували добову культуру 
мікроорганізмів. Для приготування бактерійної сус-
пензії, яка містила приблизно 109 клітин/мл (10 од.  
за стандартом мутності mcFarland) використовува-
ли стерильну водопровідну воду, засівали газоном 
у чашки Петрі на поживне середовище. Через 1 год 
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за допомогою стерильного пінцету розставляли по 
4–5 стерильних циліндрики на одну чашку Петрі 
так, щоб вони були максимально віддалені один 
від одного. Піпеткою з тонким носиком або доза-
тором вносили відповідні екстракти (0,1 мл).

Усі дослідження повторювали п’ять разів. 
Статистичну обробку одержаних даних проводили 
з використанням критерію Стьюдента. Оцінку про-
водили за зоною затримки росту тестових культур 
навколо циліндриків.

Результати та обговорення

Метод екстрагування і тип екстрагуючої ре-
човини чинять значний вплив на якісний склад, а 
звідти і ефективність дії рослинного екстракту.

При вивченні препаратів, одержаних методом 
гарячого екстрагування, встановлено (табл.) ви-
соку активність A. montana (18,1±0,4) та S. media 
(18,2 ±0,2) щодо E. coli, та P. vulgaris (25,2±0,4 та 
22,0±0,2). Вказані рослини були високоактивні і 
відносно B. subtilis.

Результати дослідження протимікробної ак-
тивності екстрактів A. montana, одержаних мето-
дом холодного екстрагування, мали аналогічну 
активність відносно грамнегативних бактерій  

E. сoli, P. vulgaris, проте слабшу активність від-
носно B. sub tilis.

Оскільки дія досліджуваних препаратів на 
культури стафілококів була різною, оцінка чутли-
вості кожного досліджуваного виду мікроорганіз-
мів проводилася окремо. Чутливими виявилися 
два оксацилінрезистентні штами S. aureus, до 
екстрактів — A. montana, H. purpurascens, Melilotus 
officinalis L., Melisa officinalis L. та S. media (хо-
лодне екстрагування).

Оскільки в науковій літературі відсутні дані 
щодо антимікробної дії екстрактів рослин, які до-
сліджували, то порівнювали зони затримки росту 
наших об’єктів з екстрактами кремени гібридної 
[2] і кермеку Меєра [8]. У жодному випадку зони 
затримки росту тест-культур екстрактами з креме-
ни гібридної не перевищували 8,7 мм, а кермеку 
Меєра — 6,26 мм.

Отже, порівняно з антимікробною активністю 
вказаних рослин, екстракти досліджених рослин 
виявили вищу ефективність. При дослідженні було 
встановлено, що перевагу у застосуванні гарячого 
екстрагування мають лише A. montana відносно 
клінічного ізоляту S. аureus та S. media відносно 
всіх видів бактерій.

Таблиця. Антимікробна дія 70° спиртових екстрактів ( 0,1 мл) різних рослин, одержаних методом га-
рячого і холодного екстрагування

№
з/п Рослина

Діаметр зони затримки росту, мм

Тест-культури

E. coli
АТСС 25922

p. vulgaris
АТСС 4636

B. subtilis
АТСС 6633

S. aureus
АТСС 25923

Клінічні ізоляти

S. aureus S. aureus

1 Arnica montana 18,1±0,4 25,2±0,4 25,2±0,4 28,3±0,4 22,0±0,2 37,3±0,4
2 Helleborus  

purpurascens
10,1±1,3 15,3±0,2 12,2±0,4 25,4±0,4 16,2±0,9 18,0±0,2

3 Melilotus officinalis 15,2±0,2 13,4±0,3 11,3±0,8 23,3±0,4 12,1±0,3 13,2±0,3
4 Melisa officinalis 10,1±1,1 19,0±0,8 15,2±0,4 33,2±0,7 25,3±0,5 27,4±0,7
5 Stellaria media 18,2±0,2 22,0±0,2 21,0±0,3 12,1±0,2 10,3±1,3 18,3±0,3

Холодне екстрагування
6 Arnica montana 17,0±0,5 25,0±0,3 17,0±0,7

p≤0,05
27,0±0,7 16,0±0,4

p≤0,05
22,0±0,5
p≤0,05

7 Helleborus  
purpurascens

15,0±0,3 20,0±0,3
p≤0,05

16,0±0,4
p≤0,05

14,0±0,2
p≤0,05

17,0±0,3 15,0±0,2
p≤0,05

8 Melilotus  
officinalis

16,0±0,4 19,0±0,8
p≤0,05

11,0±0,3 23,0±0,3 17,0±0,2
p≤0,05

18,0±0,2
p≤0,05

9 Melisa  
officinalis

18,0±0,6
p≤0,05

21,0±0,2 21,0±0,3
p≤0,05

19,0±0,4
p≤0,05

20,0±0,7 27,0±0,7

10 Stellaria  
media

12,0±0,8
p≤0,05

13,0±0,2
p≤0,05

11,0±0,1
p≤0,05

24,0±0,3
p≤0,05

15,0±0,3 25,0±0,4
p≤0,05
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Висновки
1. Екстракти досліджуваних рослин по-різ-

ному впливають на різні види мікроорганізмів, 
що потребує подальших досліджень і може роз-
глядатися, як перевага рослинних препаратів, 
оскільки визначає вибірковість їх протимікробної 
активності.

2. При дослідженні було встановлено, що 
екстракти Melisa officinalis, виготовлені мето-
дом холодного екстрагування, виявили більшу 
антимікробну дію, відносно усіх бактеріальних 
тест-культур, ніж гарячі витяжки, окрім S. aureus 
АТСС 25923, одержані методом гарячого екстра-
гування.

3. Результати досліджень, вказують на пер-

спективність використання A. montana, як про-
тистафілококового препарату, причому високу 
антибактерійну дію мали витяжки отримані, як 
гарячим, так і холодним екстрагуванням. Вказана 
рослина може застосовуватись, як протигнилісний 
засіб, оскільки пригнічує протейну мікрофлору.

4. Перспективною рослиною для розробки 
препаратів, що вибірково впливають на грам-
негативні бактерії, можна вважати S. media при 
застосуванні гарячого екстрагування.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у подальшому вивченні низки рослинних 
препаратів, що пригнічують грампозитивні та грам-
негативні бактерії, та методології їх ефективного 
приготування і застосування.
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ПРОТИВОМИКРОБНЫЕ СВОЙСТВА ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ,  
ПОЛУЧЕННЫХ ХОЛОДНЫМ И ГОРЯЧИМ ЕКСТРАГИРОВАНИЕМ

У.В. Павляк, А.Р. Гураль

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого, г. Львов, Украина
Исследованы противомикробные свойства экстрактов лекарственных растений полученных, холод-
ным и горячим экстрагированием в отношении бактерий Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus 
subtilis, Staphylococcus аureus. Установлено выборочное антибактериальное воздействие вытяжек 
из различных растений. В частности наиболее высокую антибактериальную активность проявили 
экстракты Arnica montana L., Melisa officinalis L. и Stellaria media L.
Ключевые слова: противомикробная активность, лекарственные растения.

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF MEDICINAL EXTRACTS OF PLANT  
RECEIVED BY COLD AND HOT EXTRACTION

U.V. pavlyak, A.R. Hural

Danylo Halytskiy Lviv National medical University, Lviv, Ukraine
Were studied antimicrobial properties of extracts of medicinal plants got by cold and hot extraction against 
bacteria Escherichia coli, Proteus vulgaris, Bacillus subtilis, Staphylococcus аureus. Selective antimicrobial 
influence of extracts of different medicinal drugs was established. In particular the highest antibacterial 
activity of extracts Arnica montana L., Melisa officinalis L., and Stellaria media L.
Key words: antimicrobial activity, medicinal plants.
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Вивчена в експериментах in vitro здатність біфідобак-
терій виступати у якості носіїв для антигенів вірусів. 
Сорбцію антигенів вірусів грипу вивчали на культурах 
біфідобактерій, що належать до видів: Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium longum та Bifidobacterium bifidum, 
імобілізованих на сорбенті. Використовували інакти-
вовані антигени вірусів грипу, отримані з штамів ві-
русів грипу: A New Calidonia /H1N1/; A Panama /H3N2/;  
B Hong Kong; B Sichuan.
Досліджена in vivo здатність біфідобактерій висту-
пати в якості ад’ювантів при створенні вакцин. Ви-
вчення імуногенності проводили на прикладі різних 
антигенів вірусу грипу і культури біфідобактерій виду 
Bifidobacterium bifidum, що використовується для ви-
робництва біфідовміщуючих пробіотиків. Дослідження 
ефективності вакцинації проводили на кролях породи 
шиншила.
Показано, що анаеробні автохтонні мікроорганізми роду 
Bifidobacterium здатні сорбувати на поверхні власних 
клітин вірусні антигени та слугувати ад’ювантами у 
вакцинах.
Ключові слова: біфідобактерії, ад’юванти, вірусні ан-
тигени

У наш час проблема вакцинації людини та тва-
рин проти вірусів, здатних до проникнення в 

організми реципієнтів через шлунково-кишковий 
тракт, залишається актуальною [2, 6, 7]. До таких 
вірусів належать віруси грипу, поліомієліту, гепа-
титу, а також рота- та коронавіруси.

При створенні противірусних вакцин в останні 
роки значно зріс інтерес до ідеї використання 
ад’ювантів бактеріальної природи [1, 3, 4]. Три-
валий час при вакцинації людей використовува-
ли лише такі ад’юванти як гідроокис та фосфат 
алюмінію [8–10]. Але для більшості антигенів ці 
речовини були слабкими імуностимуляторами. 
Серйозним недоліком похідних алюмінію була їх 
нездатність активувати продукуючі інтерлейкін-2 та 
γ-інтерферон клітини Т-хелперів [12, 13, 15, 22]. 
Одним з перспективних направлень пошуку ад’ю-
вантів, ефективних при стимуляції як антитільної 
так і клітинно-опосередкованої імунної відповіді, 
є вивчення бактеріальних ад’ювантів. Серед них 
відомий повний і неповний ад’ювант Фрейда, який  

є індуктором клітинного і гуморального імуні-
тету, але його токсичні властивості не надають 
можливості використовувати його в комерційних 
вакцинних препаратах [14, 17].

У наш час існує ряд вакцинних препаратів, до 
складу яких входять речовини, отримані з клітин  
або структурні компоненти клітин прокаріот. Але 
мікроорганізми, що використовують для включен-
ня в вакцини, найчастіше відносяться до пато генної 
або опортуністичної мікрофлори, що підвищує 
їхню небезпеку при виготовленні та використанні 
противірусних вакцин. Відомі також ад’ювантні 
властивості бактерій, що відносяться до нормаль-
ної мікрофлори — штам Lactobacillus salivarius 
(реферат до заявки РФ №2001119057) [6,7,23]. 
Однак ефект збільшення локальної дози за допо-
могою живих чи вбитих клітин індигенних бактерій 
(наприклад, біфідобактерій), які використову-
ються як носій, здатний долати товщу слизового 
гелю та переносити сорбовані на ньому віріони 
чи вірусні антигени до еукаріотичної клітини, не 
використовується.

Метою нашої роботи було вивчення здат-
ності біфідобактерій сорбувати на своєї поверхні 
антигени вірусів грипу в експериментах in vitro 
та виступати в якості ад’ювантів при створенні 
вакцин в експериментах in vivo.

Матеріали і методи

Здатність біфідофлори сорбувати на своєї 
поверхні антигени вірусів грипу вивчали в експе-
риментах in vitro. Докази сорбції антигенів вірусів 
грипу вивчали на трьох системах: Bifidobacterium 
bifidum, Bifidobacterium longum, Bifidobacterium 
bifidum, імобілізовані на сорбенті. Використову-
вали антигени вірусів грипу, отримані із штамів: 
A New calidonia / H1N1/; A panama /H3N2/; B Hong 
Kong; B Sichuan. Штами були отримані з Центру 
контролю за інфекційною захворюваністю, Атланта 
(cDc USA) у 2003 році. Для вивчення сорбційної 
здатності біфідофлори використовували антигени 
з живих вірусів штаму А.Шаулко/53/, отримані 
попереднім культивуванням в алантоїсній рідині 
курячих ембріонів. Для експерименту були узяті 
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48-добові культури біфідобактерій. Культури шта-
мів Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum 
отримували шляхом посіву ліофілізованих зразків. 
Використовували 48-добові бактеріальні культури 
біфідофлори. Проводили контрольну ідентифікацію 
культур. Після 48-добового інкубування при 38°С 
культури осаджували центрифугуванням у забу-
ференому фізіологічному розчині при 2000 об./хв.  
Використовували також біомасу препарату «Біфі-
думбактерин форте», утримуючу живі біфідобак-
терії, сорбовані на активованому вугіллі.

Реакцію гемаглютинації з дослідними та конт - 
рольними зразками антигенів проводили за стан-
дартною методикою об’ємним методом з постано-
вочним об’ємом 100 мкл в мікроплашках. У якості 
контрольної системи використовували 1% завис ку-
рячих еритроцитів. Вірусутримуючу рідину кожного 
зразку антигену титрували методом двократних 
розведень до титру 1 : 512. Контролем слугували 
зразки антигенів в які біфідофлору не вносили. 
Дослідні зразки вивчали після взаємодії антиге-
нів з біфідофлорою та з комплексом, що скла - 
дався з сорбованих на вугіллі біфідобактерій.

Вивчення рівня сорбції антигенів вірусів на клі-
тинній стінці бактерій проводили в центрифужних 
пробірках, в яких попередньо відмивали по 2 см3  
суспензії (1010 МК/мл) культур біфідобактерій, а 
також у центрифужних пробірках, куди були вне-
сені наважки біомаси препарата «Біфідумбактерин 
форте» по 50 мг. Загальний об’єм рідини у кожній 
з пробірок після відмивання культур і розчинення 
біомаси складав 1,5 мл.

Дослідні зразки готували шляхом внесення в 
кожну з пробірок по 1мл вірусутримуючої рідини 
відповідних антигенів. Контрольні зразки готували 
шляхом внесення в 1 мл вірусутрумуючої рідини 
1,5 мл фізіологічного розчину. рН всіх зразків 
був 6,8. Взаємодію здійснювали повільним пере-
мішуванням вмісту пробірок при температурі 4°С 
протягом 30 хв.

По закінченню експозиції всі зразки, контроль-
ні теж, центрифугували при 2000 об./хв. В дослід-
них зразках біфідофлора осаджувалася разом з 
сорбованими антигенами вірусних часток. Надосад 
використовували для визначення титрів вірусу в 
реакції гемаглютинації (РГА). Облік результатів 
реакції проводили через 30 хвилин та через 24 
години, при цьому показником взаємодії було 
падіння титру вірусів в надосаді, де біфідофлора 
була відсутня.

Здатність біфідобактерій виступати в ролі 
ад’ювантів вивчали в експериментах in vivo. Про-

водили визначення імуногенності композиції біфі-
добактерії + антигени вірусів грипу. Культури біфі-
добактерій виду Bifidobacterium bifidum, виділяли з 
препарату «Біфідумбактерин форте» виробництва 
АТ «Партнер» м. Москва. Використовували різні 
антигени вірусів грипу: A New calidonia / H1N1/ 
20/99 control AgA, 1:160; A panama /H3N2/2007/99 
Recver-17,1:160; B Hong Kong/330/01 control AgB 
1:128; B Sichuan/3 79/99 control AgB 1:64; вакцина 
«Інфлувак» (influvac 2003/2004, Голандія) — ан-
тигрипозна суб’єдинична вакцина, до складу якої 
входять гемаглютиніни вірусів A/moscow/10/99 
(H1N1 — 15мкг, A/New caledonia/20/99 (HINI) —  
15мкг, B/Hong Kong/330/2001 — 15мкг. В 0,5 вак-
цини утримувалося 45 мкг гемаглютиніна.

Дослідження ефективності вакцинації прово-
дили на кролях породи шиншила. В дослід було взя-
то 2 групи тварин: контрольна і дослідна. У першій  
групі була проведена внутрішньом’язова імунізація 
грипозною вакциною «Інфлувак» в дозі 5 мкг в 
кількості 0,1 мл. Перша група була взята для по-
рівняльної характеристики ефекта імуногенності. 
У другій групі тваринам перорально за допомогою 
зонда вводили 2,5 мл суспензії біфідобактерій, 
попередньо змішаної з різними вірусними анти-
генами. Дослідження рівня антитіл до вірусів грипу 
у сироватках крові кролів проводили в реакції 
гальмування гемаглютинації (РГГА), для цього 
застосовували діагностикуми вірусів грипа, що 
входять до складу вакцини «Інфлувак». Рівні титрів 
антигемаглютининів у сироватках кролів показува-
ли рівень імуногенності композиції біфідобактерії 
+ антигени вірусів.

Перед постановкою РГГА сироватки прогрі-
вали при 56°С протягом 30 хв і обробляли RDE 
(рецептор руйнуючий ензим). До 3-х об’ємів RDE 
додавали 1 об’єм сироватки та інкубували при 37°С 
протягом 12–15 годин. Потім прогрівали при при 
56°С протягом 30 хв для інактивації RDE. Після 
чого додавали 0,6 мл фізіологічного розчину, щоб 
кінцеве розведення відповідало 1 : 10. 

Були використані набори реагентів для ви-
значення антитіл і антгенів вірусів грипа з WHO 
Influenza center at the center for Disease control, 
USA.

Усі досліди проводили у трьох повторностях 
з використанням відповідних контролів. Статис-
тичну обробку проводили з використанням пакету 
комп’ютерної програми microsoft Office «Excel Xp» 
за загальноприйнятими методиками з урахуван-
ням t-критерію Стьюдента, рівень вірогідності 
становив 95% [59].
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Результати та їх обговорення
Нами була вивчена здатність біфідобактерій 

виступати в якості носіїв для вірусних антигенів. 
Докази сорбції антигенів вірусів грипу вивчали 
на трьох системах: Bifidobacterium bifidum, Bifido - 
bacterium longum, Bifidobacterium bifidum, імобі-
лізовані на сорбенті. Використовували антигени 
вірусів грипу, отриману з штамів вірусу грипу: A 
New calidonia /H1N1/; A panama /H3N2/; B Hong 
Kong; B Sichuan. Попередній облік реакції гемаглю-
тинації РГА проводили через 1 годину. Результати 
досліджень у вигляді середнього значення з п’яти 
повторень титрів гемаглютинінів (ГА) представлені 
в табл. 1.

Аналіз результатів вивчення активності ад-
сорбції антигену грипу на біфідобактеріях показав 
чотириразове зниження титру у досліді у зрів-
нянні з контролем, що є доказом адгезії вбитих 
та живих вірусів грипу на клітинній стінці живих 
біфідобактерій. Рівень сорбції залежав від вико-
ристовуваного в досліді штаму вірусу грипу та виду 
бактеріальної культури. Так, Bifidobacterium longum, 
у зрівнянні з іншими бактеріальними реагентами, 
більш активний у відношенні вбитих вірусних анти-
генів B Sichuan та 4B64 Hong Kong. Bifidobacterium 
bifidum виявився більш активним у відношенню 
до адсорбції живих антигенів А Шаулко/53/, та 
вбитих A panama /H3N2/ та B Sichuan.

Іммобілізовані на кісточковому активованому 
вугіллі біфідобактерії показали високу активність 
у відношенні до всіх антигенів вірусу грипу, крім 
A New calidonia /H1N1/. Представлений приклад 
показав, що біфідофлора має властивість адсор-

бувати на поверхні власних клітин вірусні анти-
гени. Це доведено збільшенням показника крат-
ності зниження антитіл більш ніж в чотири рази. 
Результати досліджень також підтверджуються 
електронною мікроскопією.

Нами була вивчена здатність біфідобакте-
рій виступати в якості ад’ювантів при створенні 
вакцин. Вивчення імуногенності проводили на 
прикладі різних антигенів вірусу грипу і культури 
біфідобактерій виду Bifidobacterium bifidum, виді-
леній з препарату «Біфідумбактерин форте» ви-
робництва АТ «Партнер» м. Москва. Дослідження 
ефективності вакцинації проводили на кролях 
породи шиншила. В дослід було взято 2 групи 
тварин: контрольна і дослідна. У першій групі була 
проведена внутрішньом’язова імунізація грипозною 

Таблиця 1. Здатність біфідобактерій адсорбувати на власній клітинній стінці антигени вірусу грипу  
в дослідах in vitro

Антигени вірусів грипу

Кратність  
титрів РГА  

до адсорбції  
(контроль)

Кратність зниження титрів антитіл в РГА  
після 30 хвилин адсорбції вірусів (дослід)

Bifidobacterium bifidum Bifidobacterium longum
Bifidobacterium bifidum, 

іммобілізовані  
на сорбенті

Абс.  
значення 

титрів

Кратність 
зниження 

титрів 

Абс.  
значення 

титрів

Кратність 
зниження 

титрів 

Абс.  
значення 

титрів

Кратність 
зниження 

титрів 

A New calidonia /H1N1/ (вбиті) 256 32 8 16 16 128 2
A panama /H3N2/ (вбиті) 256 4 64 16 16 4 64
4B64 Hong Kong (вбиті) 64 4 16 0 64 4 16
B Sichuan (вбиті) 128 2 64 0 128 8 16
А Шаулко/53/ (живі) 128 0 128 — — 8 16

Примітка: жирним текстом виділено позитивний ефект адсорбції антигену вірусу грипу на біфідобактеріях.

Рисунок 1. Адсорбція антигенів вірусів грипу на клітинній стінці 
біфідобактерій в дослідах in vitro (електронна мікроскопія, 
зб. ×60000).
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Таблиця 2. Визначення ефекта імуногенності композиції (біфідобактерії + антигени вірусів) в порівнянні 
з вбитою протигрипозною вакциною в дослідах на кролях

Рівень антигемаглютининів до A New Calidonia /H1N1/20/99

Введення
Рівень антигемаглютининів в динаміці спостереження (доби)

1 3 5 11 20 41 75

Вакцина «Інфлувак» 0 0 0 20 80 80 0

Біфідобактерії+антигени вірусів 20 20 160 320 320 160 0

Таблиця 3. Визначення ефекта імуногенності композиції (біфідобактерії+ антигени вірусів) в порівнянні 
з вбитою протигрипозною вакциною в дослідах на кролях

Рівень антигемаглютининів до A Panama /H3N2/2007/99

Введення
Рівень антигемаглютининів в динаміці спостереження (доби)

1 3 5 11 20 41 75

Вакцина «Інфлувак» 0 0 0 160 160 160 0

Біфідобактерії+антигени вірусів 80 40 80 320 320 1280 0

Таблиця 4. Визначення ефекта імуногенності композиції (біфідобактерії + антигени вірусів) в порівнянні 
з вбитою протигрипозною вакциною в дослідах на кролях

Рівень антигемаглютининів до B Hong Kong/3 30/01

Введення
Рівень антигемаглютининів в динаміці спостереження (доби)

1 3 5 11 20 41 75

Вакцина «Інфлувак» 0 0 0 0 320 160 0

Біфідобактерії+антигени вірусів 0 20 40 40 320 320 0

Таблиця 5. Визначення ефекта імуногенності композиції (біфідобактерії + антигени вірусів) в порівнянні 
з вбитою протигрипозною вакциною в дослідах на кролях

Рівень антигемаглютининів до B Sichuan/3 79/99

Введення Рівень антигемаглютининів в динаміці спостереження (доби)

1 3 5 11 20 41 75

Вакцина «Інфлувак» 0 0 0 0 160 80 0

Біфідобактерії+антигени вірусів 20 20 160 160 40 640 0

Примітка: Ефект імуногенності визначається підвищенням титру антитіл.

вакциною «Інфлувак», у другій групі тваринам пе-
рорально за допомогою зонда вводили суспензію 
біфідобактерій, попередньо змішану з різними ві-
русними антигенами. Дослідження рівня антитіл до 
вірусів грипу у сироватках крові кролів проводили 
в реакції гальмування гемаглютинації.

Результати вивчення імуногенності компози-
ції, що досліджувалася, представлені в табл. 2–5.  
Аналізуя отримані результати досліджень, слід 
зазначити, що в контрольних групах грипозна 
вакцина «Інфлувак» в дозі 5 мкг на одне введення 
стимулює утворення специфічних антигемаглюти-
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нинів до вірусів грипу типу А (Н3 і Н1) у невисоких 
титрах 1 : 80 та 1 : 160 відповідно, починаючи з 
другого тижня після вакцинації. Тривалість іму-
нітету при одноразовому введенні лишалася на 
рівні 1 : 80 – 1 : 160 протягом 7 тижнів. До 10-го  
тижня після вакцинації антигемаглютиніни до Н3  
і Н1 не визначалися. Динаміка синтеза антиге-
маглютининів до вірусів грипу типу В декілька 
відрізнялася від вищенаведеної динаміки синтеза 
антигемаглютининів до вірусів грипу типу А.

Спостерігалося більш пізніше, до кінця 3-го  
тижня, підвищення титрів антигемаглютининів до 
вірусів грипу В Hong Kong/330/01 та B Sichuan/3/ 
79/99, відповідно 320 і 640.

В дослідних групах утворення специфічних 
антитіл декілька відрізнялося в залежності від 
типу антигену вірусу грипу. Вплив біфідобактерій 
на синтез антигемаглютининів до антигену грипу А 
New calidonia /H1N1/20/99 був ідентичним. У низь-
ких титрах 1 : 20 антигемаглютинини до H1N1 ви-
значалися вже в першу добу, до п’ятої доби титри 
підвищувалися до 1 : 160, поступово збільшувалися 
до 1 : 320 – 1 : 640. Синтез антигемаглютининів до 
A panama /H3N2/2007/99 показував статистично 

достовірне посилення синтеза антигемаглютининів 
до H3N2, тобто біфідобактерії надали повільно на-
ростаючий, але високий кінцевий результат на 41 
добу спостереження. Для вірусів типа В відмічено 
утворення антитіл до антигенів вірусу грипу до 
3-го тижня, стимуляція синтеза антигемаглюти-
нинів — на 3–7 тижні до титрів 1 : 1280.

Висновки

Показано, що біфідофлора має властивість 
адсорбувати на поверхні власних клітин вірусні 
антигени та виступати в якості ад’ювантів при 
створенні вакцин.

Перспективи подальших досліджень.

Аналіз результатів вивчення активності ад-
сорбції антигену грипу на біфідобактеріях показав 
чотириразове зниження титру у досліді у порів-
нянні з контролем, що є доказом адгезії вбитих 
та живих вірусів грипу на клітинній стінці живих 
біфідобактерій. 

Таким чином, є можливість рекомендувати 
використовувати біфідобактерії в якості ад’ювантів 
при створенні вакцин.
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БИФИДОБАКТЕРИИ В КАЧЕСТВЕ НОСИТЕЛЕЙ И АДЪЮВАНТОВ
С.М. Григор’єва

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

Изучена в экспериментах in vitro способность бифидобактерий выступать в качестве носителей 
для антигенов вирусов. Сорбцию антигенов вирусов гриппа изучали на культурах бифидобактерий, 
принадлежащих к видам: Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum и Bifidobacterium bifidum, 
иммобилизованных на сорбенте. Использовали антигены вирусов гриппа, полученные из штаммов 
вирусов гриппа: A New calidonia /H1N1/; A panama /H3N2/; B Hong Kong; B Sichuan.
Также изучена in vivo способность бифидобактерий выступать в качестве адъювантов при созда-
нии вакцин. Изучение иммуногенности проводили на примере разных антигенов вируса гриппа 
и культуры бифидобактерий вида Bifidobacterium bifidum, используемого для производства би-
фидосодержащих пробиотиков. Исследования эффективности вакцинации проводили на кролях 
породы шиншилла.
Показано, что анаэробные аутохтонные микроорганизмы рода Bifidobacterium способны сорбировать 
на поверхности собственных клеток вирусные антигены и служить адъювантами в вакцинах.

Ключевые слова: бифидобактерии, адъюванты, вирусные антигены.

BIFIDOBACTERIA AS CARRIERS FOR THE VIRAL ANTIGENS AND ADJUVANTS
S.m. Grygoryeva

SI «The L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infections Diseases  
of NAmS of Ukraine», Kiev

It was studied the ability to use bifidobacteria as carriers for the viral antigens in the experiments in vitro. 
Sorption of influenza virus antigens was studied in cultures of bifidobacteria what belong to the species: 
Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium longum, and Bifidobacterium bifidum what was immobilized on 
the sorbent. We used Influenza virus antigens which was obtained from influenza virus strains: A New 
calidonia /H1N1/; A panama /H3N2/; B Hong Kong; B Sichuan.
Also it was studied the ability of bifidobacteria to act as adjuvants for creation vaccines in vivo. 
Immunogenicity studing was conducted on the model of different antigens of influenza virus and culture 
of bifidobacteria species Bifidobacterium bifidum, which was used for production probiotics. The 
effectiveness of vaccination was researched on animals Chinchilla chinchilla sp. It has been shown that 
anaerobic autochthonous microorganisms, which belongs to the genus Bifidobacterium can absorb viral 
antigens on their own cell wall and can be used as adjuvants for creating vaccines.

Key words: bifidobacteria, adjuvants, viral antigens.
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Досліджено особливості вмісту популяцій та субпо-
пуляцій лімфоцитів периферичної крові з експресією  
антигенних рецепторів СD3+, CD-4+, CD-8+, CD-22+, 
CD-25+, CD-38+, CD-16+ у хворих з порушеннями рит-
му серця, у 26,9% з яких зареєстровано циркуляцію 
імунних комплексів, що складались з поверхневого 
антигену гепатиту В та антитіл до нього — HBsAg + 
Аnti-HBs. Зміни показників Т і В ланки імунітету хворих 
з аритмією та циркуляцією імунних комплексів HBsAg +  
Аnti-HBs відповідали концепції імунного запалення, 
що характерно для системного аутоімунного захво-
рювання, зокрема, такого яким є гепатит В. Отримані 
дані свідчать про необхідність дообстеження хворих з 
аритміями при наявності активації системи імунітету, й 
особливо при виявленні маркерів вірусу гепатиту В, й 
наводить на думку щодо етіології аритмій та можливої 
зміни обраної тактики їх лікування.
Ключові слова: маркери вірусу гепатиту В, аритмії, опе-
ративне встановлення ритму серця, імунологічний стан, 
експресія антигенних рецепторів лімфоцитів, популяції, 
субпопуляції лімфоцитів, аутоімунний процес.

Однією з причин, що лежать в основі розвитку 
аритмій, може бути інфекційний процес [1]. 

Зокрема, простежується зв’язок ряду аритмій 
з вірусним гепатитом типу В, як в разі гострої 
патології, так і при хронічному перебігу захворю-
вання [1]. При цьому з недавнього часу одними з 
найефективніших і найперспективнiших методів 
лікування аритмій є хірургічні, а саме встанов-
лення водія ритму серця. В процесі дослідження 
гемато-імунологічного стану хворих з серцевими 
аритміями (ХА), які підлягали оперативному втру-
чанню (встановлення водія ритму серця), у 26% 
осіб з цього контингенту була виявлена циркуляція 
маркерів вірусу гепатиту В, а саме — HBsAg у 
складі імунних комплексів HBsAg + Аnti-HBs (ІМК 
HBsAg + Аnti-HBs) [5].

Метою роботи було вивчення і аналіз осо-
бливостей імунологічного стану ХА, які підпадали 
хірургічним методам лікування, в яких була вста-
новлена циркуляція маркерів вірусу гепатиту В,  
а саме HBsAg в імунних комплексах HBsAg + Аnti-
HBs, у порівнянні з ХА без циркуляції маркерів 
вірусу та умовно здоровим населенням.

Матеріали та методи дослідження

Обстежено 63 ХА, яким було проведено опе-
ративне лікування (встановлення водія ритму сер-
ця) в Інституті невідкладної й відновної хірургії 
НАМН України й серед яких у 17 осіб (26,9%) 
була виявлена циркуляція HBsAg в складі імунних 
комплексів HBsAg+Аnti-HBs (ХА ІМК HBsAg+Аnti-
HBs ) і 75 осіб з контингенту умовно здорового 
населення (УЗН).

Наявність маркерів вірусу гепатиту В у сиро-
ватках крові обстежених (ХА, ХА ІМК HBsAg + Аnti-
HBs та УЗН) визначали методом імунофермент- 
ного аналізу на приладі Diagnostic Sanofi pasteur 
2100 з використанням вітчизняних комерційних 
тест-систем IФА-HBV виробництва Науково-вироб-
ничої компанії «Diaprof-med», (Київ, Україна). На-
явність циркулюючих повних (імунних) і неповних 
(інфекційних) ІМК HBsAg+Аnti-HBs визначали за 
оригінальним методом власної розробки [9, 10]. 
У обстежених оцінювали гемограму за загально-
прийнятними методиками [2, 4, 6]. Склад популя - 
цій та субпопуляцій лімфоцитів периферичної 
крові вивчали за експресією антигенних рецепторів 
мембранами лімфоцитів за допомогою непрямого 
імунофлуоресцентного методу у власній модифі-
кації [7, 8]. При проведенні цих досліджень були 
використані панелі комерційних мишачих монокло-
нальних антитіл для виявлення експресії антигенних 
рецепторів мембранами мононуклеарів людини,  ©  О. А. Ракша-Слюсарева, О. А. Слюсарев, М. О. Слюсарева
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аналогічні СD-3+, cD-4+, cD-8+, cD-22+, cD-25+,  
cD-38+, cD-16+, виробництва Інституту експери-
ментальної патології, онкології та радіобіології 
ім. Р.Є. Кавецького НАН України, зареєстровані та 
затверджені відповідними Міжнародними робочи-
ми комітетами. Як вторинні антитіла використо-
вувались F(ab’) фрагменти козячої антимишачої 
сироватки, міченої флуоресцеїна ізотіоцианатом 
(FITc) того ж виробництва. Отримані результати 
оброблювали методами варіаційної статистики з 
використанням методики М. Манчутесе-Ерентгене 
(1976) й програми Statistic Windows, версія 1 та 
пакету відповідних програм вимірів.

Результати та обговорення

В результаті проведених досліджень вста-
новлено наявність значних розбіжностей у вмісті 
популяцій та субпопуляцій лімфоцитів та при-
родних кілерів периферичної крові за експресією 
антигенних рецепторів на мембранах лімфоцитів 
у УЗН, ХА і ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs. Дані щодо 
вмісту популяцій Т-, В-лімфоцитів та природних 
кілерів в обстежених контингентів хворих наведені 
на рис. 1.

Наведені дані показують вміст популяції cD-3+ 
(Т-лімфоцитів) у ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs і УЗН 
практично не відрізнявся, і становив, відповідно, 
(1,12±0,48) Г в 1 л і (1,12±0,03) Г в 1 л. Вміст по-
пуляції cD-3+ у ХА — (0,50±0,03) Г в 1 л — був 
вірогідно й більш ніж удвічі нижчим за такий 
в УЗН та ХА ІМК HBsAg+Аnti-HBs. В соіб групи 
ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs вміст популяції cD-22+ 
(В-лімфоцитів) становив (1,28±0,60) Г в 1 л. та 
був вірогідно вищим, в порівнянні з контингентом 

УЗН — (0,91±0,02) Г в 1 л. та майже вдвічі пере-
вищував такий у групи ХА — (0,64±0,03) Г в 1 л  
(р <0,05).

Подібні тенденції виявлені і у відношенні 
популяції клітин з фенотипом cD-16+ (природних 
кілерів), однак, вірогідні відмінності між їх вмістом 
у різних досліджуваних контингентів не були вста-
новлені. Так, у контингенту ХА ІМК HBsAg + Аnti-
HBs вміст популяції cD-16+ становив (0,40±0,16) 
Г в 1 л, що мав тенденцію до підвищення, у порів-
нянні з контингентом УЗН — (0,35±0,03) Г в 1 л, та 
був значно, але невірогідно більшим за показники 
в осіб з контингенту ХА — (0,27±0,07) Г в л.

Як випливає з наведених даних, вміст суб-
популяцій лімфоцитів cD-4+ (Т-хелперів) і cD-8+ 
(Т-супресорів) відрізнявся у обстежуваних кон-
тингентів. Так, у контингенту ХА ІМК HBsAg + 
Аnti-HBs вміст субпопуляцій лімфоцитів cD-4+ 
становив (0,58±0,26) Г в 1 л і, в середньому, майже 
не відрізнявся від показників УЗН — (0,58±0,03) 
Г в 1 л.

Але у контингенту ХА ІМК HBsAg+Аnti-HBs 
реєструвався значний діапазон коливань вмісту 
субпопуляції cD-4+. На Дані щодо вмісту субпопу-
ляційного складу Т лімфоцитів надані на рис. 2.

На відміну від двох інших контингентів, у ХА 
вміст субпопуляцій лімфоцитів cD-4+ був вірогідно 
й майже у два рази меншим — (0,20±0,02) Г в 1 л.  
Особливості вмісту субпопуляції лімфоцитів cD-8+ у 
обстежуваних контингентів були подібні таким щодо 
субпопуляцій лімфоцитів cD-4+. Так, вміст субпо-
пуляції лімфоцитів cD-8+ у осіб ХА ІМК HBsAg +  
Аnti-HBs становив (0, 37±0,14) Г в 1 л й не від-
різнявся від такого у УЗН — (0,36±0,02) Г в 1 л 

Рисунок 1. Вміст популяції лімфоцитів cD-3+, cD-22+ та cD-16+ 
при обстежені умовно здорового населення (УЗН), хворих з 
тахіаритміями (ХА), хворих з тахіаритміями та циркуляцією 
HBsAg в імунних комплексах HBsAg + Аnti-HBs (ХА ІМК)

Рисунок 2. Вміст популяції лімфоцитів cD-3+, субпопуляцій 
лімфоцитів cD-4+ і cD-8+ в умовно здорового населення 
(УЗН), хворих з тахіаритміями (ХА), хворих з тахіаритміями 
та з циркуляцією HBsAg в імунних комплексах HBsAg + Аnti-
HBs (ХА ІМК)
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при значних коливаннях діапазону вмісту цієї суб-
популяції лімфоцитів у ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs.  
Вміст субпопуляції лімфоцитів cD-8+ у ХА — 
(0,26±0,03) Г в 1 л — був значно та вірогідно 
меншим за такий у контингентів ХА ІМК HBsAg + 
Аnti-HBs та УЗН.

Імунорегуляторний коефіцієнт субпопуляцій 
cD-4+ і cD-8+ в осіб контингенту ХА ІМК HBsAg +  
Аnti-HBs практично не відрізнявся від показни-
ків УЗН й становив (1,87±0,07). На відміну від 
цього, у ХА зареєстровано зниження показника 
імунорегуляторного коефіцієнта до (0,92±0,07) 
за рахунок більш значного зниження вмісту суб-
популяції cD-4+.

Особливості вмісту активованих популяцій 
лімфоцитів cD-38+ (В-активовані лімфоцити) та 
cD-25+ (активованих Т-лімфоцитів) у обстежених 
контингентів представлено на рис. 3.

Як видно з наведених на рис. 3 даних, вміст 
популяції лімфоцитів cD-25+ був значно і вірогідно 
нижчим у ХА — (0,18±0,03) Г в 1 л і мав тенденцію 
до підвищення у ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs — 
(0,39±0,23) Г в 1 л при порівнянні з контингентом 
УЗН — (0,34±0,02) Г в 1 л. Вміст активованих 
В-лімфоцитів (СD-38+) у контингенту ХА мав тен - 
денцію до зниження — (0,25±0,02) Г в 1 л у порів-
нянні з показниками УЗН — (0,34±0,05). У хворих 
на ХА ІМК HBsAg + Аnti-HBs, з наявністю циркуляції 
ІМК вірусу гепатиту В, навпаки, вміст активова-
них В-лімфоцитів становив (0,63±0,12) Г в 1 л  
й майже двократно перевищував показники УЗН.

Таким чином, у контингентів ХА і ХА ІМК 
HBsAg + Аnti-HBs були зареєстровані різноспря-
мовані зміни вмісту популяцій та субпопуляцій 
лімфоцитів, а саме — клітин з фенотипом cD-3+, 

cD-22+, cD-4+, cD-8+, cD-25+, cD-38+ та природних 
кілерів cD-16+, які реєструються на поверхні іму-
нокомпетентних клітин й забезпечують клітинну 
взаємодію при розвитку імунної відповіді.

Результати проведеного дослідження свід-
чать, що у осіб з аритміями без циркуляції імунних 
комплексів HBsAg + Аnti-HBs характерним є пригні-
чення Т- і В-ланки імунітету й зниження вмісту пулу 
природніх кілерів, що підтверджують також раніше 
опубліковані нами дані щодо цього контингенту 
[3]. У контингенту хворих ХА ІМК HBsAg + Аnti-
HBs, навпаки, реєструвалась вірогідна та значна  
активацію В-ланки імунітету та тенденцію до ак-
тивації Т-ланки імунітету. Зміни показників Т- і 
В-ланки імунітету у цієї групи обстежених відпові-
дали концепції імунного запалення, що притаманно 
системним аутоімунним захворюванням, зокрема, 
такому яким є гепатит В [3]. Післяопераційний пе-
ріод у хворих цього контингенту характеризувався 
затяжним одужанням та тривалим субфебріліте-
том, на відміну від такого у контингенту ХА.

Отримані дані можуть свідчити щодо наяв-
ності інфекційної складової генезу аритмій у ХА 
ІМК HBsAg + Аnti-HBs. Це викликає необхідність 
дообстеження хворих з аритміями при наявності 
активації системи імунітету, й особливо при ви-
явленні маркерів вірусу гепатиту В, й наводить 
на думку щодо можливої зміни обраної тактики 
їх лікування.

Висновки

1. У хворих з аритмією серця та циркуляцією 
імунних комплексів HBsAg + Аnti-HBs виявлено 
значну й вірогідну активацію В-ланки імунітету 
та тенденцію до активації Т-ланки імунітету, на 
відміну від загалу таких хворих, для яких є харак-
терною недостатність Т та В ланки імунітету.

2. При встановленні активації системи імуні-
тету у хворих на аритмії необхідно їх додаткове об- 
стеження на наявність маркерів вірусу гепатиту В, зок - 
рема їх циркуляції у складі імунних комплексів.

3. Отримані дані можуть бути використані 
які додатковий діагностичний критерій при вста-
новлені етіології аритмій та вибору тактики їх 
лікування.

Перспективами подальших досліджень є ви-
вчення у контингентів хворих з тахіаритміями, 
тахіаритміями та циркуляцією HBsAg в імунних 
комплексах HBsAg + Аnti-HBs, з метою уточнення 
патогенезу та поглиблення діагностичних підхо-
дів, експресії мембранами лімфоцитів антигенів 
гістосумісності та апопотозу.

Рисунок 3. Вміст популяції лімфоцитів cD-3+, cD-22+, cD-25+  
і cD-38+ в умовно здорового населення (УЗН), хворих з 
тахіаритміями (ХА), хворих з тахіаритміями та циркуляцією 
HBsAg в імунних комплексах HBsAg + Аnti-HBs (ХА ІМК)
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ОСОБЕННОСТИ ПОПУЛЯЦИОННОЙ И СУБПОПУЛЯЦИОННОГО СОДЕРЖАНИЯ  
ЛИМФОЦИТОВ ПЕРИФЕРИЧЕСКОЙ КРОВИ У БОЛЬНЫХ С НАРУШЕНИЯМИ РИТМА СЕРДЦА  
НА ФОНЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ИММУННЫХ КОМПЛЕКСОВ ВИРУСА ГЕПАТИТА В HBsAg + Аnti-HBs

Е.А. Ракша-Слюсарева1, А.А. Слюсарев2, М.А. Слюсарева1

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

2 Донецкий национальный медицинский университет им. М. Горького МОЗ Украины,  
г. Краматорск, Украина

Исследованы особенности содержания популяций и субпопуляций лимфоцитов периферической 
крови с экспрессией антигенных рецепторов СD-3+, cD-4+, cD-8+, cD-22+, cD-25+, cD-38+, cD-16+ у 
больных с нарушениями ритма сердца, у 26,9% из которых зарегистрирована циркуляция иммунных 
комплексов, состоящих из поверхностного антигена гепатита В и антител к нему — HBsAg + Аnti-HBs.  
Изменения показателей Т- и В-звена иммунитета больных с аритмией и циркуляцией иммунных 
комплексов HBsAg + Аnti-HBs соответствовали концепции иммунного воспаления, что характерно 
для системного аутоиммунного заболевания, в частности, такого каким является гепатит В. По-
лученные данные свидетельствуют о необходимости дообследования больных с аритмиями при 
наличии активации иммунитета, и особенно при выявлении маркеров вируса гепатита В, и наводит 
на мысль об этиологии аритмий и возможного изменения выбранной тактики их лечения.

Ключевые слова: маркеры вируса гепатита В, аритмии, оперативное лечение, иммунный статус, 
экспрессия антигенных рецепторов лимфоцитов, популяции, субпопуляции лимфоцитов, аутоим-
мунный процесс.

FEATURES OF THE MAINTENANCE OF POPULATIONS AND SUBPOPULATIONS  
LYMPHOCYTES IN PERIPHERAL BLOOD OF PATIENTS WITH CARDIAC ARRHYTHMIAS  

AND CIRCULATING IMMUNE COMPLEXES HBsAg + Anti-HBs
O.A. Raksha-Slyusareva1, O.A. Slyusarev2, М.О. Slyusarevа1

1 SI «L.V. Hromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of NAmS of Ukraine» 
2 m. Gorky Donetsk National medical University ministry of Health of Ukraine, Kramatorsk, Ukraine

The features content populations and subpopulations of peripheral blood lymphocytes expressing antigen 
receptor cD-3+, cD-4+, cD-8+, cD-22+, cD-25+, cD-38+, cD-16+ in patients with impaired arrhythmias in 
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26.9% of which are registered circulation of immune complexes, which consisted of hepatitis B surface 
antigen and antibodies to it — HBsAg + Anti-HBs. changes parameters of T- and B-chain immunity of 
patients with arrhythmia and circulating immune complexes HBsAg + Anti-HBs answered the concept 
of immune inflammation that is characteristic for systemic autoimmune disease, in particular, is such 
that hepatitis B. These data indicate the need for additional examination of patients with arrhythmias in 
the presence of activation of the immune system, and particularly the detection of markers of hepatitis 
B virus, and is suggestive of etiology of arrhythmia and possible changes in the chosen tactics of their 
treatment.

Key words: markers of hepatitis B virus, arrhythmia, surgery, immune status, expression of lymphocyte 
antigen receptor populations, subpopulations of lymphocytes, an autoimmune process.
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ЛАЗЕРОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ КООРДИНАТОРНИХ  
ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ З ІНФЕКЦІЙНИМИ УРАЖЕННЯМИ 
НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України», м. Київ

У статті представлена порівняльна характеристика схем 
лікування координаторних порушень з використанням 
різних протоколів лазеротерапії у хворих з інфекцій-
ними ураженнями нервової системи.
Ключеві слова: лазеротерапія, інфекційні ураження 
нервової системи, координаторні порушення.

У структурі інфекційної захворюваності нейро-
інфекції займають одне з провідних місць, їх 

поширеність становить понад 40%. Дана патологія 
є загрозливим станом, має тривалий перебіг і не-
рідко викликає серйозні ускладнення з наступним 
довгим відновним періодом [10]. Після перенесе-
ного захворювання у 60–80% хворих зберігаються 
залишкові неврологічні та психотичні ускладнення: 
астеновегетативний синдром, астеноневротичний, 
синдром хронічної втомлюваності, гідроцефаліч-
ний, парези, паралічі, координаторні порушення, 
що призводить до суттєвого зниження праце-
здатності та розвитку інвалідності [4].

Важливим синдромом, характерним для не-
йроінфекцій, є координаторні порушення. Під 
координацією рухів розуміють процеси узгодження 
активності м’язів тіла, спрямовані на успішне ви-
конання рухової задачі. Порушення координації 

рухів позначають терміном атаксія. Атаксія —  
неузгодженість роботи різних м’язових груп, 
що призводить до порушення точності, пропо-
рційності, ритмічності, швидкості і амплітуди до-
вільних рухів, а також до порушення здатності 
підтримувати рівновагу. Порушення координа-
ції рухів можуть виникати внаслідок ураження 
мозочка та його зв’язків, розладів чутливості, 
асиметрії вестибулярних впливів. Відповідно, роз-
різняють мозочкову, сенситивну і вестибулярну 
атаксії [7]. Мозочкові порушення характеризу-
ється статико-локомоторною та динамічною атак- 
сією [1].

Статико-локомоторна атаксія проявляється 
в порушенні стояння і ходьби. Цей вид атаксії 
пов’язують з переважним порушенням функції 
хробака мозочка, який відіграє провідну роль у 
регуляції мускулатури тулуба і підтримання рів-
новаги тіла. Порушення статичної координації 
м’язів тіла виявляють за допомогою симптому 
Ромберга та оцінки ходьби. Ходьба у хворих з 
широко розставленими ногами, відхиляючись у бік 
ураженої півкулі, роблячи розмашисті, неспівмірні 
рухи кінцівками; особливо ускладнені повороти 
тіла (атаксическая, п’яна хода). Порушується по-
єднання простих рухів, послідовний ланцюг яких © Л. В. Березіна, В. І. Матяш
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утворює складні рухові акти (асинергия або дис-
синергия) [2].

Для виявлення іншої форми мозочкової 
атаксії (виникає при ураженні в основному пів-
куль мозочка) — динамічної атаксії, при якій по-
рушується точність і плавність довільних рухів у 
гомолатеральных кінцівках, користуються такими 
координаційними тестами: пальце-носова проба; 
колінно-п’яткової проба; вказівна проба; проба на 
адиадохокинез; проба на домірність рухів [7].

При мозочковій патології можливо також 
поява ністагм аритмичного посмикування очних 
яблук при погляді в сторони або вгору, що обумов-
лено дискоординацією м’язів ока, що інервуються 
окоруховими нервами. При ураженні мозочка 
ністагм зазвичай буває горизонтальним [5].

Іноді відзначається такий своєрідний симп-
том, як недооцінка тяжкості предмета рукою на 
боці ураження. При ураженні мозочкових систем 
розбудовуються такі складні рухові акти, як мова 
і письмо. Розлад мови як приватний прояв атаксії, 
що виникає при дискоординації мовно-рухової 
мускулатури, полягає в тому, що мова стає спо-
вільненою (брадилапія), уривчастою, вибуховою, 
скандованою — хворий говорить по складах, плу-
таючи наголоси. Порушення письма виявляється 
зміною почерку — він стає великим (макрогра- 
фія), нерівним, зигзагоподібним [3].

Мозочкова патологія, як правило, супрово-
джується зміною м’язового тонусу (м’язова дисто-
нія), зазвичай у бік його зниження — гіпотонії, аж 
до повної атонії. Особливо знижується тонус м’язів 
при ураженні хробака мозочка. Обсяг пасивних 
рухів в суглобах при цьому перевищує фізіоло-
гічні межі, сухожильні і периостальні рефлекси 
знижуються, м’язи стають в’ялими [8].

Вибір терапевтичної тактики визначається 
тяжкістю пацієнта і координаторних порушень та 
етіологією уражень нервової системи. Загально-
прийнятого підходу при нейроінфекціях на сьогод-
нішній день не існує. Очевидно, що патогенетична 
терапія повинна залежати від основного захворю-
вання і починатися як можна раніше. У вітчизняній 
неврологічній практиці традиційно прийнято курсо-
ве призначення вазоактивних і нейрометаболічних 
препаратів [6]. В цьому аспекті альтернативним 
варіантом терапії може стати лазеротерапія, яка 
широко використовується в комплексній терапії 
багатьох захворювань і ефективна в лікуванні 
різних патологічних процесів [9].

Мета роботи — вивчити дію різних протоко-
лів лазеротерапії на зменшення тривалості коор-

динаторних порушень у хворих з інфекційними 
ураженнями нервової системи.

Матеріали та методи

Дослідження було проведено на базі відділен-
ня інтенсивної терапії та детоксикації ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Гро - 
машевського НАМН України». В дослідженні ви - 
користовували: «Комплекс лазерний медико-біо-
логічний», виробництва ТОВ «Біофізика-Україна» 
(ТУ У 33,1-34413533-001.2008; свідоцтво про дер-
жавну реєстрацію № 8445/2008, від 24.12.2008), 
розроблений на базі унікального фемтосекундного 
лазера з перестроюваною довжиною хвилі опро-
мінення (спектральний діапазон дії: 350–450 нм; 
щільність потужності опромінення 5–40 мВт/см2); 
гелій-неоновій лазер «Ліка-терапевт» виробництва 
ПМВП «Фотоніка Плюс» (спектральний діапазон 
дії: 405нм; 635нм; щільність потужності опро-
мінення 25–40 мвт/см2).

Під спостереженням знаходилось 285 хворих 
з інфекційними ураженнями нервової системи 
різного ступеня тяжкості та форми перебігу хво-
роби. Хворі були розділені на п’ять груп методом 
випадкової вибірки, які суттєво не відрізнялися за 
віком, статтю, тяжкістю хвороби. Вік пацієнтів — 
від 18 до 55 років. Пацієнти першої групи (група 
дослідження, n=30) до базисної терапії отримували 
екстракорпоральне лазерне опромінення крові 
(ЕЛОК) довжиною хвилі 405 нм; другої групи 
(група дослідження, n=30) — ЕЛОК довжиною 
хвилі 635 нм; третьої групи (група дослідження,  
n=30) — ЕЛОК у фемтосекундному режимі; чет-
вертої групи (група дослідження, n=135) — опро-
мінення зони проекції тимусу у фемтосекундному 
режимі; п’ятої групи (група порівняння, n=60) — 
тільки базисну терапію. Базисна терапія включала 
етіотропні препарати, 25% розчин магнія суль- 
фата, глюкокортекоїди, дезінтоксикаційні засоби 
(5% розчин глюкози, 0,9% розчин Nacl, розчин 
Рінгера, реосорбілакт та інші), спазмолітики, не-
стероїдні протизапальні препарати; решта пре-
паратів — за показаннями. Тривалість базисної 
терапії в усіх групах складала 21 день.

Методика проведення ЕЛОК довжиною хвилі 
405 нм та 635 нм: венозну кров хворих груп дос-
лідження опромінювали в магістралі системи ПК 
21-02 (ТУ 64-0716-20-91) для переливання крові, 
кровозамінників та інфузійних розчинів інтенсив-
ністю 25 мВт/см2 при заборі крові в стерильний 
контейнер та при реінфузії (об’єм крові 300 мл). 
Методика проведення ЕЛОК у фемтосекундному 
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режимі: венозну кров хворих групи досліджен-
ня опромінювали в магістралі системи ПК 21-02  
(ТУ 64-0716-20-91) для переливання крові, крово-
замінників та інфузійних розчинів інтенсивністю  
20 мВт/см2 при заборі крові в стерильний кон-
тейнер та при реінфузії (об’єм крові 300 мл). Такі 
потужності опромінення були вибрані за результа-
тами попередніх досліджень, проведених у системі 
in vitro. Було встановлено, що така інтенсивність 
опромінення не визивала гемолізу та не змінювала 
кількісний склад елементів крові. Сумарна трива-
лість процедури опромінення складала 55 хв.

Опромінення зони проекції тимусу у фем-
тосекундному режимі проводили через Incisura 
jugularis за грудину під кутом 130–150° потужністю 
15 мВт, год — 15 хв.

Курс лікування пацієнтів усіх груп дослід-
ження складав від 6 до 8 процедур протягом  
3 тижнів.

Нейроінфекційний процес було діагностовано 
на підставі анамнестичних даних, скарг, в поєд-
нанні з аналізом динаміки перебігу захворювання; 
загально клінічного огляду; даних об’єктивного не-
врологічного статусу; магнітно-резонансної томо - 
графії; вірусологічних і серологічних лаборатор-
них досліджень, підтверджуючих етіологію за-
хворювання.

Критеріями ефективності комплексної терапії 
з використанням різних протоколів лазеротерапії 
були: терміни регресії координаторних порушень 
(статико-локомоторної і динамічної атаксії) в по-
рівнянні у хворих між групами дослідження та по 
відношенню до групи порівняння.

Статистичну обробку матеріалів дослідження 
проводили з використанням програми «Statistica 
6,0».

Результати та їх обговорення

У пацієнтів усіх груп за результатами дос-
лідження крові та ліквору методом ІФА та ПЛР 

переважали інфекційні ураження нервової системи 
EBV етіології, відповідно у 53,3%; 43,4%; 43,3%; 
47,5% і 36,6% хворих в групах дослідження та 
порівняння. У 20%; 23,4%; 16,7%; 20% і 20% 
хворих в групах, відповідно, виявлявся HSV I. 
Серед уражень нервової системи в усіх групах 
переважали арахноенцефаліти — у 53,3%; 56,7%; 
63,3%; 68,9% і 60% випадків, відповідно.

До початку досліджень у пацієнтів усіх груп 
з практично однаковою частотою відзначалися 
неврологічні (ураження черепних нервів, пору-
шення чутливості, моторні, когнітивні порушення, 
розлади вегетативної нервової системи), клінічні 
(астенічний синдром, гемодинамічні порушення, 
дисфункція шлунково-кишкового тракту, збіль-
шення розмірів печінки і селезінки, лімфадено-
патія) синдроми.

За результатами дослідження об’єктивного 
неврологічного статусу прояви координаторних 
порушень виявлені у 95,8% (273) хворих, у тому 
числі симптоми стато-локомоторної атаксії діаг-
ностовано у 27% (77) пацієнтів. Частоту коорди-
наторних порушень в групах хворих представлено 
в табл. 1. У всіх пацієнтів з координаторними 
порушеннями були в наявності скарги на запа-
морочення, нестійкість і хиткість при ходьбі. При 
огляді визначалися горизонтальний ністагм при 
погляді в сторони, порушення координаторних 
проб (пальце-носової, колінно-п’яткової, пальце-
вказівної, на адиадохокинез), нестійкість в позі 
Ромберга, хиткість при ходьбі. Іноді відзначалися 
зниження м’язового тонусу в руках і в ногах, по-
рушення почерку хворих, позитивний симптом  
Стюарта–Холмса з боку ураження. Хворі при ходь-
бі часто ширше, ніж в нормі, розставляли ноги, 
похитувались, ходили з паличкою, іноді утриму-
валися за навколишні предмети.

Отримані дані свідчать про те, що симпто-
ми стато-локомоторної та динамічної атаксії до 
початку дослідження визначалися у хворих всіх 

Таблиця 1. Частота координаторних порушень у хворих в групах

Групи пацієнтів
Симптоми статико-локомоторної атаксії Симптоми динамічної атаксії

Абсолютна кількість Відносна кількість Абсолютна кількість Відносна кількість

Група дослідження 1 (n=30) 9 30,0% 29 96,7%
Група дослідження 2 (n=30) 7 23,3% 28 93,3%
Група дослідження 3 (n=30) 8 26,7% 29 96,7%
Група дослідження 4 (n=135) 38 28,1% 130 96,3%
Група порівняння 5 (n=60) 15 25,0% 57 95,0%
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груп фактично з однаковою частотою, при цьому 
при оцінці координаторних порушень у хворих з 
інфекційними ураженнями нервової системи пере-
важали симптоми динамічної атаксії, а симптоми 
стато-локомоторної атаксії, тобто «істинного» 
ураження мозочка, зустрічалися значно рідше.

Як свідчать дані наведені у табл. 2, при оцінці 
швидкості регресу симптомів координаторних 
порушень в процесі лікування відмічалось більш 
швидке зникнення симптомів динамічної, ніж 
стато-локомоторної атаксії.

У пацієнтів 1-ї, 2-ї і 3-ї груп дослідження, у 
яких застосовували ЕЛОК у комплексному ліку-
ванні, тривалість координаторних порушень у по-
рівнянні з хворими п’ятої групи (група порівняння) 
достовірно зменшилась (р<0,05). При цьому най-
більш значущим було зниження терміну регресу 
координаторних порушень при використанні в 
комплексній терапії ЕЛОК у фемтосекундному 
режимі. Між тим, достовірної різниці в регресі 
координаторних порушень у пацієнтів 4-ї групи 
дослідження в порівнянні з хворими 5-ї групи 
(група порівняння) не виявлено.

При порівнянні тривалості проявів динамічної 
атаксії на фоні лікування у пацієнтів в групах до-
слідження, у яких застосовувалися різні протоколи 
лазеротерапії, достовірної різниці не виявлено.

І навпаки при порівнянні тривалості проявів 
стато-локомоторної атаксії на фоні лікування у 
пацієнтів в групах дослідження, у яких засто-

совувалися різні протоколи ЕЛОК, встановлено 
достовірне скорочення тривалості симптомів у 
хворих 1-ї (ЕЛОК 405 нм), 2-ї (ЕЛОК 635 нм), 3-ї 
(ЕЛОК в фемтосекундном режимі) груп, порівняно 
з пацієнтами 4-й (опромінення зони проекції тим-
усу в фемтосекундном режимі) групи.

У термінах регресу координаторних порушень 
у хворих 1-ї, 2-ї, 3-ї груп дослідження, достовірної 
різниці не виявлено.

Висновки

Використання ЕЛОК за різними протоколами 
ефективно в лікуванні координаторних порушень 
у хворих з інфекційними ураженнями нервової 
системи. Найбільш значуще зменшення термінів 
координаторних порушень відзначається при ви-
користанні в комплексній терапії ЕЛОК у фемто-
секундному режимі. Достовірної ефективності 
застосування лазерного опромінення зони проекції 
тимусу в фемтосекундном режимі в комплексному 
лікуванні координаторних порушень у хворих з 
інфекційними ураженнями нервової системи не 
виявлено.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розширенні спектру застосування екстра-
корпорального лазерного опромінення крові у 
пацієнтів з нейроінфекціями різної етіології та 
ступеню тяжкості з метою визначенні найбільш 
оптимальних режимів неспецифічного впливу на 
координарторні та інші порушення.

Таблиця 2. Тривалість координаторних порушень в групах хворих, (m±m)

Групи пацієнтів
Тривалість проявів (доба)

Симптоми динамічної атаксії Симптоми стато-локомоторної атаксії

Група дослідження 1 (n=30) 10,3±0,7* 12,5±0,5*2

Група дослідження 2 (n=30) 9,4±0,7* 13,1±0,7*2

Група дослідження 3 (n=30) 9,1±0,9* 12,0±0,4*2

Група дослідження 4 (n=135) 11,1±0,9 14,7±0,3
Група порівняння (n=60) 12,7±0,3 15,9±1,1

Примітка: * різниця в порівнюваних групах по відношенню до групи порівняння вірогідна, р<0,05; 2 різниця в порівнюваних 
групах по відношенню до групи 4 вірогідна, р<0,05.
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У БОЛЬНЫХ С ИНФЕКЦИОННЫМИ ПОРАЖЕНИЯМИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

Л.В. Березина, В.И. Матяш

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского  
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В статье представлена сравнительная характеристика схем лечения координаторных нарушений 
с использованием разных протоколов лазеротерапии у больных с инфекционными поражениями 
нервной системы.

Ключевые слова: лазеротерапия, инфекционные поражения нервной системы, координаторные 
нарушения.

LASERTHERAPY IN THE TREATMENT OF COORDINATORY DISORDERS  
IN PATIENTS WITH INFECTIOUS LESIONS OF THE NERVOUS SYSTEM
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The article presents comparative characteristics of treatment regimens coordinatory disturbances with 
the use of different protocols of laser therapy in patients with infectious lesions of the nervous system.

Key words: lasertherapy, infectious lesions of the nervous system, coordinatory disorders.
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О. А. Назарчук, В. І. Нагайчук, В. Г. Палій

ЕТІОЛОГІЧНА СТРУКТУРА, ВЛАСТИВОСТІ ЗБУДНИКІВ 
ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ У ХВОРИХ З ОПІКАМИ
Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова МОЗ України, м. Вінниця, Україна

Наведені результати дослідження збудників, що були 
виділені від хворих (n=345) з опіками, у яких виникли 
інфекційні ускладнення. В ранні терміни опікової хво-
роби з ран пацієнтів виділено та ідентифіковано 499 
штамів умовно патогенних мікроорганізмів. Провідними 

збудниками були S. aureus, P. aeruginosa, A. baumannii, 
які володіли високою резистентністю до антибіотиків, 
антисептика хлоргексидину; проявляли чутливість до 
антисептиків декасану®, повідону йоду, антимікробної 
композиції декаметоксину.
Ключові слова: антибіотики, антисептики, опіки, усклад-
нення, резистентність.© О. А. Назарчук, В. І. Нагайчук, В. Г. Палій
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Незважаючи на успіхи лікування опікової хворо-
би, летальність серед пацієнтів з опіками за-

лишається досить високою (5,9%). Розвиток асоці-
йованої інфекції є основною причиною летальності 
серед постраждалих від опіків (76,3%).

Суттєві зміни відбулись в етіологічній структу-
рі збудників інфекційних ускладнень при опіковій 
хворобі. Реєструють зростання кількості видів і 
зміну властивостей мікроорганізмів, які спричи-
няють ранові інфекції серед обпечених. Зростає 
частка поліетіологічних інфекційних ускладнень 
при опіках. Тривала антибіотикопрофілактика, 
лікування опікових хворих протимікробними пре-
паратами широкого спектру дії ведуть до форму-
вання резистентних варіантів мікроорганізмів, які 
колонізують опікові рани [4].

В таких умовах виникла необхідність про-
ведення епідеміологічного моніторингу збудників 
інфекційних ускладнень у пацієнтів з опіковою 
хворобою та вивчення властивостей мікроорга-
нізмів, в тому числі чутливості до антибіотиків, 
антисептиків [1].

Мета дослідження — дослідити етіологічну 
структуру, біологічні властивості збудників інфек-
ційних ускладнень в хворих з опіками; провести 
аналіз резистентності клінічних штамів мікроорга-
нізмів до антибіотиків.

Матеріали та методи

Дослідження провели в 345 пацієнтів з глибо-
кими опіками ІІІ–ІV ст. (площа ураження 10–85%), 
за період 2012 — 2015 рр. Постраждалі з опі-
ковою травмою знаходились на стаціонарному 
лікуванні у Вінницькій обласній клінічній лікарні 
ім. М.І. Пирогова. Вік пацієнтів становив 18–80 
років. Хворим проводили хірургічні втручання (не-
кректомія на 2–3-ю добу після травми; закриття 
ран ліофілізованими ксенодермоімплантатами), 
комплексне загальне і місцеве лікування, об’єм 
якого визначали в залежності від глибини та площі 
опіків, відповідно до протоколів лікування таких 

хворих. Обробку опікових ран проводили анти-
септиками.

Мікробіологічне обстеження всіх пацієнтів 
проводили в перші 7 діб після опіку до початку 
антибактеріальної терапії. Забір ранового ексудату 
проводили стерильним тампоном з опікових по-
верхонь. Виділяли збудників, проводили їх іден-
тифікацію за морфологічними, культуральними, 
біохімічними властивостями. Від хворих було ізо-
льовано та ідентифіковано 499 штамів етіологіч-
но значущих збудників інфекційних ускладнень. 
Клінічні штами збудників інфекційних ускладнень 
володіли типовими морфологічними, тинкторіаль-
ними, культуральними та біохімічними ознаками. 
Чутливість мікроорганізмів вивчали до антибіоти - 
ків декасану® (ДС), хоргексидину біглюконату (ХГ), 
повідон йоду, антимікробної композиції декаметок-
сину (АМК) [3]). Стандартні методи дослідження 
застосовували відповідно до наказу МОЗ України 
№ 167 від 05.04.2007 р. [2].

Результати та обговорення

Результатами проведеного мікробіологіч-
ного, епідеміологічного дослідження встановле-
но різноманітну мікробну етіологію інфекційних 
ускладнень у хворих з опіками. Грампозитивні та 
грамнегативні умовно патогенні мікроорганізми, 
які спричиняли інфекційні ускладнення в перші 
дні опікової хвороби, ізолювали в монокультурі —  
(58,4±2,9)% та в складі мікробних асоціацій — 
41,6±2,9)% (табл. 1).

Встановлено, що грампозитивні мікроорганіз-
ми (S. aureus, S. epidermidis, E. feacalis, E. faecium) 
посідали провідні позиції серед мікроорганізмів, 
які колонізували опікові рани в перші сім днів 
після травми (рис. 1).

Протягом чотирьох років спостереження від-
мічали, що серед грампозитивних мікроорга нізмів 
ведучі позиції займав S. аureus — (17,7±2,96)%.  
Спостерігали зростання питомої ваги S. epidermi- 
dis — (5,89±1,3)%. Частка клінічних штамів En te- 

Таблиця 1. Кількісний склад мікрофлори (%) в пацієнтів з опіками в перші дні після опіку

Мікроорганізми

Роки дослідження

2012 р. 2013 р. 2014 р. 2015 р.

n % n % n % n %

Монокультура 58 59,2 40 50 51 61,4 53 63,1
Мікробні асоціації 40 40,8 40 50 32 38,6 31 36,9
Всього 98 100 80 100 83 100 84 100
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 rococcus spp. знаходилась в межах 0,8–4,29%. 
Серед ентерококів переважали E. feacalis — 
(3,14±0,61)%. Рідше виділяли E. faecium, частка 
яких не перевищувала 2,14% (2012 р.).

Видова характеристика пріоритетних збудни-
ків інфекційних ускладнень показала, що важлива 
роль належала А. baumannii — (27,82±1,87)%,  
P. aureginosa — (21,42±0,75)% (рис. 2).

Зростання кількості випадків інфекційних 
ускладнень встановлено у обпечених за участю 
інших видів грамнегативних мікроорганізмів. Так, з 
опікових ранових поверхонь виділяли P. mirabilis —  
(5,46±3,09)%, P. vulgaris — (1,38±0,59)%. Клінічні 
ізоляти P. vulgaris виділяли в меншій кількості 
хворих, з помітною тенденцію до зниження (2014– 

2015 рр.). Не втратили етіологічного значення 
ентеробактерії, зокрема, Enterobacter spp. — 
(4,89±0,7)%, Klebsiella spp. — (2,47±1,45)%, E. co- 
li — (1,65±0,74)%, Citrobacter spp. — (1,43±0,42)%. 
Етіологічно значимими були E. cloacae (3,7%),  
K. pneumonia (3,42 — 4%). Рідше виділяли C. al- 
 bicans — (0,78±0,29)%. Етіологічна структура 
умовно патогенних мікроорганізмів, які спричи-
няли інфекційні ускладнення в перші дні після 
отримання опіків, відповідала світовим тенденціям 
зростання ролі A. baumannii, P. aeruginosa, пред-
ставників родини Enterobacteriaceae, зменшенням 
кількості грампозитивних коків [4].

Оскільки, в структурі збудників інфекцій-
них ускладнень переважали Acinetobacter spp. 
(27,14–32%), Staphylococcus spp. (16,24–26,43%), 
P. aeruginosa (19,66–23,08%), тому науковий інтер-
ес представляло вивчення чутливості виділених 
клінічних штамів мікроорганізмів до антибіотиків 
та антисептиків.

Аналіз чутливості показав, що виділені умов-
но патогенні мікроорганізми, які часто інфікували 
опікові поверхні, володіли високою стійкістю до 
антибіотиків. Так, клінічні штами S. aureus впро-
довж періоду спостереження (2012–2015 рр.) були  
стійкими до оксациліну у (35,33±13,64)%, що вказує 
на можливе інфікування метицилін-резистентними 
штамами S. aureus на початку лікування. Вста-
новлено резистентність штамів S. aureus до цеф-
триаксону у (32,90±10,75)% випадків, цефепіму 
у (34,2±13,62)%, доксицикліну — (28,66±8,19)%. 

Аналітичним прогнозуванням вста-
новлено динаміку зниження чут-
ливості S. aureus до оксациліну —  
(64,67±13,64)%, цефтриаксону —  
(55,75±14,24)%, іміпенему — 
(66,43±11,43)%, меропенему — 
(64,93±10,5)%. У (87,44±5,03)% 
виділених S. aureus визначили 
чутливість до лінезоліду.

В клінічних штамів A. bau-
mannii визначили високий рівень 
резистентності до цефтріаксону 
(97,3%), цефуроксиму (89,2%), 
цефтазидиму (97,2%), цефепіму 
(97,3%). Штами A. baumanii мали 
стійкість до амоксициліну/клаву-
ланату (33,3%), піперациліну/та-
зобактаму (22,2%) ампіциліну/
сульбактаму (36,1%), меропенему 
(61,1%), іміпенему (72,2%). Про-
тягом всього періоду спостере-

Рисунок 1. Грампозитивні мікроорганізми, виділені від хворих 
в перші дні після опіку (%)

Рисунок 2. Етіологічна структура провідних грамнегативних збудників, виділених 
від хворих в перші дні після опіку (%)



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

71 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

ження виявляли резистентність у A. baumannii до 
гентаміцину (75,7%), амікацину (78,4%). Стійкість 
до ципрофлоксацину досягала 75,7%, левоф-
локсацину — 83,3%; гатіфлоксацину — 64,9%.  
A. baumanii були стійкими до доксицикліну (19,4%), 
азтреонаму (11,1%).

Клінічні штами P. аeruginosa виявляли низьку 
чутливість до цефтазидиму (8,7–25,92%), цефо-
перазону (4,5–26,6%), цефепіму (12,5–30,76%). 
Встановлено аналітичну залежність динамічних 
прогностичних критеріїв зниження чутливості  
Р. aeruginosa до захищених бета-лактамних анти-
біотиків ампіциліну/сульбактаму (18,52–30,43%), 
амоксициліну/клавуланату (14,81–30,76%), цефо-
перазону/сульбактаму (9,4–48,1%). 

Чутливість P. аeruginosa була низькою до 
гентаміцину (17,39–46,15%), тобраміцину (17,39–
38,46%). За роки спостереження чутливість зни-
зилась до амікацину (з 70,37 до 30,77%) меро-
пенему (з 77,77 до 34,78%), іміпенему (з 74,07 
до 47,83%). 

Аналітичне прогнозування чутливості P. аeru - 
ginosa до фторхінолонів показало суттєве зни-
ження в динаміці чутливості до норфлоксацину 
(на 15,31%), левофлоксацину (на 17,0%), офлок-
сацину (на 36,0%). 

Чутливість до гатіфлоксацину клінічних ізо-
лятів P. aeruginosa зменшилась на 31,3%, прогнос-
тично мала тенденцію до зниження в найближчому 
майбутньому.

Встановлено, що виділені штами S. Aureus 
були чутливими до антисептиків ДС® (МБцК (1,38± 
0,81) мкг/мл). Бактерицидну дію АМК на S. 
aureus визначали в присутності (1,6±0,15) мкг/мл  
(табл. 2).

Клінічні штами золотистого стафілококу були 
менш чутливими до ХГ (МБцК 12,47±1,39 мкг/мл).  
Штами S. aureus були чутливими до повідон йоду  
в присутності МБцК (2,64±0,36) мг/мл (див. табл. 2).  
Високі протимікробні властивості ДС® — МБцК 
(31,25±2,08) мкг/мл та АМК — МБцК (23,14±1,19) 
мкг/мл щодо A. baumannii показали їх суттєву 
перевагу над ХГ (р<0,001). 

Повідон йод прояв ляв бактерицидну дію на A. 
baumannii в присутності (3,64±0,48) мг/мл. Ефек-
тивну бактерицидну ефективність ДС® встановили 
щодо P. аeru ginosa — МБцК (79,49±3,99) мкг/мл, 
АМК — МБцК (49,68±2,49) мкг/мл. Проте, клінічні 
штами P. аeru gi nosa були стійкими до ХГ — МБцК 
(142,63±10,98) мкг/мл. 

Чутливість до повідону йоду в клінічних шта-
мів P. аeruginosa визначали при застосуванні МБцК 
(7,2±1,3) мг/мл.

Висновки

1. У ранньому періоді спостереження за хво-
рими з важкими опіками доведено, що провідними 
збудниками інфекційних ускладнень є стафілококи 
(S. aureus — 17,7%), ентерококи (E. feacalis — 
3,14%, E. faecium — 0,95%); грамнегативні бактерії 
А. baumannii (27,82%), P. аureginosa (21,42%).

2. Число випадків інфекційних ускладнень  
у обпечених зростає за участю P. mirabilis (5,46%),  
Enterobacter spp. (4,89%), Klebsiella spp. (2,47%).

3. Висока резистентність провідних збудників 
інфекційних ускладнень S. aureus, P. аeruginosa, 
A. bаumanii до цефалоспоринів, меропенему, ген-
таміцину, фторхінолонів свідчить про їх низьку 
ефективність в профілактиці, лікуванні інфекцій-
них ускладнень в хворих з опіками.

Таблиця 2. Чутливість до антисептиків клінічних штамів мікроорганізмів, виділених від хворих з 
опіками

Антисептичні препарати
Клінічні штами мікроорганізмів

S. aureus (n=90) А. baumannii (n=139) P. aeruginosa (n=107)

МБцК*, мкг/мл (М ± m)
Декасан® 1,38±0,81 56,3±1,63 80,4±2,76
Антимікробна композиція 1,6±0,15 30,5±1,1 58,5±4,07

р** >0,05 <0,01 <0,001
Хлоргексидину біглюконат 12,47±1,39 70,6 ± 3,08 143,2 ± 7,57

р** <0,001 <0,001 <0,001
Повідон йод 2644±359,13 3639,71±484,75 7198,28±1260,20

р** <0,001 <0,001 <0,001

Примітка: * МБцК — мінімальна бактерицидна концентрація, ** р — порівняно з декасаном.
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4. Клінічні штами S. aureus, A. baumannii,  
P. аureginosa, які колонізують опікові ранові 
поверхні, зберігають чутливість до діючих кон-
центрацій антисептика декасану®, повідон йоду, 
антимікробної композиції декаметоксину®, які 
доцільно застосовувати для профілактики і ліку-
вання інфекційних ускладнень у хворих з важкими 
опіками.

Перспективи подальших досліджень
Вважаємо за доцільне і необхідне продов-

жувати дослідження етіологічної структури, біо-
логічних властивостей та резистентності до анти-
бактеріальних препаратів і антисептиків мікроорга-
нізмів, що є чинниками інфекційних ускладнень у 
хворих не тільки з опіками, але й іншою рановою 
патологією.
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ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА, СВОЙСТВА  
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ИНФЕКЦИОННЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ У БОЛЬНЫХ С ОЖОГАМИ

А.А. Назарчук, В.И. Нагайчук, В.Г. Палий

Винницкий национальный медицинский университет имени Н.И. Пирогова  
МЗ Украины, г. Винница, Украина

Приведены результаты исследования возбудителей, выделенных от больных (n=345) с ожогами, у 
которых возникли инфекционные осложнения. В ранние сроки ожоговой болезни из ран пациентов 
выделены и идентифицированы 499 штаммов условно-патогенных микроорганизмов. Ведущими 
возбудителями были S. aureus, P. aeruginosa, A. baumannii, которые обладали высокой резистент-
ностью к антибиотикам, антисептика хлоргексидина; проявляли чувствительность к антисептикам 
декасану®, повидона йода, антимикробной композиции декаметоксина.

Ключевые слова: антибиотики, антисептики, ожоги, осложнения, резистентность.

ETIOLOGICAL STRUCTURE, PROPERTIES  
OF INFECTIOUS COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH BURNS

O.A. Nazarchuk V.I. Nahaychuk, V.G. paliy

Vinnitsa National medical University m.I. pirogov  
of ministry of Health of Ukraine, Vinnitsa, Ukraine

The results of the investigation of pathogens that had beed isolated from patients (n=345) with infectious 
complications of burns is presented. In early period of burn disease there were isolated from wounds 
and identified 499 strains of opportunistic pathogens of microorganisms: S. aureus, P. aeruginosa,  
A. baumannii that were prominent pathogens, obtaining high resistance to antibiotics, antiseptic 
chlorhexidine and demonstrated sensitivity to such antiseptics asdecasan, povidone-iodine, antimicrobial 
composition of decamethoxine.

Key words: antibiotics, antiseptics, burns, complications resistance.
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У статті наведені результати обстеження 134 дітей 
віком від 3 місяців до 4 років з діагнозом ротавірус-
ної інфекції (РВІ). Для встановлення етіологічного 
чинника проводився імуноферментний аналіз зразків 
випорожнень з індикацією ротавірусів за допомогою 
тест-систем фірми R-Biopharm, Німеччина. Дослідже-
но та проаналізовано перебіг ротавірусної інфекції в 
залежності від важкості стану з використанням між-
народної шкали Vezikari. Встановлено, що серед об-
стежених дітей у 30,6% (41 хворий) визначали легкий 
ступінь захворювання у 44,8% (60 дітей) середній 
ступінь РВІ та у 33 хворих (24,6%) фіксували важкий 
ступінь захворювання. З’ясували, що при наростанні 
важкості інфекційного процесу тривалість фебрильної 
лихоманки збільшується, блювання стає багаторазо-
вим та тривалим, при цьому повільно нормалізується 
консистенція випорожнень та швидко розвивається 
ексикоз І-ІІ ступеня.
Ключові слова: ротавірусна інфекція, діти

В останні роки до 50–80% випадків гострих 
кишкових інфекцій (ГКІ) у дітей пов’язують з 

вірусними агентами [6]. Вірусні діареї спричинюють 
ротавіруси, аденовіруси, каліцівіруси, торовіруси, 
астровіруси, коронавіруси та інші інфекційні агенти.  
Серед вірусних діарей у дітей провідне місце за 
частотою займає ротавірусна інфекція (РВІ), особ - 
ливо у дітей раннього віку [8–10]. Зростання за-
хворюваності на РВІ в останні роки визначає важ-
ливість даної проблеми в педіатричній практиці 
[7]. Щорік у світі реєструється близько 3 млн. 
випадків дитячої смертності, 440 тисяч з них при-
падає на РВІ [2]. В Україні частота ротавірусного 
гастроентериту в загальній структурі кишкових 
інфекцій різної етіології складає від 23 до 50%, а 
серед дітей до 3-х років — перевищує 60% [5].

Перебіг РВІ відрізняється мозаїчністю клі-
нічної симптоматики і супроводжується ознака-
ми інтоксикаційного, катарального синдрому та 
враженням шлунково-кишкового тракту [4]. За 
даними літературних джерел на клінічний перебіг 
РВІ впливає ряд факторів, а саме: ступінь важко-
сті інфекції, вік дитини, характер вигодовування, 

преморбідний фон тощо [3]. В літературі також 
описані атипові прояви РВІ, внаслідок яких може 
відбуватися ураження нервової, серцево-судинної, 
дихальної систем [1].

Мета дослідження — вивчення особливостей 
клінічного перебігу РВІ у дітей на сучасному етапі 
з використанням міжнародної шкали Vezikari.

Матеріали та методи

Дослідження проводилось на базі Вінницької 
обласної клінічної дитячої інфекційної лікарні 
на кафедрі дитячих інфекційних хвороб ВНМУ  
ім. М.І. Пи рогова з грудня 2013 р. по червень 2014 р.  
Під спостереженням знаходилось 134 дитини з РВІ 
у віці від 3 місяців до 4 років, серед яких у 30,6% 
хворих (41 дитина) визначали легкий ступінь за-
хворювання у 44,8% (60 дітей) відмічали середній 
ступінь РВІ та у 33 хворих (24,6%) фіксували важ-
кий ступінь захворювання. Всім дітям проводився 
комплекс загально лабораторних досліджень. Для 
встановлення етіологічного чинника проводилось 
бактеріологічне дослідження випорожнень на пред-
мет виявлення патогенної та умовно-патогенної 
мікрофлори, а також імуноферментний аналіз 
зразків випорожнень з індикацією ротавірусів 
за допомогою тест-систем фірми R-Biopharm, 
Німеччина. Тяжкість перебігу РВІ оцінювали за 
20-бальною шкалою Vezikari. Відповідно до ре-
комендацій T. Russaka, оцінка за цією шкалою  
≤7 балів характеризувала легкий перебіг РВІ, 8–10 
балів — помірно тяжкий або середній ступінь, 
11–14 балів — важкий ступінь РВІ [11].

Результати та обговорення

Найбільш характерними проявами РВІ є блю-
вота, температура та водяниста діарея. В процесі 
дослідження ми провели порівняльний аналіз ве-
дучих клінічних симптомів РВІ та їх тривалості при 
різній важкості РВІ за шкалою Vezikari (табл. 1).

У переважної більшості хворих (90,2%) при 
легкому ступені інфекції спостерігали температу-
ру тіла від 35,8°С до 37,2°С, близько 10% дітей 
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Таблиця 1. Основні клінічні симптоми РВІ у дітей залежно від ступеня важкості за шкалою Vezikari

Важкість перебігу

Критерії важкості

Легкий ступінь (n=41) Середній ступінь (n=60) Важкий ступінь (n=33)

Абс. % Абс. % Абс. %

Гіпертермія
35,8–37,2°С — 1 б 37 90,2 44 73,3 11 33,3
37,3–38,5°С — 2 б 4 9,8 6 10,0 7 21,2
38,5°С і вище — 3 б — — 10 16,7 15 45,5

Тривалість блювання
Відсутнє — — 4 6,7 1 3,03
1 день — 1 б 38 92,7 34 56,7 7 21,2
2 дні — 2 б 3 7,3 17 28,3 17 51,2
3 дні — 3 б — — 5 8,3 8 24,2

Максимальна кількість епізодів блювання
0–1 — 1 б 39 95,1 41 68,3 9 27,3
2–4 — 2 б 2 4,9 13 21,7 9 27,3
5 і більше — 3 б — — 2 3,3 14 42,4

Тривалість діареї
1–4 дні — 1 б 41 100 47 78,3 11 33,3
5 днів — 2 б — — 11 18,3 10 30,3
6 і більше — 3 б — — 2 3,3 12 36,4

Максимальна кількість випорожнень на добу
1–3 — 1 б 27 65,8 13 21,7 1 3,03
4–5 — 2 б 14 34,1 19 31,7 4 12,1
6 і більше — 3 б — — 28 46,7 28 84,8

Ексикоз
Немає — 1 б 41 100 44 73,3 12 36,4
1–5% — 2 б — — 15 25,0 20 60,6
5% і більше — 3 б — — 1 1,7 1 3,03

Середня тривалість основних симптомів РВІ (дні) Достовірність різниці

Симптом РВІ Легкий ступінь
n=41

Середній ступінь
n=60

Важкий ступінь
n=33 Р1-2 Р1-3 Р2-3

Блювання 1,29±0,18 1,47±0,14 2,3±0,2 >0,05 <0,01 <0,01
Діарея 3,024±0,23 3,41±0,19 4,8±0,27 >0,05 <0,01 <0,01
Гіпертермія 1,78±0,21 2,48±0,20 3,24±0,28 <0,05 <0,01 <0,05
Катаральні явища 1,2±0,16 2,03±0,2 1,9±0,18 >0,05 >0,05 >0,05

даної групи мали лихоманку в межах 37,3-38,5°С, 
температури вище 38,5°С не було зафіксовано у 
жодної дитини. При середньому ступені важко-
сті захворювання у більшості хворих — 73,3% 
також відмічали субфебрильну температуру тіла, 
але, на відміну від легкого ступеня, у даній групі 
дітей у 16,7% (10 хворих) мала місце фебрильна 
лихоманка. Важкий ступінь РВІ характеризувався 

збільшенням кількості дітей з високою темпера-
турною реакцією. Так, температура тіла в межах 
37,3–38,5°С була зафіксована у 21,2% обстежених, 
а фебрильна лихоманка (38,5°С і вище) мала місце 
майже у половини хворих з важким перебігом 
РВІ — 45,5% (див. табл. 1). Отже, з наростанням 
важкості захворювання зростає частота розвитку 
фебрильної лихоманки у дітей.
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Одним із кардинальних симптомів захворю-
вання є блювання. Цей симптом був присутній у 
96,3% хворих (129 дітей), і лише в 5 обстежених 
дітей (3,7%) блювання не спостерігалось. При 
легкому ступені РВІ блювання було нетривалим, 
у 92,7% дітей реєструвалось переважно впродовж 
першої доби хвороби, лише у 3 хворих (7,3%) воно 
тривало більше 2 діб. При середньому ступені РВІ 
у половини обстежених блювання спостерігалось 
впродовж першої доби хвороби, але при цьому 
зросла кількість дітей у яких блювання мало місце 
і у більш пізні терміни хвороби: на 2 та 3 день від 
початку захворювання (28,3 та 8,3% відповідно). 
При важкому ступені інфекції більша половина 
дітей — 51,2% мали блювання впродовж 2 діб 
хвороби, також в даній групі дітей був зафіксо-
ваний найвищий відсоток блювання на 3 добу та 
пізніше в порівнянні з легким та середнім ступе-
нями важкості, і становив 24,2% (див. табл. 1). 
Отже, аналізуючи даний симптом захворювання 
слід зазначити, що прослідковується така сама 
тенденція, що і з температурною реакцією, тобто, з 
наростанням важкості захворювання збільшується 
тривалість блювання.

Діарейний синдром спостерігався у всіх 
хворих з РВІ. Близько 95% дітей мали водянис-
ті, пінисті жовтого кольору випорожнення. При 
легкому ступені інфекції у 100% хворих мала 
місце нетривала діарея (1–4 дні), натомість при 
середньому ступені важкості РВІ діарейний син-
дром тривалістю 1–4 дні відмічався лише у 78,3% 
дітей, у 11 хворих (18,3%) діарея тривала близько 
5 днів, а у 3,3% дітей (2 хворих) рідкі випорож-
нення мали місце на 6 добу і довше від початку 
хвороби. При важкому ступені захворювання най-
вищий відсоток припадав на дітей з тривалим 
діарейним синдромом (більше 6 днів) — 36,4% 
обстежених, крім того, при даному ступені важко-
сті лише 1/3 дітей мали нетривалу діарею — 1–4 
дні з початку захворювання (див. табл. 1). Що 
стосується частоти випорожнень на добу, то з 
наростанням важкості РВІ, зростала максимальна 
кількість випорожнень. Так, при легкому ступені 
інфекції у переважної кількості дітей — 65,8% (27 
хворих) відмічали 1–3 випорожнення на добу, при 
середньому ступені РВІ кількість дітей з нечастими 
випорожненнями зменшувалась і становила лише 
21,7% (13 хворих), натомість у третини хворих 
виявили 4–5-разові випорожнення, а у 46,7% (28 
хворих) реєстрували 6 і більше епізодів діареї на 
добу. У 84,8% (28) дітей з важким ступенем РВІ 
відмічали багатократні випорожнення (6 і більше 

на добу), лише у 3,03% дітей з важким ступенем 
РВІ кількість випорожнень становила 1–3 рази на 
добу. (див. табл. 1).

При легкому ступені РВІ у жодної дитини не 
відмічали розвитку ексикозу. У 44 дітей (73,3%) з 
середнім ступенем важкості ексикоз був відсутнім, 
25% (15) хворих мали дегідратацію легкого ступе-
ня, і лише у 1 дитини (1,7%) зафіксували ексикоз 
ІІ ступеня. При важкому ступені достовірно частіше 
реєстрували ексикоз І ступеня (60,6% — 20 дітей) 
в порівнянні з відсутністю дегідратації (36,4% —  
12 дітей) та важким зневодненням (3,03% —  
1 хворий), (р<0,05).

Проаналізувавши тривалість основних симп-
томів даної інфекції в залежності від ступеня важ-
кості, з’ясували, що блювання при легкому ступені 
захворювання відмічалось протягом 1,29±0,18 дні,  
при середньому ступені — 1,47±0,14 дні, а при 
важкому ступені РВІ воно тривало достовірно 
довше — 2,3±0,2 дні, в порівнянні з легким та 
середнім ступенями (р<0,01). При легкому ступені 
діарея спостерігалась протягом 3,024±0,23 днів, 
при середньому ступені тривала 3,41±0,19 дні, а 
при важкому — 4,8±0,27 дні, причому тривалість 
діарейного синдрому при важкому ступені була 
достовірно більшою в порівнянні з легким та се-
реднім ступенями важкості РВІ (р<0,01).

Гіпертермія найдовше утримувалась у дітей з 
важким перебігом РВІ — 3,24±0,28 дні, причому 
тривалість температурної реакції при важкому 
ступені була достовірно вищою ніж при легкому 
ступені, де становила 1,78±0,21 дні (р<0,05) та 
середньому, при якому утримувалась 2,48±0,20 
дні (р<0,01). Катаральні явища при РВІ реєструва-
лись не у всіх хворих і при усіх ступенях важкості 
хвороби тривали недовго близько 2 діб.

Отже, в процесі дослідження були встанов-
лені клінічні особливості перебігу РВІ у дітей в 
залежності від важкості інфекції на основі аналізу 
основних клінічних симптомів з використанням 
міжнародної шкали Vezikari.

Висновки

1. У структурі ГКІ у дітей провідне місце за 
частотою займають секреторні діареї, серед яких 
домінує ротавірусна інфекція.

2. Легкий ступінь РВІ характеризується не-
значними проявами інтоксикаційного синдрому,  
а саме: субфебрильною температурою, однора-
зовим блюванням на початку хвороби та нетрива-
лим діарейним синдромом (1–4 дні) без розвитку 
ексикозу.
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3. При середньому ступені важкості РВІ з 
наростанням важкості захворювання зростають 
прояви інтоксикаційного синдрому: на тлі субфеб-
рильної температури тіла (73,3%), зростає кіль-
кість дітей з фебрильною лихоманкою (16,7%); 
нормалізація консистенції випорожнень наступає 
приблизно на 5 добу від початку захворювання, 
випорожнення рясні (більше 6 на добу); в процесі 
перебігу захворювання у 1/4 дітей розвиваються 
ознаки зневоднення.

4. Важкий ступінь захворювання асоціюється 
з тривалою фебрильною лихоманкою, значним 

блюванням, що триває близько 2–3 днів, яскраво 
вираженим діарейний синдром, з багаторазовими 
випорожненнями (5–6 разів) протягом доби, по-
вільною нормалізацією консистенції випорожнень 
та швидким розвитком ексикозу І–ІІ ст.

Перспективи подальших досліджень

Необхідні подальші дослідження щодо 
клініко-лабораторних особливостей ГКІ у дітей, 
у тому числі РВІ, з урахуванням віку захворілих 
дітей, тривалості хвороби, шляхів і факторів ін-
фікування, застосовуваної терапії тощо.
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ТЕЧЕНИЕ РОТАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
И.И. Незгода, А.Н. Науменко

Винницкий национальный медицинский университет им. М.И. Пирогова, г. Винница, Украина

В статье приведены результаты обследования 134 детей в возрасте от 3 месяцев до 4 лет с диагно-
зом ротавирусной инфекции (РВИ). Для установления этиологического фактора проводился имму-
ноферментный анализ образцов стула с индикацией ротавирусов с помощью тест-систем фирмы 
R-Biopharm, Германия. Исследованы и проанализированы течение РВИ в зависимости от тяжести 
состояния с использованием международной шкалы Vezikari. Установлено, что среди обследо-
ванных детей у 30,6% (41 больной) определяли легкую степень заболевания, у 44,8% (60 детей)  
среднюю степень РВИ и у 33 больных (24,6%) фиксировали тяжелую степень заболевания. Вы-
яснили, что при нарастании тяжести инфекционного процесса продолжительность фебрильной 
лихорадки увеличивается, рвота становится многократной и продолжительной, при этом медленно 
нормализуется консистенция стула и быстро развивается эксикоз I–II степени.

Ключевые слова: ротавирусная инфекция, дети

THE COURSE OF ROTAVIRUS INFECTION IN CHILDREN AT THE PRESENT STAGE
I.I. Nezgoda, O.N. Naumenko

Vinnitsa National medical University m.I. pirogov of ministry of Health of Ukraine, Vinnitsa, Ukraine

The results of the survey of 134 children aged 3 months to 4 years with a diagnosis of rotavirus infection. 
To establish the etiological factor was conducted by ELISA with stool rotavirus display using test systems 
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It was performed investigation of possible application 
of discriminant analysis to predict the development of 
infection-associated recurrent obstructive bronchitis in 
children in remission. For this purpose, in the first stage 
it was determined values of a number of immune system 
(interleukin 4, 6, 8, 10, IgE, interferons alpha and gamma). 
Then, step by step method of discriminant analysis has 
been selected for the most important distinction between 
the two groups of children indicators, based on which the 
discriminant functions were developed.
Key words: children, recurrent obstructive bronchitis, 
discriminant analysis.

Recurrent obstructive bronchitis (ROB) is one of 
the most urgent childhood diseases [3, 8]. This is 

associated with significant prevalence of this disease 
among children and the severity of its course, social 
and economic losses associated with it [1].

Remission characterized by the absence of 
obvious clinical manifestations in children, in spite 
of this in the respiratory tract of patients continu-
ing immunopathological processes that lead to the 
further development of relapses [10].

There are allergic and infectious-associated vari-
ants pathogenesis ROB [9], determining the identity 
of the patient allows these groups to ensure that the 
differential treatment and rehabilitation [6]. There-

fore, the development of approaches to forecasting 
the development of infection-associated recurrent 
obstructive bronchitis in children in remission is 
relevant.

mathematical modeling in medicine is a tool that 
allows the deep and complex relationship between 
theory and experiment [2].

The main objective of mathematical modeling is 
reproduction processes occurring in the human body 
in the form of equations or inequalities that allows 
you to search for such a solution that would give the 
optimum value of a given indicator. Research object 
modeling and drawing his mathematical description 
is to establish links between the characteristics of the 
process revealing its boundary and initial conditions 
and formalize the process in the form of mathemati-
cal relationships [4].

most important for the purposes of practical 
medicine with discriminant model to determine the 
specific features of children with the disease, with 
differences in the forecast that its consequences 
form groups for differentiated therapy [7].

Materials and methods

The study of the functioning of the immune 
system of the respiratory tract held in all 94 child-
ren, of whom 33 children (35.11%) were identified 

company R-Biopharm, Germany. Investigated and analyzed the course of rotavirus infection, depending 
on the severity of the condition using international scale Vezikari. Found among the children surveyed in 
30.6% (41 patients) were determined mild disease in 44.8% (60 children) and an average degree of RVI 
in 33 patients (24.6%) recorded a heavy degree of disease. Found that with an increase in the severity 
of infection increases the duration of febrile fever, vomiting is repeated and prolonged, while slowly 
returning to normal stool consistency and fast-paced exycosis and II degree.

Key words: rotavirus infection, children.
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infection-associated recurrent obstructive bronchitis 
in 31 (32.98%) was observed allergic child recurrent 
obstructive bronchitis were also involved 30 children 
(31.91%) had a history of bronchial obstruction no 
disease that made the comparison group.

As indicators that best, in our opinion, to de-
scribe the processes occurring in the respiratory 
tract of children with bronchial obstruction diseases 
are interleukins 4, 6, 8, 10, IgE and interferons alpha 
and gamma. The concentrations of cytokines were 
determined by ELISA test systems for the quantitative 
determination of production «Vector-Best» (Russia, 
c. Novosibirsk) [5].

To determine the significance of the impact of 
individual factors was carried out stepwise discriminat 
analysis of the results of the statistical package SpSS 
21.0. The results which were determined discriminat 
function coefficients that allow to distinguish between 
how children with pathology and healthy children and 
patients with different variants of ROB.

Results and discussion

The indicators found that the greatest impor-
tances to the distinction between the study groups 
of children in remission are presented in Table 1.

It was found that the most important to dis-
tinguish between groups of children were immuno-
globulin E, interleukins 6, 8, 10.

considering that under study was conducted 
examinations of children who were divided into three 
groups of patients to distinguish between them re-
quires the use of two discriminant functions.

Discriminant function, allowing children to dif-
ferentiate between groups of associated infectious, 
allergic variants course of recurrent obstructive bron-

chitis and comparison group during the remission 
is as follows:

D1 = –2,196 + 25,646 IL-6 – 3,113 IL-8 +  
+ 3,620 IL-10 – 0,299 IgE;

D2 = –0,753 + 1,345 IgE – 1,432 IL-10 +  
+ 0,201 IL-8 – 0,381 IL-6,

where: IL-6, IL-8, IL-10, IgE, IFN-γ –levels of cor-
responding cytokines

carrying out calculations values of discriminant 
functions include allowing patients to one of three 
groups.

The distribution of children with infection-asso-
ciated, allergic bronchitis and recurrent obstructive 
comparison group of children in remission for canoni-
cal discriminant function was shown in Figure 1.

As seen the distribution centroids groups, mem-
bership of which is described discriminant function 
given there are differences. calculated the values 
discriminant functions can be evaluated patients 
belonging to one of three groups.

However, the main issue of principle concerning 
the tactics of the patient in remission is a distinction 
between infectious and allergic-associated variants 
of recurrent obstructive bronchitis. Therefore, we 
conducted discriminant analysis to build a reduced 
model of separation between the two groups of 
patients.

Indicators have found the greatest importances 
to distinguish between groups of children of children 
with infectious and allergic-associated recurrent 
obstructive bronchitis in remission are presented 
in Table 2.

It was found that the greatest value for dis-
tinguishing patients with groups of children with 

Table 1. The indicators found that the greatest importance to the distinction between the study groups of 
children in remission

Step Tolerance F exclusion Lambda Wilks

1 IL-10 1,000 403,399

2
IL-10 1,000 342,060 0,227
IgE 1,000 127,595 0,101

3
IL-10 0,957 48,859 0,043
IgE 0,997 113,254 0,073
IL-8 0,955 12,571 0,026

4

IL-10 0,909 53,141 0,040
IgE 0,993 103,437 0,061
IL-8 0,531 19,261 0,026
IL-6 0,506 5,499 0,021
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infectious and allergic-associated recurrent obstruc-
tive bronchitis in remission with interleukins 6, 10, 
immunoglobulin E and interferon gamma.

Given that the reduced discriminant model there 
are only two groups of patients rather use only one 
discriminant function, which looks like this:

D = –2,854 + 17,221 IL-6 + 5,925 IL-10 +  
+ 0,339 IgE – 0,246 IFN-γ ,

Where: IL-6, IL-10, IgE, IFN-γ — appropriate levels 
of cytokines.

Distribution of children with infectious and 
allergic-associated recurrent obstructive bronchitis 
under reduced models in remission for canonical 
discriminant function shown in Figure 2.

Figure 1. Distribution of children with infection-associated, allergic 
bronchitis and recurrent obstructive comparison group of children 
in remission for canonical discriminat functions

Figure 2. Distribution of children with infectious and allergic-
associated recurrent obstructive bronchitis in remission for 
canonical discriminant functions

Table 2. The indicators found that the greatest importance to distinguish between groups of children of 
children with infectious and allergic-associated recurrent obstructive bronchitis in remission

Step Tolerance F exclusion Lambda Wilks

1 IL-10 1,000 800,327  

2
IL-10 0,990 268,866 0,312
IFN-γ 0,990 15,007 0,072

3
IL-10 0,793 294,644 0,302
IFN-γ 0,783 23,078 0,071
IL-6 0,682 7,843 0,058

4

IL-10 0,790 168,669 0,182
IFN-γ 0,755 14,531 0,059
IL-6 0,675 5,733 0,052
IgE 0,963 4,846 0,051
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДИСКРИМИНАНТНОГО АНАЛИЗА  
ДЛЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ ИНФЕКЦИОННО-АССОЦИИРОВАННОГО  

РЕЦИДИВИРУЮЩЕГО ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОДЕ РЕМИССИИ
О.А. Юхименко

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

Проведено исследование возможностей применения дискриминантного анализа для прогнози-
рования развития инфекционно-ассоциированного рецидивирующего обструктивного бронхита у 
детей в периоде ремиссии. Для этого на первом этапе были определены значения ряда показателей 
иммунной системы (интерлейкинов 4, 6, 8, 10, IgE, интерферонов альфа и гамма). Затем, методом 
пошагового дискриминантного анализа были отобраны наиболее значимые для разграничения детей 
между группами показатели, на основании чего были разработаны дискриминантные функции.
Ключевые слова: дети, рецидивирующий обструктивный бронхит дискриминантный анализ.

МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ДИСКРИМІНАНТНОГО АНАЛІЗУ  
ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ РОЗВИТКУ ІНФЕКЦІЙНО-АСОЦІЙОВАНОГО РЕЦИДИВУЮЧОГО  

ОБСТРУКТИВНОГО БРОНХІТУ У ДІТЕЙ В ПЕРІОДІ РЕМІСІЇ
О.О. Юхименко

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

Проведено дослідження можливостей застосування дискримінантного аналізу для прогнозування 
розвитку інфекційно-асоційованого рецидивуючого обструктивного бронхіту у дітей в періоді ремісії. 

By calculation discriminant function we can 
include the child in the group-associated infectious 
or allergic clinical course of recurrent obstructive 
bronchitis.

Conclusions

1. Discriminant analysis allows to quantitatively 
describing pathological processes in children, allowing 

you to develop mathematical models of diseases.
2. The results of our work were developed 

mathematical models to predict the development of 
infection-associated ROB and provide the basis for 
the specific therapy.

3. Need for further practical implementation 
of medical science-based forecasting models of 
diseases.
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Для цього на першому етапі було визначено значення ряду показників імунної системи (інтерлейкінів 
4, 6, 8, 10, IgE, інтерферонів альфа і гамма). Потім, методом покрокового дискримінантного аналізу 
були відібрані найбільш значимі для розмежування дітей між групами показники, на підставі чого 
були розроблені дискримінантні функції.
Ключові слова: діти, рецидивуючий обструктивний бронхіт, дискримінантний аналіз.

В роботі досліджено стоматологічний статус 12- і 
15-річних школярів по 100 чоловік в школах м. Киє-
ва в 2015 р. за системою EGOHID — 2005. Виявлено 
взаємозв’язки інтенсивності карієсу зубів з поведін-
ковими чинниками ризику, такими як недотримання 
рекомендованого режиму чищення зубів, недостатня 
мотивація до використання фторвмісних зубних паст 
та часте вживанням солодощів. Встановлено, що Євро-
пейські індикатори стоматологічного здоров’я можуть 
бути використані для моніторингу ефективності кому-
нальних програм первинної профілактики карієсу зубів 
серед дитячого населення.
Ключові слова: карієс зубів, хвороби періодонта, чин-
ники ризику, індикатори стоматологічного здоров’я, 
програми профілактики.

Систематичний професійний моніторинг рівня 
стоматологічного здоров’я дітей є найваж-

ливішою складовою системи охорони здоров’я 
населення [15]. В Україні вже більше 50 років 
проводяться епідеміологічні дослідження, які доз- 
воляють визначити тенденції стоматологічних за - 
хворювань і оцінити ефективність програм пер-
винної профілактики [1, 5, 7, 9, 10, 11]. Аналіз 
публікацій щодо описової епідеміології карієсу 
зубів показує, що істотного перелому багаторічної 
тенденції зростання інтенсивності захворювання в 
цілому в Україні до останнього часу не спостері-
галося, що не може не турбувати стоматологічну 
громадськість країни. Поза сумнівом, на стома-

тологічне здоров’я дитячого населення негативно 
впливає ряд несприятливих чинників довкілля [3, 
8, 11], а також тимчасові економічні труднощі, 
які стримують розвиток ефективної і своєчасної 
санації школярів. Певною мірою профілактичну 
роботу гальмує застаріла, 1950–1960 рр., система 
обліку і звітності, в основі якої закладені кількісні 
показники лікувальних процедур (кількість пломб, 
екстракцій зубів і т.п.), замість давно рекомен-
дованих ВООЗ показників здоров’я. У наукових 
дослідженнях описової епідеміології як основний 
критерій стоматологічного здоров’я дітей тради-
ційно застосовується індекс КПВ (сумарна кіль-
кість каріозних, пломбованих і видалених зубів). 
Багато інших показників стоматологічного статусу 
і/або чинники, що впливають на нього, порівняти 
на міжнародному рівні практично неможливо у 
зв’язку з різними методами і критеріями. Більше 
того, і загальноприйнятий критерій стоматологіч-
ного статусу — індекс КПВ — в сучасній науковій 
стоматологічній літературі вживається все менше: 
публікуються дані про D1mFT (КПВ з урахуванням 
початкового карієсу), D3mFT (карієс дентину), 
Sic — index (найвища інтенсивність карієсу) та 
ін. Ще складніша ситуація в уніфікації оцінки пе-
ріодонтального (пародонтального — помилкова 
російська версія міжнародної термінології хвороб 
періодонта) статусу дітей і дорослих. Фактично 
знехтувано індексом cpITN (комунальний періо-
донтальний індекс потреби в лікуванні). Замість 
нього ВООЗ і Єврокомісія з охорони здоров’я 
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рекомендують індекси «кровоточивості ясен» у 
дітей та «втрати прикріплення періодонта» у до-
рослих [12, 16]. У цих документах визначення 
індексу гігієни порожнини рота та зубного каменю 
для оцінки стоматологічного статусу населення 
на комунальному рівні не рекомендується, так як 
вони недостатньо інформативні.

Європейською Комісією з охорони здоров’я, 
за участю керівника стоматологічних програм 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, реко-
мендовано 40 найсуттєвіших індикаторів стома-
тологічного здоров’я, за допомогою яких можна 
оцінити основні критерії стоматологічного статусу, 
а також визначити поведінкові та інші чинники 
ризику, що впливають на нього [12]. Розроблені 
нові «інструменти» для епідеміологічних дослід-
жень — карти і опитувальники ВООЗ-2013. До-
слідження стоматологічного здоров’я населення 
з використанням Європейських індикаторів про-
ведені в 27 країнах Єc [13] та в ряді міст СНД 
[4]. Запропоновані індикатори дозволяють легко, 
без додаткових витрат і максимально об’єктивно 
оцінити як досягнення в профілактиці, так і мож-
ливі проблеми, особливо, які стосуються чинників 
ризику виникнення основних стоматологічних за- 
хворювань: карієсу зубів і хвороб періодонта. У 
Києві інформативність європейських індикаторів в 
оцінці стоматологічного здоров’я дітей шкільного 
віку раніше не вивчалася.

Метою дослідження стало визначення най-
більш значущих показників стоматологічного здо-
ров’я та виявлення поведінкових чинників ризику у 
дітей шкільного віку за допомогою Європейських 
індикаторів.

Методи дослідження

Проведено мета-аналіз міжнародної і вітчиз-
няної наукової стоматологічної літератури і даних 
наших власних досліджень щодо багаторічного 
моніторингу каріозної хвороби серед дитячого 
населення України порівняно з іншими країна-
ми. Інформативність європейських індикаторів 
у визначенні якості стоматологічної допомоги 
дітям та у виявленні поведінкових чинників ризику 
(детермінант карієсу та хвороб періодонта) дослі-
джували за системою EGOHID-2005 (Європейська 
глобальна система індикаторів стоматологічного 
здоров’я), що включає визначення об’єктивних 
(огляд) і суб’єктивних (анкетування) показників 
[12]. Стоматологічний огляд 12- і 15-річних шко-
лярів по 100 чоловік проведено каліброваними 
дитячими лікарями-стоматологами в декількох 

великих випадково вибраних школах м. Києва в 
стандартних умовах з дотриманням усіх необхідних 
етичних і адміністративних вимог. При огляді дітей 
реєстрували КПВ постійних зубів, індекс гігієни 
рота Гріна–Вермільйона (OHI-S) та кровоточивос-
ті ясен. Анонімне анкетування з використанням 
опитувальників ВООЗ-2013 провели серед 109  
15-річних дітей в тих же школах. Опитувальник  
містив одинадцять питань, що стосуються суб’єк-
тив ної оцінки стану та зовнішнього вигляду своїх 
зубів, випадків зубного болю, кількості та приводу 
відвідувань лікаря-стоматолога, рекомендованої 
частоти чищення зубів і виду зубної пасти, частоти 
вживання солодких продуктів і напоїв, а також 
наявності шкідливих звичок. Аналіз отриманих 
даних проведено шляхом обчислення середніх 
величин індексів стоматологічного статусу, про-
центного відношення відповідей на поставлені 
питання та визначення можливих взаємозв’язків 
поведінкових чинників із станом зубів та ясен, а 
також інформативністю європейських індикаторів 
в оцінці рівня стоматологічного здоров’я дітей 
шкільного віку двох ключових вікових груп.

Результати та їх обговорення

Основні результати дослідження підсумову-
вані в табл.1 та 2. Визначивши середній рівень 
інтенсивності карієсу постійних зубів ключової 
вікової групи дітей 12 років — КПВ 4,0 (на межі 
високого за класифікацією ВООЗ), було важливо 
прослідкувати динаміку цього показника за більш 
ніж 50-річний період спостережень, з 1956 року.  
На рис. 1 представлені вибіркові (з інтервалом 
10–30 років) дані КПВ 12-річних дітей, які вказу-
ють, що в м. Києві інтенсивність карієсу постійних 
зубів у школярів цієї вікової групи за період з 1956 
по 2015 рік збільшилася в 2 рази з КПВ 2,1 до 4,0. 
Це на 17% менше, ніж в деяких інших областях, 
наприклад, в Тернопільській [3], але значно, на 
30%, вище, ніж в цілому по Україні — 2,8 [2]. 
Деяке зниження інтенсивності карієсу зубів у 15-
річних дітей з КПВ 6,18 в 2006 р. до КПВ 5,34 в 
2015 р. (на 14%) може вказувати на активізацію 
програми профілактики серед школярів 6–8-х 
класів. Проте ця тенденція не стійка, очевидно, 
що через 3 роки у 15-річних школярів КПВ зубів 
буде на рівні 6, оскільки щорічний приріст ка-
рієсу (індекс УІК) складає 0,67. Будуть потрібні 
значні зусилля індивідуальних профілактичних 
заходів, щоб загальмувати вже «запрограмоване» 
зростан ня карієсу. Такий прогноз індикатора В-13 
(за системою EGOHID) підтверджується також ви-
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соким рівнем Sic-індексу в обох вікових групах 
дітей (див. табл. 1), що вказує на велику кількість 
дітей, схильних до підвищеного ризику виникнення 
карієсу зубів.

Індекс гігієни порожнини рота за спрощеним 
індексом Гріна-Вермільйона (OHI–S) у досліджених 
12-річних школярів становив 1,45, у 15-річних 
підлітків — 1,43, тобто був на задовільному рівні. 

Порівняти ці дані з країнами ЄС не є можливим, 
оскільки оцінка гігієни порожнини рота не входить 
в перелік Європейських істотних індикаторів і ре-
комендацій ВООЗ-2013, проте, як відомо, рівень 
гігієни порожнини рота прямо взаємозв’язаний з 
поширеністю хвороб періодонта. Індикатор В14 — 
кровоточивість ясен був досить високим: 78% і 
98% у 12- і 15-річних дітей відповідно, що може 

Таблиця 1. Об’єктивні індикатори стоматологічного здоров’я 12- і 15-річних школярів м. Київ, 2015р. 
(дані стоматологічного статусу)

Індикатори і коди за системою EGOHID
Вікові групи

12 років 15 років

Відсоток здорових детей — В12 14 18
Індекс гігієни рота — OHI–S (Гріна–Вермільйона) 1,45 1,43
Кровоточивість ясен (% від числа обстежених) — В14 78% 98%
Поширеність карієсу постійних зубів (%) — В12 86% 82%
Середній КПВ постійних зубів — В13 4 5,34
Нелікований карієс: середній «К» і % від КПВ — В9 2,55 / 63,8% 2,35 / 44%
Видалені постійні зуби: середнє «В» і % від КПВ — В17 0 / 0% 0,03 / 0,6%
Число видалених постійних зубів на 1000 дітей — В13 0 30
Sic-index (Найвища інтенсивність карієсу зубів) — В13 7,97 10,21
Флюороз зубів:% і ступінь тяжкості за індексом FI — А12 1%, Fi — 2 0%
Потреба у профілактиці (%) — В5 99% 100%
Потреба у плановому лікуванні (%) — В5 69% 60%
Потреба у невідкладному лікуванні (%) — В6 3% 8%

Таблиця 2. Суб’єктивні індикатори стоматологічного здоров’я 12- і 15-річних школярів м. Київ, 2015р. 
(дані анонімного анкетування 15-річних дітей —% від числа анкетованих)

Індикатори %

Чистять зуби 2 рази в день — А1 56
Використовують F-вмісну пасту — А2 26
Не знають, яку пасту використовують 60
Палять іноді або постійно — В2 24
Щодня вживають солодощі (торт, тістечка та ін. / цукерки) — В1 20 / 34
Щодня вживають солодкі напої (лимонад, кока-кола/чай з цукром) — В1 7 / 59
Протягом останніх 12 місяців звернулися до стоматолога самостійно,  
або за викликом — В5 44
Звернулися до стоматолога з приводу зубного болю — В6 12
Оцінили стан своїх зубів як «відмінний» або «хороший» 51
Оцінили стан — як «поганий» — D3 5
Задоволені видом своїх зубів 58
Соромилися посміхатися через вигляд своїх зубів — D4 9
Протягом останніх 12 місяців відчували зубний біль — D2 56
Пропускали уроки через зубний біль — D5 5
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бути пов’язано з рівнем гігієни порожнини рота у 
досліджених дітей. Це дає основу вважати інди-
катор В-14 досить інформативним у визначенні 
періодонтального статусу підлітків, що узгоджу-
ється з даними наукової стоматологічної літера-
тури і рекомендацією ВООЗ щодо використання 
критерію «кровоточивість ясен» для визначення 
поширеності та інтенсивності хвороб періодонта у 
дітей і підлітків [16]. Певну негативну роль у висо-
кій поширеності хвороб періодонта (за критерієм 
«кровоточивість ясен») може грати куріння — 
індикатор В2; порівняно великий відсоток (24%) 
підлітків «визнав» наявну шкідливу звичку.

Якість стоматологічної допомоги дітям в 
більшості країн СНД визначають статистичними 
показниками радянського часу, такими як «від-
соток санованих», «співвідношення вилікуваних 
до видалених зубів» і т.п. В результаті, після 10-
кратної щорічної «санації» у вигляді пломбування 
одних і тих же зубів, у випускника школи половина 
з 6–8 каріозних зубів не пломбовані, а 0,2–0,5 зуба 
видалені. У той же час, згідно рекомендації ВООЗ, 

видалення постійних зубів у дітей до 18 років не-
припустиме, а для оцінки якості консервативної 
допомоги (лікування карієсу) запропоновано дуже 
простий і легкий у визначенні об’єктивний критерій 
стоматологічного статусу — частка компонента 
«К» — нелікованого карієсу в індексі КПВ зубів 
(індикатор В-9). У досліджених 12-річних дітей 
компонент «К» був 2,55, або 63,8% від середньо-
го КПВ; у 15-річних школярів — 2,35, або 44%. 
Максимальне зменшення пропорції нелікованого 
карієсу — одна з глобальних цілей ВООЗ і вона 
досягнута в більшості країн ЄС. У конкретному 
вираженні, компонент «К» у момент чергового 
щорічного обстеження не повинен перевищувати 
щорічного приросту карієсу. У 12-річних киян 
розрахунковий приріст карієсу складає 0,67, а 
в нашому дослідженні виявлено 2,55 каріозних 
зубів, або в 3.8 рази більше «умовної норми». Це 
означає, що дитину не лікували близько 3 років, 
або результати «санації» були неефективними 
(див. значення індикаторів В-5 і В-6 в табл. 1). 
Для наочності, ці показники наведені на рис. 2. 
Таким чином, індикатор В-9 — «відсоток нелі-
кованого карієсу» може бути використаний для 
об’єктивної оцінки якості системи стоматологічної 
допомоги дітям. Слід зауважити, що в країнах 
Східної Європи в багатьох наукових дослідженнях 
з організації стоматологічної допомоги населенню 
використовується аналогічний індекс — РСП (рі-
вень стоматологічної допомоги), який більш повно 
оцінює якість лікування у дітей і дорослих.

Аналізуючи дані дослідження, досить складно 
визначити можливі причини наявної «стійкості» 
каріозної хвороби в конкретній ситуації в м. Києві. 
Слід звернути увагу, що головні чинники ризику 
виникнення основних стоматологічних захворю-
вань — карієсу зубів і хвороб періодонта — добре 

Рисунок 2. Структура індексу КПВ постійних зубів у 12-річних дітей м. Києва 2015 р. і «оптимальні показники» прийнятної 
якості стоматологічної допомоги.

Рисунок 1. Дані багаторічного моніторингу інтенсивності 
карієсу постійних зубів у 12-річних дітей м. Києва.



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

85 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

відомі: дефіцит фтору в питній воді, часте вживан-
ня солодких продуктів харчування та надлишкове 
накопичення на зубах мікробного нальоту. З різних 
причин, ці чинники в обліково-звітній системі сто-
матологічної допомоги практично не враховуються, 
а в наукових роботах використовується велика 
різноманітність методик досліджень та оцінкових 
критеріїв, що, зрештою, робить проблематичним 
застосування безлічі пропонованих рекомендацій 
на практиці.

Дані анонімного анкетування 15-річних шко-
лярів з використанням європейських індикаторів, 
які представлені в табл. 2, наочно і переконливо 
розкривають чинники ризику та наслідки незадо-
вільного стоматологічного здоров’я. Так, тільки 
51% підлітків оцінили стан своїх зубів як «від-
мінний» або «добрий»; 5% — як «поганий»; 9% 
досліджених нами дітей соромилися посміхатися 
через вигляд своїх зубів (індикатор D-4), що поза 
сумнівом, негативно впливає на якість життя шко-
лярів. Важливо відмітити, що ця проблема існує 
і в країнах ЄС, проте, у меншій мірі.

Не менш важливий суб’єктивний індикатор 
D2 — зубний біль у дітей. Протягом останніх 12 
місяців до моменту анкетування 56% опитаних 
дітей відчували зубний біль. Для порівняння, в 
країнах ЄС тільки у 9% дітей боліли зуби. При 
цьому, в м. Києві значно менший відсоток шко-
лярів відвідували лікаря-стоматолога самостійно, 
або за викликом порівняно з країнами ЄС: 44% і 
69% відповідно. Аналізуючи цей індикатор, можна 
припустити, що стоматологічні огляди дітей, що 
проводяться, були не регулярними, а лікувально-
профілактичні заходи були недостатньо ефек-
тивними для раннього виявлення і своєчасного 
лікування хвороб зубів (див. значення індикатора 
В-9 в табл. 1).

Один з найбільш суттєвих суб’єктивних ін-
дикаторів, що відносяться до здорового способу 
життя — дотримання рекомендованого режиму 
чищення зубів 2 рази на день (індикатор А-1). 
Анонімним анкетуванням було встановлено, що 
56% 15-річних школярів дотримуються рекомен-
дованого режиму чищення зубів, що набагато 
менше європейських стандартів, зокрема Швей-
царії (85%), Швеції (82%), Німеччини (78%) де, як 
відомо, карієс зубів у дітей входить до категорії 
рідкісних захворювань (рис. 3) [14]. Аналізуючи 
ці дані, можна вважати, що індикатор А-1 досить 
інформативний, проте він може бути використа-
ний тільки в сукупності з іншими об’єктивними 
та суб’єктивними показниками стоматологічного 

здоров’я дітей. Особливо це стосується даних  
щодо використання фторвмісних зубних паст та 
частоти вживання солодких продуктів і напоїв. 
У м. Києві порівняно невеликий відсоток дітей 
шкільного віку використовують для чищення зубів 
зубні пасти з фтором (26% з числа опитаних) — 
індикатор А-2. Багато школярів не знають, які 
зубні пасти вони використовують, що також є не-
гативним чинником і вказує на недоліки освітньої 
роботи серед дітей і їх батьків. Серед київських 
школярів також домінує індикатор В1 — часте 
вживання солодощів — 43% з числа опитаних 
15-річних підлітків. Для порівняння, в країнах 
ЄС тільки 17% молодих людей дозволяють собі 
щоденне «солодке життя».

З короткого аналізу суб’єктивних індикаторів 
можно зробити висновок, що більшість з вивчених 
критеріїв досить інформативні для виявлення 
чинників ризику стоматологічних захворювань і 
можуть бути використані для оптимізації програм 
профілактики в м. Києві та в Україні.

Висновки

1. Вперше в м. Києві вивчена інформатив-
ність Європейських індикаторів стоматологічного 
здоров’я (за системою EGOHID — 2005) у визна-
ченні поведінкових чинників ризику виникнення 
карієсу зубів і хвороб періодонту у взаємозв’язку з 
рівнем інтенсивності цих захворювань серед двох 
ключових вікових груп школярів 12 і 15 років.

2. За результатами ретроспективного аналізу 
даних описової епідеміології підтверджена тенден-
ція зростання каріозної хвороби, що зберігається у 
дітей 12 років, не перевищуючи середній рівень за 
класифікацією ВООЗ. Серед дітей старшої вікової 
групи спостерігається зниження інтенсивності 

Рисунок 3. Відсоток 15-річних школярів, що дотримують реко - 
мендований режим чищення зубів 2 рази на день в м. Києві 
порівняно з обраними країнами ЄС.
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карієсу зубів завдяки активізації профілактичної 
роботи серед школярів.

3. Дані об’єктивних індикаторів системи 
EGOHID вказують на несвоєчасне лікування карі-
єсу зубів у дітей, внаслідок чого компонент «К» 
у формулі КПВ більш ніж в 3 рази перевищує 
«природний приріст» карієсу; недостатній відсо-
ток школярів, що дотримуються рекомендованого 
режиму чищення зубів 2 рази в день (56% від 
числа опитаних 15-річних підлітків), очевидно 
сприяє високій поширеності хронічних гінгівітів (за 
індикатором «кровоточивість ясен» — 98%).

4. Ряд суб’єктивних індикаторів стоматоло-
гічного здоров’я вказував на наявні у школярів 
поведінкові чинники ризику виникнення стома-
тологічних захворювань, такі як несвоєчасне від-
відування лікаря-стоматолога з метою профілак-
тики або раннього лікування (44%), недостатня 
мотивація дітей до використання фтор-вмісних 

зубних паст (26%), щоденне вживання солодощів 
(44%). Незадовільний стоматологічний статус 
дітей погіршує якість їх життя за такими крите-
ріями як фізичне (зубний біль, пропуски уроків) 
і моральне (небажання посміхатися через стан 
зубів) благополуччя.

Перспектива подальших досліджень

Європейські індикатори стоматологічного 
здоров’я можуть бути використані в громадській 
охороні здоров’я і науково-дослідних проектах для 
моніторингу ефективності первинної профілакти-
ки та якості системи стоматологічної допомоги 
дитячому населенню. Вони дозволяють робити 
порівняльний аналіз аналогічних показників в 
країнах ЄС і світу, та можуть сприяти уніфікації 
та об’єктивізації системи моніторингу, і поліп-
шенню стоматологічного статусу та якості життя  
дітей.

ЛІТЕРАТУРА

ЕВРОПЕЙСКИЕ ИНДИКАТОРЫ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ  
ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА КИЕВА
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В работе исследован стоматологический статус 12- и 15-летних школьников по 100 человек в 
школах г. Киева в 2015 г. по системе EGOHID-2005. Выявлены взаимосвязи интенсивности кариеса 
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зубов с поведенческими факторами риска, такими как несоблюдение рекомендованного режима 
чистки зубов, недостаточная мотивация к использованию фторсодержащих зубных паст и частое 
употребление сладостей. Установлено, что Европейские индикаторы стоматологического здоровья 
могут быть использованы для мониторинга эффективности коммунальных программ первичной 
профилактики кариеса зубов среди детского населения.

Ключевые слова: кариес зубов, болезни периодонта, факторы риска, индикаторы стоматологиче-
ского здоровья, программы профилактики. 

EUROPEAN INDICATORS FOR EVALUATION OF ORAL HEALTH  
AMONG SCHOOL AGE CHILDREN IN KIEV

Leus p.A., Khomenko L.O., Ostapko O.I., G.V. Sorochenko, I.F. Ishutko, N.O. Illenko

Belarusian State medical University. minsk, Belarus 
AA Bohomolets National medical University, Kyiv, Ukraine

Several European oral health indicators, proposed by the EGOHID-2005 were used in the oral health 
assessment of 12–15-year-old children in Kiev in 2015. correlations were proposed between dental caries 
and number of behavioral factors: ignoring of the recommendations about toothbrushing frequency, low 
motivation in using fluoridated toothpastes, daily consumption of sweets. Thus the survey data have 
proved a high validity of the European oral health indicators for the evaluation and monitoring of oral 
diseases prevalence and the quality of dental care.
Key words: dental caries, periodontal diseases, oral health indicators, community preventive programs, 
dental health assessment.

The paper presents data on the development of a new 
control material and its use during the pilot trial for 
proficiency testing of professionals when working with 
rapid tests for detection of anti-HIV. The results of pilot 
trial of using control material showed that 92.8% of 
participants correctly assessed the results of testing 
with rapid tests.
Key words: HIV infection, anti-HIV, rapid tests, control 
material, proficiency testing.

During recent years the rapid tests (RT) for detec-
tion of anti-HIV have confidently taken their place 

in the algorithm of finding HIV infection in a patient in 
Ukraine. Thus, according to data from SI «Ukrainian 

center for Socially Dangerous Disease control of the 
ministry of Health of Ukraine» there were 205867 
tests performed with the use of rapid tests in 2014, 
including 20363 tests in health care facilities (HcF) 
of infectious and non-infectious profile [2]. Given a 
rather large amount of testing, it is certainly important 
to ensure the quality of testing for the presence of 
anti-HIV using RT. The problem is that at the national 
level this issue has not been paid sufficient atten-
tion yet, while the use of RT, especially by NGOs, 
has become uncontrolled to some extent. Today in 
the country, unfortunately, there is absolutely no 
information about the number of professionals and 
where exactly they were trained, how many facilities 
perform tests with the use of RT, etc.© O. V. maksymenok, О. М. Kyslykh, І. V. Grishayeva, О. М. Kravets
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Equally important is the proficiency testing of 
HcF professionals using RT in their daily practice. 
International experts offer several methodological 
approaches, including “blind” re-test according to 
the adopted examination algorithm in the country; the 
use of standardized sera control panels; the so-called 
“dried blood spot” method, and direct observation of 
the process of testing. Each of these approaches has 
its’ both advantages and disadvantages. In particular, 
a separate issue is the selection of adequate control 
material (cm) to assess the quality of work.

Materials and methods

During the development of cm the trial was 
performed using five types of diagnostic kits for the 
detection of HIV antibodies (anti HIV) in whole blood, 
serum or plasma samples registered in Ukraine — 
“Alere ™ Determine ™ HIV-1/2” produced by Alere, 
Japan; “pROFITEST (Whole Blood / Serum / plasma)” 
produced by InTec Rroducts.Inc, china; “SD Bioline 
HIV 1/2” produced by Standart Diagnostics, Korea; 
“Double check Gold Tm HIV 1 & 2 Whole Blood” 
produced by Orgenics, Israel; “cito Test HIV 1/2/0” 
produced by “pharmasco”, Ukraine.

The pilot trial on the use of cm was performed 
in December 2014, and the program involved 309 
participants from 111 health care facilities and medi-
cal units of correctional institutions from 15 regions 
of Ukraine.

Results and discussion

As you know, the control material usually used 
for external quality assessment (EQA) of ELISA test 
is a lyophilized or diluted serum, and that is tested 
in compliance with established procedure for the 
particular diagnostic agent. As for RT, the use of any 
cm to assess the quality of work does not always 
allow to make sure whether a professional makes 
mistakes in his/her daily practice, or makes it cor-
rectly, because the procedure of cm testing differs 
from the routine use of RT in HcF or other institu-
tion. The testing material for presence of anti-HIV 
when using RT is the finger stick blood, and it is 
virtually impossible to reproduce such material and 
the whole procedure of cm testing. Thus, in terms 
of assessing the quality of work with the use of RT 
we can talk not about EQA per se, i.e. control over 
routine process of testing, but about the proficiency 
testing (pT), i.e. the ability to carefully read the 
manual, to perform the necessary procedures when 
preparing cm for testing, and to correctly evaluate 
the received results.

Experts from SI “L.V. Gromashevskyi Institute 
of Epidemiology and Infectious Diseases of NAmS of 
Ukraine” jointly with IcF “clinton Foundation” were 
the first in our country who initiated the work on 
development of methodological approaches to pro-
ficiency testing of professionals with the use of RT. 
The standardized panels of lyophilized sera samples 
were used during testing. Totally, 103 medical staff 
from 16 regions of Ukraine participated in three 
rounds of pT during 2011–2013. The rate of correct 
answers ranged from 95% (during first round) to 81% 
(during the third round, when the largest number of 
participants was involved).

As noted above, one of the pT problems in test-
ing with RT is the selection of an appropriate cm.  
A significant drawback of the standardized panels of 
lyophilized sera samples we used was, on the one 
hand, their high cost, and, on the other — the way of 
preparing it. Some experts believe that the lyophilized 
sera samples are an absolutely unacceptable cm, 
since during the manufacturing process the structure 
of antibodies can be destroyed. In 2010, American 
scientists proposed to use the so-called “Dry Tube 
Spot”, and today it is the material widely used in the 
US for quality control of RT tests [3]. Unfortunately, 
the US experts suggested a method of preparing 
the cm that is quite complicated and multi-stage 
in our conditions; for this work one has to procure, 
prepare, filter, and store aliquots of a special buffer 
pBS / Tween-20. Another drawback of the proposed 
method is that after dilution the testing of samples 
with the use of RT is to be done the next day, and 
that significantly prolongs the testing period.

Given the methodological approaches outlined 
in [1], we have developed the method of preparing 
the cm for the detection of anti-HIV. The goal of the 
development was simplification and cost-cutting of 
preparation as well as acceleration of pT implemen-
tation period in HcF. cm was a specially prepared, 
stained and dried blood sera samples that either 
contained or did not contain anti-HIV, and were 
used as sera after dilution. In order to assess the 
eligibility of such materials for pT, the following 
trials were performed.

Detection of anti-HIV in dried blood sera samples 
with the use of RT was assessed immediately after 
drying the samples and after storing the microtubes 
with dried samples at +4–8°С in the chamber of a 
household refrigerator after 1, 3, 5, 7 and 30 days. 
Additionally, the impact on the stability of detec-
tion of anti-HIV in dried sera samples at +45°С for 
60 minutes as well as at +25°С for three days was 
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studied. The trial was performed with the use of five 
types of rapid immunoassays for the detection of 
anti-HIV in whole blood, serum or plasma samples 
registered in Ukraine: “Alere ™ Determine ™ HIV-1/2” 
produced by Alere, Japan; “pROFITEST (Whole Blood /  
Serum / plasma)” produced by InTec products.Inc, 
china; “SD Bioline HIV 1/2” produced by Standart 
Diagnostics, Korea; “Double check Gold Tm HIV 1 & 2 
Whole Blood” produced by Orgenics, Israel; “cito Test 
HIV 1/2/0” produced by “pharmasco”, Ukraine. The 
same native sera prepared according to [1] (Fig 1, 2)  
were used as control.

The trial results showed that the dried sera 
samples stay stable for 30 days at +4-8°С in the 
chamber of a household refrigerator, for 60 minutes 
at +45°С, and for 7 days at +25°С. Significant dif-
ference from control was not recorded during visual 
assessment of trial results.

The proposed method of preparing the cm 
allowed to reduce its cost and make it more afford-
able to get the control materials. Utility model patent 

was obtained for the development “control material 
preparation method for external quality assessment 
of anti-HIV detection tests” [3].

pT of professionals with the use of a new cm 
was conducted in December 2014. Each participant 
received a package of cm, all necessary materials 
for testing, detailed instructions for preparation of 
cm, and the reporting forms. 

There were 309 participants involved into the 
program from 111 HcF and correctional institutions 
of 15 regions of Ukraine (Dnipropetrovsk, Zhytomyr, 
Zakarpattia, Kyiv, poltava, chercasy, I-Frankivsk, 
Sumy, Kharkiv, mykolaiv, Kirovohrad, Odesa, Ternopil, 
Zaporizhia, and chernihiv), including those medical 
settings and facilities listed below:
•  Infectious diseases clinics — 13 participants;
•  “Dovira” consulting rooms — 59 participants;
•  Substance abuse clinics — 25 participants;

Figure 1. The results of comparative trial of control (1) and study 
(2) samples of dried blood sera containing antibodies to HIV 
using the “profitest” test system.

Figure 2. The results of comparative trial of control (1) and study 
(2) samples of dried blood sera containing antibodies to HIV using 
the “Alere™ Determine™ HIV-1/2” test system.

1

1

2
2



ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

90 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

•  medical units of penitentiary facilities — 16 par-
ticipants;

•  Family doctor — 142 participants;
•  TB clinics (hospitals, rooms) — 43 participants;
•  STI clinics (rooms) — 17 participants.

After the time for testing specified by the orga-
nizers elapsed, the participants returned 308 forms 
with their results filled in; 4 tests (1.3%) were barred 
because of incorrectly filled in reporting forms; 282 
professionals (92.8%) got correct test results; 22 
participants (7.1%) made mistakes.

Among those who incorrectly assessed the re-
sults of RT there were 10 family doctors, 8 specialists 
from “Dovira” consulting rooms, 2 specialists from 
substance abuse clinics, and one representative of 
correctional institutions and of TB clinics (7.1%, 
15.1%, 8.0%, 6,3%, and 2.3%, respectively from the 
group members). The incorrect results were as fol-
lows: false negative — 6 (27.3%), false positive — 9  
(40.9%), invalid — 7 (31.8%).

The main reasons for mistakes, just like during 
the previous pT rounds with the use of standardized 
sera panels, were as follows: violation of procedure 
of cm preparation for testing, incorrect introduction 
of material and/or buffer, non-observance of timeline 
for interpretation; incorrect interpretation of results —  
weak color of test strip was considered to be the 
wrong result. Analysis of received data allowed finding 
that the most often incorrectly assessed results of 

RT were made by those professionals who performed 
only 5–25 tests per month — 15 persons (68.2% of 
incorrect answers).

Conclusions

1. The use of materials that we have developed 
allows effective assessment of practical testing skills 
with the use of RT. 

2. The results of pilot trial of using cm showed 
that 92.8% of participants correctly assessed the 
results of testing with RT.

3. Substantial percent of experts from “Dovira” 
consulting rooms and family doctors who made mis-
takes indicates the presence of certain problems in 
quality assurance of testing when using RT.

Further research perspectives

Despite the widespread use of RT to detect 
anti-HIV, the measures to control the quality of test-
ing with the use of RT at the national level in the 
country are not implemented until now. The results 
of conducted trials demonstrate the practicability of 
performing regular pT with the use of cm and con-
tinuous theoretical training as well as improvement 
of practical skills of HcF professionals who perform 
testing for anti-HIV with the use of RT. The urgent 
need is to develop and implement the pT program 
for all professionals who use RT both in HcF and in 
NGOs’ projects.
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applicant and owner SI “L.V. Gromashevskyi Institute of 
Epidemiology and Infectious Diseases of NAmS of Ukraine” —  
№ u 201403667; appl. 09.04.2014; publ. 10.09.2014, Bul-
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У статті надані дані про розробку нового контрольного матеріалу і його використання в ході пілотного 
дослідження оцінки знань та навичок фахівців при роботі з швідкими тестами для виявлення антитіл 
до ВІЛ. Результати пілотного дослідження з використанням контрольного матеріалу показали, що 
92,8% учасників правильно оцінили результати тестування за допомогою швідких тестів.

Ключові слова: ВІЛ-інфекція, анти-ВІЛ, швидкі тести, контрольний матеріал, оцінка знань та 
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За результатами досліджень встановлено, що при 
використанні методу полімеразної ланцюгової реакції 
в режимі реального часу в мультиплексному форматі 
та тест-системи «ГРВІ-СКРИН-FL», бокавірус людини 
було виявлено у 52,4% випадків з поміж інших респі-
раторних вірусних збудників. Проведені дослідження 
підтверджують доцільність застосування тест-системи 
«ГРВІ-СКРИН-FL» на бокавірус людини та інших респі-
раторних вірусних збудників тому, що бокавірус лю-
дини є одним із «тригерів» інфекційного загострення 
бронхообструктивного синдрому та бронхіальної астми 
у дітей дошкільного віку, госпіталізованих до стаці-
онарів України.
Ключові слова: метод ПЛР в режимі реального часу в 
мультиплексному форматі, тест-система «ГРВІ-СКРИН-
FL», діти дошкільного віку, бронхообструктивний син-
дром та бронхіальна астма.

В структурі інфекційної патології інфекційне 
загострення бронхообструктивного синдро-

му (БОС) та бронхіальної астми (БА), займають 
до 75%, що обумовлене значимістю етіологічної 
діагностики для медичної педіатрії [3]. Одним із 
«тригерів» інфекційного загострення БОС та БА 
може бути бокавірус людини, виявлений у 2005 

році в Швеції методом полімеразної ланцюгової 
реакції (ПЛР)[5].

У зв’язку з тим, що бокавірус людини не-
можливо виявити традиційними методами лабора-
торної діагностики, прогрес у галузі молекулярно-
генетичних технологій призвів до вдосконалення 
та створення варіантів ПЛР. Так, з’явився метод 
ПЛР в режимі реального часу в мультиплексному 
форматі. Який відразу привернув увагу, як пра-
цівників лабораторної медицини так і клініцистів. 
До основних переваг методу відносяться його 
висока чутливість, специфічність та здатність 
здійснювати діагностику різних видів збудників 
шляхом використання декількох пар праймерів, 
проводячи ампліфікацію декількох ДНК-мішеней 
в одній пробірці біологічного зразка [1].

За останні роки з’явилося досить багато тест-
ситем для виявлення бокавірусу людини в тому 
числі «нових» респіраторних вірусів. На часі, роз-
роблена та впроваджена в практику охорони здо-
ров’я діагностична тест-системи «ГРВІ-Скрин-FL»  
для виявлення 12 респіраторних вірусних збудників 
методом мультиплексної ПЛР в режимі реального 
часу. Для виділення ДНК/РНК було розроблено 
універсальні набори реагентів «Рибо-Сорб» та © Ю. О. cоломко, О. В. Кукало

УДК 616.988:616.2:616.34]-036.22(477):578.858]-076/.078
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«Рибо-Преп» виробництва «AmpliSens» (Росія) 
[2, 4].

Мета дослідження — визначити етіологічну 
роль та місце бокавірусної інфекції в структурі 
інфекційного загострення бронхообструктивного 
синдрому та бронхіальної астми у дітей дошкіль-
ного віку та доцільність застосування тест-системи 
«ГРВІ-скрин-FL».

Матеріали та методи дослідження

З лютого 2012 року по квітень 2013 року 
було обстежено 66 дітей віком від 3 місяців до 6 
років (середній вік пацієнтів становив 36,3±2,46 
місяців). З діагнозом інфекційне загострення БА 
у дослідження було включено 28 осіб (42,4%), а з 
інфекційним загостренням БОС — 38 осіб (57,6%). 
Серед них хлопчиків було 46 (69,7%), а дівчаток —  
20 (30,3%). При розподілі дітей за віком, до 1 року  
було 17 осіб (25,7%), від 1 до 3 років — 21 (31,8%), 
від 3 до 5 років — 23 (34,8%), старше 5 років —  
5 (7,6%). Групи були рандомінізовані за статтю 
та віком (p>0,05).

Відбір біологічного матеріалу, а саме, мазка 
із порожнини носа, здійснювали після попередньої 
ретельної санації носової порожнини, як описано у 
«Порядок відбору, транспортування та зберігання 
матеріалу для дослідження методом полімеразної 
ланцюгової реакції».

Для етіологічної діагностики респіраторних 
вірусних збудників застосовували модифіковану 
ПЛР в режимі реального часу в мультиплексному 
форматі та чутливі набори реагентів виробництва 
компанії «AmpliSens», (Росія).

Виділення респіраторних вірусів, в тому числі 
і бокавірусу людини здійснювали за допомогою 
набору реагентів «Рибо-преп». Для зворотної 
транскрипції РНК-ових вірусів застосовували на-
бір «Reverta-L». Для виявлення 12 респіраторних 
вірусних збудників: аденовірусів В, С, Е та бокаві-
русів, РС- вірусів, риновірусів, метапневмовірусів, 
коронавірусів (NL63, HKU1, 229E, Oc43), вірусів 
парагрипу 1-4 типів та віруси грипу А+В в одній 
пробірці, застосовували набір «ГРВІ-скрин-FL».

Облік отриманих результатів дослідження 
здійснювали за допомогою приладу Rotor-Gene 
6000 від компанії «corbett Research», (Австра-
лія) та заздалегідь встановленої на персональний 
комп’ютер програми.

Результати та їх обговорення

Найбільш актуальною, на сьогодні, молеку-
лярно-генетичною технологією ідентифікації бока-

вірусів в тому числі інших респіраторних вірусів, є 
ПЛР у реальному часі в мультиплексному форматі. 
Яка за короткий проміжок часу стала основним 
«діагностичним інструмент третього тисячоліття». 
Простота у використанні, висока чутливість та 
специфічність, можливість дослідження будь-якого 
біологічного матеріалу в мінімальному об’ємі, ха-
рактерні для більшості варіантів ПЛР (табл. 1).

В результаті проведеного молекулярно-ге-
нетичного дослідження біологічного матеріалу, 
віруси було ідентифіковано у 42 із 66 хворих 
дітей, що склало 63,6% (Табл. 2). Із 42 дітей з 
встановленою вірусною етіологією інфекційного 
загострення, бокавірус було виявлено у 22 хво-
рих: у 7 дітей з БОС (18,4±12,7) та у 15 дітей з 
БА (53,6±8,1).

Аналіз вікової структури показав, що у дітей 
до 1 року бокавірус виявляли в 7,1% випадків, 
на РС-вірус припадало 4,7% випадків, на адено-, 
метапневмо-, риновірусита віруси парагрипу — по 
2,4% від загальної кількості лабораторно підтвер-
джених випадків в даній віковій групі.

У віковій групі дітей від 1 до 3 років найчас-
тіше виявляли бокавірус — 23,8% випадків. Він 
зайняв лідируючу позицію. Дещо з меншою час-
тотою виявлявся РС-вірус — 11,9%, аденовірус —  
7,1%, а метапневмо-, рино- та віруси парагрипу —  
по 4,7% випадків.

Встановлено, що у віковій групі від 3 до 5 
років лідируючу позицію також зайняв бокавірус — 
19,0% випадків, з меншою частотою виявлялися: 
риновірус — 7,1%, РС-вірус — 4,7% випадків та і 
метапневмо- і аденовіруси — по 2,4% випадків.

У віковій групі старше 5 років виявлялися 
лише адено-, метапневмо- та віруси парагрипу 
по 2,4% випадків.

Встановлено, що моноінфекція була виявлена 
у 86,4% випадків, ко-інфекція була виявлена в 
13,6% випадків (бокавірус + аденовірус, бокавірус +  
риновірус, бокавірус + риновірус + аденовірус та 
бокавірус + РС-вірус + аденовірус).

До основних клінічних проявів бокавірусної 
інфекції у всіх вікових групах було віднесено ка-
таральні явища різних ступенів важкості. Досто-
вірних відмінностей по частоті виявлення таких 
симптомів, як закладеність носа та ринорея не 
було виявлено (p>0,05). Гіперемію зіву відмічали 
у всіх хворих не залежно від віку.

Висновки

Вперше в Україні в етіологічній діагностиці 
інфекційного загострення БОС та БА у дітей до-
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Таблиця 1. Методи ампліфікації нуклеїнових кислот та праймери, що використовуються для детекції 
HBoV1 [6, 7]

Метод Ген Локалізація Розмір Прямий праймер Зворотній праймер Проби %

ПЛР
звичайна

Np1 2351–2704 353
GAccTcTGTAAG
TcTATTAc

GTcTGTGTAcTGA
ATAcAG

0,8–45,2

NS1 2301–2700 399
cccAAGAAAcGT
cGTcAAc

GTGTTGAcTGAAT
AcAGTGT

2,8–2,9

Vp1/ 
Vp2

1545–1835 290
TATGGccAAGGc
AATcGTccAAG

GccGcGTGAAAc
ATGAGAAAcGA

0,8–11,3

Vp1/ 
Vp2

4125–4966 841
GTGAccAccAAG
TAcTTAGAAcTGG

GcTcTcTcccAGT
GAcAT

5,1–12,5

Vp1/ 
Vp2

4370–5189 819 GGAccAcAGTcA
TcAGAc

ccAcTAccATcGG
GcTG

3,5–5,5

Вкладена
ПЛР

Np1

2259–3259

2351–2565
1000
214

Зовн.: GAAGAc
AccGAGccTGA
GAc
Внутр.: GAGcTc
TGTAAGTAcTATT
Ac

Зовн.: GcTGATT
GGGTTccTGAT

Внутр.: ATATGAG
cccGAGccTcTcT

7,10

ПЛР у 
реальному 

часі
Np1

2548–2628,  
2570

AGAGGcTcGGG
cTcATATcA

cAcTTGGTcTTGA
GGTcTTcGAA

AGGAAcAcccAA
TcARccAccTATc
GTcTATG

21–22,0

2509–2605,  
2534

AGGAGcAGGAG
ccGcAGcc

cAGTGcAAGAcGA
TAGGTGGc

AGcccGAGccTcTc
TccccAcTGTGTc

88,0

2397–2592,  
2533

ccAcGTGAcGA
AGATGAGcTc

TAGGTGGcTGATT
GGGTGTTc

ccGAGccTcTcTcc
ccAcTGTGTcG

78,0

2351–2704,  
2480

GAGcTcTGTAAG
TAcTATTAc

cTcTGTGTTGAcT
GAATAcAG

GGAAGAGAcATGGc
AGAcAAc

79,0

NASBA Np1
2567–2424, 

2456

AATTcTAAATAc
GAcTRcAcTATG
GGGcTGATTGGG
TGTTccTGAT

AATTcTAATAcGA
cTcAcTATAGGGc
GAAGATGAGcTcA
GGGAAT 

cGATcGAGTccAGA
AAGAGGGGAGAGc
GATcG

94,0

Таблиця 2. Результати досліджень зразків біологічного матеріалу методом ПЛР в мультиплексному 
форматі в режимі реального часу у дітей хворих на БОС та БА

Показник
Бронхообструктивний синдром (n=38) Бронхіальна астма (n=28)

абс.ч М±m% абс.ч М±m%

Бокавірус 7 18,4±12,7 15 53,6±8,1
Аденовірус 2 5,3±12,7 4 14,3±12,7
Метапневмовірус 4 10,5±12,7 1 3,6±12,7
Риновірус 4 10,5±12,7 2 7,1±12,7
РС-вірус 4 10,5±12,7 5 15,0±12,7
Віруси парагрипу 1–4 2 5,3±12,7 1 3,6±12,7
Не виявлено 15 25,9±12,7 0 0
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕСТ-СИТЕМЫ «ОРВИ-СКРИН-FL»  
В ЛАБОРАТОРНОЙ ДИАГНОСТИКЕ БОКАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Ю.А. Соломко, О.В. Кукало

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, г. Киев

Исследования показали что при использовании метода ПЦР в режиме реального времени в 
мультиплексном формате и тест-системы «ОРВИ-СКРИН-FL» бокавирус человека был выявлен 
в 52,4% случаев, из других респираторных вирусных возбудителей. Проведенные исследования 
подтверждают, целесообразность применения тест-системы на выявление бокавируса человека и 
других респираторных возбудителей, так как бокавирус человека является одним из «тригеров» 
обострения бронхообструктивного синдрома и бронхиальной астмы у детей дошкольного возраста, 
госпитализированных в стационары Украины и

Ключевые слова: метод ПЦР в режиме реального времени в мультиплексном формате, тест-система 
«ОРВИ-скрин-FL», дети дошкольного возраста, бронхообструктивний синдром и бронхиальная 
астма.

EXPERIENCE OF APPLICATION OF TEST SITEMA OF «URTI-SKRYN-FL»  
IN LABORATORY DIAGNOSIS OF THE HUMAN BOCAVIRUS INFECTION

Y. Solomko, O. Kukalo
p.L. Shupyk National medical Academy of postgraduate Education, Kyiv, Ukraine

Bokavirus has been revealed in 52,4% of cases, and also has been installed expediency and efficiency of 
application test «URTI-skryn-FL» on human bocavirus and respiratory activators. Results of the research 
confirm the etiologic role of viral infections and new respiratory viruses in the occurrence of the bronchial 
obstruction syndrome and bronchial asthma and expediency of use of the «URTI-skryn-FL» test system 
on a bokavirus and uther respiratory activators including of the person.

Key words: multiplexed pcR in real time, children, bronchial obstruction syndrome and bronchial asthma, 
test-sуstem «URTI-skryn-FL».

шкільного віку було застосовано ПЛР в режимі 
реального часу в мультиплексному форматі на 
виявлення 12 респіраторних вірусних збудників 
в тому числі бокавірусу людини.

Встановлено, що респіраторні віруси виявля-
лися у 63,6% госпіталізованих дітей, а бокавірус 
людини було виявлено у 52,4%.

Перспектива подальших досліджень. В резуль-
таті проведених досліджень встановлено доціль-
ність та ефективність застосування тест-системи 
«ГРВІ-скрин-FL» від компанії «AmpliSens» для 
встановлення етіології інфекційного загострення 
БОС/БА у дітей дошкільного віку, госпіталізованих 
до стаціонарів України.
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З вірусом гепатиту В (HBV) пов’язують значну кількість 
хронічних уражень печінки. За оціночними даними  
360 млн. чоловік у світі живуть з хронічною HBV-ін-
фек цією, приблизно третина цих випадків обумовле-
на перинатальним інфікуванням. Передача HBV від  
інфікованої матері до дитини може відбуватися внут-
рішньоутробно, під час пологів або при догляді за дити-
ною. Частота перинатальної передачі HBV є вищою у по-
рівнянні з HCV та HIV. Ризик інфікування дитини значною 
мірою залежить від виявлення у матері під час вагіт-
ності HBeAg та високого рівня ДНК HBV (≥106 копії/мл).  
У випадку відсутності профілактичних заходів ри-
зик народження інфікованої HBV дитини від HBeAg-
позитивної матері може сягати 90%. Дієвим заходом 
попередження перинатального інфікування (ПІ) HBV 
вважається вакцинація, але у 5–15% належним чи-
ном щеплених новонароджених не вдається уникну-
ти HBV-інфекції. Ефективність вакцинопрофілактики 
може бути підвищена шляхом одночасного введення 
з вакциною в іншу ділянку тіла новонародженого 
специфічного імуноглобуліну проти гепатиту В. Основні 
напрямки профілактики ПІ HBV полягають в обстеженні 
вагітних; зниженні ризику інфікування дитини під час 
пологів; проведенні з 28 тижня вагітності противірус-
ної профілактики жінкам з високим рівнем ДНК HBV 
(≥106 копії/мл); здійсненні у перші 12 годин життя 
активно-пасивної імунопрофілактики новонародженим 
від HBsAg-позитивних жінок. Обстеження жінок слід 
проводити двічі за вагітність, приділяючи особливу 
увагу результатам досліджень у ІІІ триместрі вагітності. 
Скрінинговим тестом є визначення HBsAg, з подальшим 
обстеженням HBsAg-позитивних жінок на наявність 
HBeAg та кількісні показники ДНК HBV. За результатами 
мета-аналізу рандомізованих контрольованих дослі-
джень встановлено ефективність введення малих доз 
специфічного імуноглобуліну HBV-інфікованим жінкам 
на пізніх стадіях вагітності для попередження ПІ дітей. 
Остаточні дані про механізм дії та дозу імуноглобуліну 
відсутні. Активно вивчаються питання ефективності та 
безпечності проведення противірусної профілактики 
вагітним з високим рівнем вірусного навантаження HBV. 
За даними американського перинатологічного товари-
ства (SMFM) рівень доказовості призначення проти-
вірусної терапії вагітним з рівнем ДНК HBV>106 МО/мл  
визначено як 2В; призначення тенофовіру, як препарату 

першої лінії при проведенні цієї терапії — 2В. Механізми 
реалізації ПІ HBV остаточно не вивчені, потребують по-
дальшої розробки нові підходи до його профілактики, 
включаючи продовження наукових спостережень за 
ефективністю призначення вагітним специфічного 
імуноглобуліну та противірусних препаратів.
Ключові слова: НBV-інфекція, перинатальне інфіку-
вання, профілактика.

Інфекція, викликана вірусом гепатиту В (НBV-
інфекція), поширена в усьому світі. За даними 

ВООЗ, більше 2 млрд. осіб інфіковані вірусом 
гепатиту В (НBV), 360 млн. мають хронічний пе-
ребіг хвороби, 600000 — щорічно помирають 
від наслідків захворювань печінки, зумовлених 
НBV [63, 64]. За частотою виявлення у населення 
провідного маркеру НBV-інфекції — HBsAg, роз-
різняють регіони високої поширеності (> 8%), до 
яких відносяться країни Африки, що нижче Сахари, 
Азії та басейну річки Амазонки; проміжної (від 2 
до 8%) — Середній Схід, Східна Європа, Індостан; 
низької (<2%) — Західна Європа, Австралія, більша 
частина Американського континенту [27, 64].

Для попередження випадків гострої та хро-
нічної НBV-інфекції вже три десятиріччя вико-
ристовується вакцина проти гепатиту В (ГВ), що 
дозволило досягти значних успіхів: знизилась 
поширеність, захворюваність, кількість тяжких на-
слідків інфікування, у тому числі гепатоцелюлярної 
карциноми [36, 41, 43, 45]. Вакцинація новонаро-
джених проти ГВ включена у національні календарі 
щеплень майже усіх країн світу. Найбільші успіхи 
від впровадження універсальної вакцинації ново-
народжених були досягнуті у країнах з високими 
показниками захворюваності та інфікованості HBV.  
В той же час в деяких країнах Південної Європи з 
низькою поширеністю HBV-інфекції (Великобри-
танії, Данії, Ісландії, Норвегії, Фінляндії, Швеції)  
універсальна вакцинація новонароджених не впро-
ваджена і дотепер [59]. Оскільки основною зада-
чею вакцинації новонароджених можна вважати 
попередження перинатального інфікування (ПІ) 
HBV, така позиція, скоріш за все, обумовлена © В.Р. Шагінян, М.Г. Березіна
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невисокими показниками захворюваності на ГВ 
дітей в цих країнах.

Актуальність проблеми ПІ HBV обумовлена 
декількома причинами. По-перше, слід зазна-
чити, що частота перинатальної передачі HBV є 
вищою у порівнянні з аналогічними збудниками 
гемоконтактних інфекцій (ВІЛ, вірус гепатиту С), 
вона може сягати 90% у випадку активного ін-
фекційного процесу у матері (виявлення HBsAg 
та HBeAg) та становити 5–20%, якщо у матері був 
виявлений тільки HBsAg [42, 56, 60]. По-друге, 
доведено, що при ПІ від матері, в якої виявлявся 
HBeAg, у дитини формується імунологічна толе-
рантність до HBV [38], тобто імунокомпетентні 
клітини організму дитини не розпізнають HBV 
як патогенний агент, що призводить до тривалої 
персистенції збудника та формування у віці 5–7 
років хронічного гепатиту. Відомо, що у 90% дітей, 
інфікованих HBV перинатальної, виникає хронічна 
інфекція [33, 60]. Вважають, що приблизно тре-
тина усіх випадків хронічної HBV-інфекції у світі 
обумовлена ПІ [12, 39].

Встановлено, що не всі випадки ПІ вдається 
попередити вакцинацією. Було показано, що у 
5–15% своєчасно щеплених проти ГВ дітей не 
удалося уникнути ПІ [15, 25, 31, 49]. Тому про-
блема профілактики ПІ HBV не обмежується про-
веденням тільки вакцинації. Наприклад, у США з 
1990 року впроваджена програма профілактики 
ПІ HBV, яка включає, крім вакцинопрофілактики, 
інші попереджувальні заходи [58].

Мета роботи: узагальнити дані світової лі-
тератури щодо сучасної стратегії профілактики 
перинатальної передачі вірусу гепатиту В.

Дефініція перинатальна (у деяких закордон-
них джерелах — вертикальна) передача HBV перед-
бачає випадки інфікування дитини від матері внут-
рішньоутробно, під час пологів та при догляді за 
дитиною, в тому числі при грудному годуванні.

Внутрішньоутробним інфікуванням обумов-
лена лише незначна частка випадків ПІ. Ризики 
такого шляху передачі HBV пов’язані з наявністю 
у матері HBeAg або високим рівнем вірусного на-
вантаження HBV. Внутрішньоутробне проникнення 
вірусу здійснюється двома шляхами. Перший —  
роникнення HBV через плацентарний бар’єр, при 
цьому реплікація вірусу може відбуватися в усіх 
клітинах плаценти та досягати плоду [50, 52]. 
Другий шлях — це проникнення скрізь плаценту 
материнської крові та потрапляння до кров’яного 
русла плоду, що частіше за все відбувається внас-
лідок загрози переривання вагітності або перед-

часних пологів за рахунок зростання скорочень 
матки [46, 50]. Проникнення HBsAg через плаценту 
індукує внутрішньоутробну толерантність специ-
фічних Т-клітин, що стає причиною більшості 
випадків неефективності вакцинопрофілактики 
перинатального ГВ [34].

Переважна більшість випадків ПІ відбувається 
у пологах. Інфікування здійснюється внаслідок 
потрапляння материнської крові до плоду під час 
різких скорочень матки при переймах, а також 
при контактах слизових оболонок та ушкодже-
ної шкіри новонародженого з кров’ю інфікованої  
матері.

Приблизно 30% ПІ HBV обумовлені інфіку-
ванням дитини під час тісних контактів з інфікова-
ною матір’ю у післяпологовому періоді [46]. Слід 
зазначити, що більшість авторів вважають, що 
грудне годування не створює додаткової загрози 
для щепленої проти ГВ дитини [5, 6, 8]. У дослід-
женні, проведеному із залученням 63885 жінок  
у Гонконзі протягом 20 років, було показано, що 
переважна більшість HBV-інфікованих матерів не 
годують груддю своїх дітей. Автори вважають, що 
для заохочення до грудного вигодовування необ-
хідно остаточно сформувати висновки про його 
безпеку, щоб розвіяти страх і тривогу у HBsAg-
позитивних матерів [9].

Попередження ПІ HBV дотепер залишається 
значною проблемою, яка не була повністю вирі-
шена за допомогою імунопрофілактики. Про це 
свідчить значний потік наукової інформації щодо 
вивчення ризиків ПІ, імунологічних механізмів та 
причин невдач імунопрофілактики. Опуюліковані 
наукові огляди, які узагальнюють сучасні уявлення 
з цих питань [6, 47, 59].

Профілактика ПІ є комплексним завданням  
лікарів гінекологів та інфекціоністів, оскільки її 
стратегія не може бути відокремлена від комплек-
сного лікування пацієнтки. Доведено, що універ-
сальний скринінг вагітних є першим та важливим 
кроком попередження ПІ [13, 15, 19, 26, 28]. Ви-
явлення HBsAg-позитивних жінок дозволяє продо-
вжити обстеження інфікованих вагітних з метою  
встановлення активності інфекційного процесу, 
ступені ураження печінки, їх подальшого спосте-
реження у інфекціоніста, призначення необхідного 
та дозволеного лікування. Другою задачею є об-
стеження HBsAg-позитивних вагітних на наявність 
ДНК HBV і вірусне навантаження ДНК HBV та ви-
значення HBeAg, оскільки ці данні необхідні для 
встановлення ризику ПІ та прийняття подальших 
рішень у веденні вагітності.
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Визначальним фактором є встановлення кіль - 
кісних показників ДНК HBV у плазмі крові. У ви-
падку встановлення високого рівня вірусного на - 
вантаження (>106 МО/мл) противірусна профі-
лактика призначається з 28 тижня гестації. Якщо 
у жінки були виявлені значні ураження печінки, 
противірусна терапія призначається негайно після 
отримання результатів вірусологічного обстеження 
[61]. Слід підкреслити, що найбільше значення 
для визначення ризику інфікування дитини під час 
пологів має встановлення показників вірусного 
навантаження у ІІІ триместрі вагітності. Крім того, 
обов’язковим є повторне обстеження у ІІІ триме-
стрі вагітних, які були негативні щодо HBsAg при 
першому обстеженні, як це передбачено чинним в 
Україні дотепер Наказом МОЗ СРСР від 12 липня 
1989 р. № 408 «О мерах по снижению заболева-
емости вирусными гепатитами в стране». Поява 
HBsAg у раніше серонегативної жінки свідчить 
про її недавнє інфікування та, відповідно, високий 
ризик ПІ дитини у пологах. Зазвичай ранні стадії 
інфікування пов’язані з високим рівнем вірусного 
навантаження.

Підвищує ризик ПІ проведення інвазивних 
втручань HBsAg-позитивним вагітним, особливо 
у другій половині вагітності, виникнення загрози 
переривання вагітності або передчасних пологів 
[6, 51].

Значна кількість досліджень присвячена ви-
вченню впливу виду розродження на ризик ПІ 
дитини. У більшості досліджень не встановлено 
різниці між частотою ПІ у дітей, які отримали 
необхідний курс імунопрофілактики, народжених 
природним шляхом та за допомогою кесаревого 
розтину [24, 40, 62]. Є дослідження, в яких по-
казано зниження ризику ПІ дітей, народжених від 
матерів з високим рівнем вірусного навантаження 
HBV при проведенні операції кесарева розтину 
[14]. Мета-аналіз чотирьох рандомізованих до-
сліджень (загальна кількість жінок — 789) довів 
зниження ризику ПІ HBV при проведенні кесарева 
розтину (10,5%) у порівнянні з вагінальними по-
логами (28%). Але автори огляду вважають, що 
їх результати слід інтерпретувати з обережністю 
у зв’язку з високим ризиком упередженості до-
сліджень, включених в аналіз [16]. У США не 
рекомендується проведення кесарева розтину для 
зниження ризику ПІ HBV.

Найважливіший захід попередження ПІ HBV —  
імунопрофілактика. Слід зазначити, що мається на 
увазі не тільки вакцинація новонародженого у пер-
ші години життя а й введення специфічного імуно-

глобуліну (в іншу ділянку тіла). Ефективність імуно-
профілактики, проведеної у перші 12 годин життя 
дитини складає 85–95% [17, 30, 47, 48]. У сис - 
тематизованих оглядах доведено, що одночасне 
з вакциною введення імуноглобуліну достовірно 
підвищує ефективність вакцинопрофілактики у 
новонароджених від HBeAg-позитивних жінок у 
порівнянні з введенням тільки вакцини [21, 54].

Важливим залишається питання неуспішної 
(англійскою — failure) імунопрофілактики пери-
натального ГВ. У більшості випадків інфікування 
дитини, незважаючи на своєчасно проведену іму-
нопрофілактику, обумовлено внутрішньоутробним 
інфікуванням дитини, але довести це зазвичай не-
можливо. Тому виділяють фактори, що негативно 
впливають на ефективність імунопрофілактики. 
До них відносять: високе вірусне навантажен-
ня у матері, наявність в неї HBeAg, запізнення у 
введенні першої дози вакцини, порушення схеми 
введення вакцини, не введення імуноглобуліну, 
рефрактерність дитини, рідше — мутації HBV. За 
даними різних досліджень, частота невдач при 
проведенні повного курсу імунопрофілактики ді-
тям, народженим HBsAg-позитивними матерями, 
в цілому не перевищує 5% [6, 20, 35]. У проспек-
тивному дослідженні, проведеному в Австралії, 
до якого було залучено 313 HBsAg-позитивних 
жінок, було встановлено, що ризик ПІ дітей, матері 
яких були HBeAg-позитивні, складав 9%; якщо у 
матері вірусне навантаження HBV перевищувало 
108 копії/мл — 7%. В цілому ризик ПІ дитини від 
HBV-позитивних матерів склав 3%. Усі діти при 
народженні отримали активно-пасивну профілак-
тику ГВ. В одному випадку неефективність іму-
нопрофілактики автори пов’язують з виявленням 
мутантного варіанта HBV, який не контролюється 
вакциною [44].

Враховуючи існування певних ризиків ін-
фікування HBV дітей, які отримали відповідний 
курс імунопрофілактики, активно розробляються 
питання зменшення активності інфекційного про-
цесу у вагітної до пологів. Один з запропонованих 
методів — введення специфічного імуноглобуліну 
під час вагітності. Мета-аналіз 37 рандомізованих 
контрольованих досліджень свідчить про ефектив-
ність введення малих доз специфічного імуногло-
буліну інфікованим HBV жінкам на пізніх стадіях 
вагітності для попередження ПІ дітей, які при на-
родженні отримували необхідну активно-пасивну 
профілактику [32]. Механізм протективної дії іму-
ноглобуліну та його дози поки ще не встановлені  
[22, 32].
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Останніми роками активно вивчаються пи-
тання ефективності та безпечності проведення 
противірусної терапії вагітним з високим рівнем 
ДНК HBV як з метою лікування жінки, так і про-
філактики перинатального інфікування дитини. 
Безумовно, найбільшу стурбованість лікарів ви-
кликає вплив зазначених препаратів на розвиток 
плоду. З противірусних препаратів, які призначені 
для лікування ГВ, для профілактики ПІ використо-
вували нуклеозідні/нуклеотидні аналоги. Ламіву-
дин, ентекавір, адефовір при використанні під час 
вагітності належать до класу С, тобто у дослідах 
на тваринах препарати показали ембріо- та фето-
токсичну дію [46]. Телбівудін та тенофовір при 
вагітності відносять до препаратів класу В — не 
встановлено ризику ембріональної токсичності 
препарату у дослідженнях на тваринах та людях 
[46]. Дані про безпечність використання нуклео-
зідних/нуклеотидних аналогів під час вагітності 
акумулюються з 1989 р. За узагальненими даними, 
показники уроджених дефектів у дітей, матері яких 
отримували противірусні препарати (ламівудін, 
телбівудін, тенофовір, ентакавір) були на рівні 3%, 
що не вище, ніж у загальній популяції [61]. Отже, 
більшість сучасних досліджень спрямована вже на 
вивчення ефективності препаратів для поперед-
ження ПІ дітей, у матерів яких було встановлено 
високе вірусне навантаження ДНК HBV. Досліджен-
ня щодо ефективності призначення ламівудіну 
у ІІІ триместрі вагітності для профілактики ПІ 
жінкам з високим рівнем вірусного навантаження 
HBV, проведене в Австралії, продемонструвало, 
що у 18% випадків у жінок не спостерігалось 
вірусологічної відповіді на лікування [7]. Врахо-
вуючи низьку противірусну активність ламівудіну, 
а також можливість виникнення мутації резис-
тентності, його призначення для профілактики ПІ 
HBV має суттєві обмеження [10]. Повідомляється 
про високу частоту формування резистентності 
HBV і до телбівудіну у невагітних жінок [11, 23]. 
Дослідження щодо ефективності противірусних 
препаратів, зокрема телбівудіну, для зниження 
ризику ПІ активно проводяться у Китаї, але вони 
обмежені невеликими вибірками [57]. Тенофо-
вір вважають більш перспективним препаратом 
у даному напрямку. Він продемонстрував свою 
безпечність та ефективність у дослідженнях при 
лікуванні ВІЛ-інфекції, ГВ та ко-інфекції ВІЛ+HBV 
у жінок. Також не було встановлено формування 
мутацій резистентності HBV до препарату [18, 55, 
56]. Отже, на даний час першим кандидатом для 
проведення профілактики ПІ у вагітних вважають 

тенофовір. Дослідження у напрямку вивчення 
ефективності використання противірусних пре-
паратів для профілактики ПІ HBV тривають.

У роботі, проведеній американським пери-
натологічним товариством, приводиться розпо-
діл заходів, щодо попередження ПІ з точки зору 
доказової медицини [28]. Рівень достовірності 
ефективності скринінгу вагітних дорівнює 1А; 
проведення активно-пасивної імунопрофілактики 
новонародженим — 1А; визначення вірусного 
навантаження у ІІІ триместрі вагітності — 2В; при-
значення противірусної терапії вагітним з рівнем 
ДНК HBV>106 МО/мл — 2В; визначення тенофо-
віру, як препарату першої лінії при проведенні 
цієї терапії — 2В; грудне годування дітей, які 
отримали активно-пасивну імунопрофілактику при 
народженні дозволено — 1С; підвищення ризику 
ПІ у випадку проведення інвазивних маніпуляції 
вагітним з високим рівнем вірусного навантажен-
ня — 2С; відсутність необхідності проведення 
кесарева розтину тільки для профілактики ПІ 
HBV — 2С.

Важливим етапом профілактики несприят ли - 
вих наслідків ПІ є своєчасне встановлення факту 
інфікування дитини. На це спрямоване спостере-
ження та обстеження дітей, народжених HBsAg- 
позитивними матерями. Обстеження дітей прово-
диться у віці старше 9 міс., не раніше, ніж через 
1–2 міс. після введення останньої дози вакцини 
[29]. Вважають, що обстеження, проведені до 
9-місячного віку, можуть давати помилкові ре-
зультати внаслідок відтермінування інкубаційного 
періоду за рахунок дії специфічного імуногло-
буліну, введеного при народженні. Тестування 
дитини включає дослідження на наявність HBsAg 
та імунної відповіді на вакцинацію (виявлення 
анти-HBs у концентрації ≥10 МО/мл). Обстеження 
дітей, народжених HBsAg-позитивними матеря-
ми, рекомендоване Консультативним комітетом 
з імунізації [7].

Ситуацію з профілактики ПІ HBV в Україні 
можна вважати критичною. Незважаючи на те, 
що деякі складові програми профілактики ПІ HBV 
регламентуються нормативними документами 
МОЗ України, їх неналежне виконання та відсут-
ність єдиного документу, який би регламенту-
вав етапність проведення заходів профілактики, 
облік випадків перинатального інфікування не 
дають змогу встановить значимість проблеми 
для України та вжити заходів для її усунення. 
Наприклад, двократне обстеження вагітних на 
наявність HBsAg у І та ІІІ триместрах вагітності про-
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писане у чинному нормативному документі (Наказ 
МОЗ СРСР від 12 липня 1989 р. № 408 «О мерах  
по снижению заболеваемости вирусными гепа-
титами в стране»), але охоплення вагітних об-
стеженнями ніяким чином не контролюється. Дію- 
чим Календарем профілактичних щеплень, затвер-
дженим Наказом МОЗ від 11.08.2014 за № 551,  
передбачене щеплення новонароджених від HBsAg-
позитивних матерів у перші 12 годин життя за 
стандартною схемою (0–1–6 місяців), введення 
специфічного імуноглобуліну лише рекомендоване. 
Таким чином, ефективність імунопрофілактики ПІ 
HBV є мінімальною, оскільки специфічний імуно-
глобулін практично ніколи не використовується, 
а прискорена схема імунізації (0–1–2 місяці та 
ревакцинація в 12 місяців), яка може знизити 
ризик ПІ, не визначена нормативним докумен-
том. Отже, результати пренатального скринінгу 
вагітних не використовуються для попереджен-
ня інфікування новонародженого. Диспансерний 
нагляд і обстеження дітей, народжених HBsAg-
позитивними матерями, хоча і регламентуються 
Наказом № 408, але практично не виконуються. 
Низька ефективність заходів, спрямованих на 
попередження ПІ HBV, була продемонстрована 
нами на прикладі м. Києва у попередній роботі 
[3]. За результатами ретроспективного аналізу 
карт епідеміологічного розслідування випадків 
ГВ було встановлено, що за період 2004–2008 рр. 
80% випадків гострого ГВ у дітей віком 0–2 років 
були обумовлені ПІ. Слід враховувати, що дійсна 
кількість дітей, інфікованих HBV перинатально, 
перевищує число зареєстрованих випадків хво-
роби, оскільки основною формою інфекційного 
процесу при ПІ є приховане вірусоносійство, яке 
можна встановити тільки при проведенні специ-
фічного лабораторного обстеження.

В Україні, яка за критеріями ВООЗ може бути 
віднесена до регіонів з середньою поширеніс-
тю HBV-інфекції [2], частота виявлення HBsAg 
у вагітних протягом 2000–2009 рр. залишалась 

практично незмінною на рівні 1,2% [4]. Таким 
чином, ПІ може бути реалізоване менш, ніж у 1% 
новонароджених, але переважну більшість цих 
випадків, які мають вкрай негативні для дитини 
наслідки, можна попередити шляхом контролю за 
реалізацією закладених у нормативних документах 
заходів. Безумовно, потребують вдосконалення 
заходи імунопрофілактики ПІ та впровадження 
протоколів противірусної профілактики у вагіт-
них. Розробка та впровадження програми про-
філактики перинатальних вірусних гепатитів на 
кшталт програми профілактики передачі ВІЛ від 
матері до дитини, яка діє в Україні, могла би стати 
ефективним заходом попередження хронічних 
уражень печінки у дітей. Починаючі з 2001 р., 
Україна, завдяки реалізації програми профілак-
тики передачі ВІЛ від матері до дитини, досягла 
значних успіхів у зниженні показника частоти 
перинатальної передачі ВІЛ з 27,8% до 4,3% у 
2012 р. У випадках, коли мати своєчасно отримує 
противірусну терапію/профілактику, розродження 
здійснюється шляхом елективного кесарева роз-
тину, дитина отримує повний курс противірусної 
профілактики та знаходиться на штучному ви-
годовуванні; частота перинатальної передачі ВІЛ 
складає 1% [1]. Враховуючі цей досвід, наявність 
в Україні кваліфікованих фахівців з питань епіде-
міології, діагностики та профілактики вірусних 
гепатитів, розробка та впровадження програми 
профілактики перинатальних вірусних гепатитів 
потребує тільки зацікавленості та волі МОЗ у ви-
рішенні важливого питання збереження здоров’я 
майбутніх поколінь.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у підвищення розуміння механізмів реалізації 
перинатального інфікування HBV, розробці нових 
підходів до його профілактики, продовженні нау-
кових спостережень за ефективністю призначен ня 
вагітним специфічного імуноглобуліну та проти-
вірусних препаратів з метою профілактики пери-
натального інфікування.
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ПРОФИЛАКТИКА ПЕРИНАТАЛЬНОЙ ПЕРЕДАЧИ ВИРУСА ГЕПАТИТА В.  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

В.Р. Шагинян, М.Г. Березина

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

С вирусом гепатита В (HBV) связывают значительное количество хронических поражений печени. По 
результатам исследований, 360 млн. человек в мире имеют хроническую HBV-инфекцию. Примерно 
треть всех случаев хронической HBV-инфекции обусловлена перинатальным инфицированием. 
Передача HBV от инфицированной матери к ребенку может происходить внутриутробно, во время 
родов или при уходе за ребенком. Частота перинатальной передачи HBV выше по сравнению с HcV 
и HIV. Риск инфицирования ребенка во многом зависит от выявления у матери во время беремен-
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ности HBeAg и высокого уровня ДНК HBV (≥106 копии / мл). В случае отсутствия профилактических 
мероприятий риск рождения инфицированного HBV ребенка от HBeAg-позитивной матери может 
достигать 90%. Действенной мерой предупреждения перинатального инфицирования (ПИ) HBV 
считается вакцинация, но в 5–15% соответственно привитых новорожденных не удается избежать 
HBV-инфекции. Эффективность вакцинопрофилактики может быть повышена путем одновременного 
введения с вакциной в другой участок тела новорожденного специфического иммуноглобулина 
против гепатита В. Основные направления профилактики ПИ HBV заключаются в обследовании 
беременных, снижении риска инфицирования ребенка во время родов; проведении с 28 недели бере-
менности противовирусной профилактики женщинам с высоким уровнем ДНК HBV (≥106 копии/мл);  
осуществление в первые 12 часов жизни активно-пассивной иммунопрофилактики новорожденным 
HBsAg-положительных женщин. Обследование женщин следует проводить дважды за беремен-
ность, уделяя особое внимание результатам исследований в III триместре беременности. Скринин-
говим тестом является определение HBsAg, с последующим обследованием HBsAg-позитивных 
женщин на наличие HBeAg и количественные показатели ДНК HBV. По результатам мета-анализа 
рандомизированных контролируемых исследований установлена эффективность введения малых 
доз специфического иммуноглобулина HBV-инфицированным женщинам на поздних стадиях 
беременности для предупреждения ПИ детей. Окончательные данные о механизме действия и 
доз иммуноглобулина отсутствуют. Активно изучаются вопросы эффективности и безопасности 
проведения противовирусной профилактики беременным с высоким уровнем вирусной нагрузки 
HBV. По данным американского перинатологичного общества (SmFm) уровень доказательности 
назначения противовирусной терапии беременным с уровнем ДНК HBV>106 МЕ / мл определен как 
2В; назначения тенофовир, как препарата первой линии при проведении этой терапии — 2В.

Ключевые слова: HBV-инфекция, перинатальное инфицирование, профилактика

PREVENTION OF PERINATAL TRANSMISSION HEPATITIS B.  
CURRENT STATE OF THE PROBLEM

V. R. Shaginyan, m. G. Berezina
SI «The Lev Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Disease  

NAmS of Ukraine», Kyiv, Ukraine
With hepatitis B virus (HBV) infection is associated significant number of chronic liver disease. According 
to the research, 360 million people worldwide have chronic HBV-infection. About a third of all cases of 
chronic HBV-infection are due to perinatal infection. HBV transmission from an infected mother to child 
can occur in utero, during delivery or in the care of the child. The frequency of perinatal transmission 
of HBV higher compared with HcV and HIV. child’s risk of infection depends on the identification of 
the mother during pregnancy and high levels of HBeAg DNA HBV (≥106 copies/mL). In the absence of 
preventive measures the risk of birth of an infected child HBV from HBeAg-positive mother can reach 
90%. An effective measure to prevent perinatal infection (pI) HBV vaccination is considered, but in 5–15% 
respectively vaccinated infants cannot be avoided HBV-infection. The effectiveness of vaccination can be 
enhanced by the simultaneous administration of the vaccine in another area of the body of the newborn 
specific immunoglobulin against hepatitis B. The main directions of prevention of HBV pI concluded in 
the survey of pregnant women, reducing the risk of infecting the baby during childbirth; holding with 
28 weeks of pregnancy antiviral prophylaxis for women with high HBV DNA levels (≥106 copies/mL); 
the implementation in the first 12:00 of life active-passive immunization newborns of HBsAg-positive 
women. A survey of women should be carried out twice during pregnancy, with particular attention to the 
results of studies in the III trimester of pregnancy. Screening tests is to determine HBsAg, followed by 
inspection of HBsAg-positive women for the presence of HBeAg and DNA quantitative indicators of HBV. 
A meta-analysis of randomized controlled trials has established the effectiveness of the introduction of 
small doses of HBV specific immunoglobulin-positive women in the late stages of pregnancy to prevent pI 
children. There are no final data on the mechanism of action and immunoglobulin dose. The efficacy and 
safety of antiviral prophylaxis to pregnant women with a high viral load of HBV are actively investigating. 
According to the American perinatology Society (SmFm) evidence-purpose antiviral therapy for pregnant 
women with a level of HBV DNA>106 IU/ml is defined as 2B; destination tenofovir as first-line therapy 
during this preparation — 2B.

Key words: HBV-infection, perinatal infection, prevention.



ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

103 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

Викладені основні напрямки профілактики інфекційних 
та неінфекційних захворювань у практиці сімейних 
лікарів.
Ключеві слова: сімейна медицина, інфекційні та не-
інфекційні захворювання, первинна і вторинна про-
філактика, профілактична спрямованість.

Сучасні моделі первинної медико-санітарної до-
помоги (ПМСД) в усіх країнах світу не існують 

без профілактичних технологій, які є складовою 
сімейної медицини (cm). Сімейна медицина — це 
наука, що спрямована на формування, збережен- 
ня, зміцнення і відновлення здоров’я окремої лю - 
дини та її родини через реалізацію комплексу 
валеологічних, профілактичних і лікувально-реабі-
літаційних заходів з ПМСД, а сімейний лікар — це 
фахівець, який опанував науковими знаннями і 
реалізує цей комплекс заходів.

До складу СМ входить дві частини: превен-
тивна (профілактична) медицина, що визначає 
проблеми формування, збереження і зміцнен-
ня здоров’я здорової людини та її сім’ї, а також 
лікувально-реабілітаційна медицина, яка вивчає 
принципи діагностики захворювань, їх лікування, 
медико-соціальну реабілітацію хворих і вторинну 
профілактику (профілактичне лікування). Перша 
частина cm поділяється, своєю чергою, на медич- 
ну валеологію і первинну профілактику [6, 8].

Валеологія (від латинського слова «valeo» —  
бути здоровим, сильним, міцним) — це наука і 
практична діяльність, що мають на меті форму-
вання, збереження і зміцнення здоров’я здорового 
індивіда. Як окрема наука зі своєю стратегією 
управління здоров’ям здорового індивіда, пред-
метом і методами дослідження валеологія виділена 
І. І. Брехманом у кінці минулого сторіччя. Подальші 
дослідження українських вчених показали значні 
переваги медичної валеології у галузі превентивної 
медицини. Особливо важливого значення набуває 
реалізація валеологічних принципів під керівни-
цтвом сімейних лікарів. Під час обстеження пацієн-

та сімейний лікар розглядає індивідуальне здоров’я 
як самостійну медико-соціальну категорію, яка 
може бути кількісно і якісно охарактеризована 
прямими показниками [2].

У медичній валеології застосовується інтег-
ративний (системний) підхід до формування, збе-
реження чи зміцнення здоров’я здорової людини. 
При цьому використовують переважно немедика-
ментозні засоби.

З появою медичної валеології як науки стали 
зрозумілішими та чіткішими основні напрямки 
охорони здоров’я, кінцевою метою яких є здоров’я 
конкретної людини та громадське здоров’я.

Питання здоров’я і хвороб людини повинні 
завжди бути у компетенції лікарів. Вони вміють 
використовувати у конкретних ситуаціях принципи 
валеології для формування, збереження і зміцнен-
ня здоров’я здорових людей різних вікових груп, 
застосовуючи їх у сфері превентивної медицини, 
що ґрунтується на сучасних досягненнях науки 
з активним використанням у цій сфері при від-
новленні здоров’я не лише методів управління за 
допомогою етіотропної, патогенетичної та симп-
томатичної терапії, але й найсучасніших методів 
саногенетичного лікування. Найоптимальніше таку 
роботу у сучасному суспільстві може виконувати 
сімейний лікар [1].

У процесі формування здоров’я сім’я, як най - 
ближча біологічна і соціальна система, у якій за-
роджується життя нової людини та формується 
її здоров’я ще до народження і у процесі росту 
та розвитку, має виняткове значення. Важливу 
роль відіграє родина у збереженні та зміцненні 
здоров’я своїх членів через реалізацію принципів 
здорового способу життя, що є основою медичної 
валеології.

Знаючи стан здоров’я не лише окремої лю-
дини, але і її сім’ї, що біологічно та соціально 
тісно зв’язана з цією людиною, а також соціальні 
умови, в яких живе людина, сімейний лікар може 
компетентно і активно впливати не лише на фор-
мування, збереження, зміцнення та відновлення © Р. Ю. Грицко
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здоров’я окремої людини, але й на рівень гро-
мадського здоров’я. На основі науки про здоров’я 
(валеології) та вчення про хвороби (патології) 
формується загальна теорія сучасної медицини 
та нова стратегія охорони здоров’я [1].

Превентивна медицина — це система науко-
вих знань і практичних дій, спрямованих на забез-
печення високого рівня здоров’я окремих людей 
та громад (громадського здоров’я) і первинну про-
філактику захворювань. У вирішенні різноманітних 
питань превентивної медицини важливе значення 
мають індивідуальні та громадські санітарно-гігіє - 
нічні заходи, які є надійним технологічним інстру-
ментом превентивної медицини

Складовою превентивної медицини, що має 
неабияке значення в роботі сімейного лікаря, є 
первинна профілактика захворювань, яка прово-
диться у тих випадках, коли наявні певні загрози 
(чинники ризику) щодо виникнення у здорових чи 
практично здорових людей певних захворювань. 
Цими чинниками ризику як для окремого індивіда, 
так і для територіальної громади, з якою працює 
сімейний лікар, можуть бути як інфекційні, так і 
неінфекційні. При появі чинників ризику інфек-
ційного захворювання проводяться як громадські 
(ізоляція, карантин, дезінфекція тощо), так і інди-
відуальні (активна та пасивна імунізація) заходи 
з первинної профілактики.

Первинна профілактика захворювань про-
водиться у тих випадках і при таких ситуаціях, 
коли виникають певні загрози (чинники ризику) 
щодо виникнення у здорових людей окремих за-
хворювань інфекційного чи неінфекційного по-
ходження.

З метою первинної профілактики певного 
захворювання у конкретної людини важливого  
значення набуває виявлення внутрішніх (ендо-
генних) і зовнішніх (екзогенних) чинників ризику 
цього захворювання. При цьому виявлені чинники 
ризику поділяють на керовані, на які можна впли-
вати (артеріальна гіпертензія, гіперхолестеринемія, 
порушення обмінних процесів, синтез гормонів 
чи ферментів, умови праці та побуту, внутріш-
ньосімейні відносини, звички людини тощо), та 
некеровані (вік, стать тощо).

У сучасному високомобільному та взаємо-
залежному і взаємо-пов’язаному світі існують 
старі та з’являються нові загрози (ризики) для 
громадського здоров’я, є безліч можливостей для 
швидкого поширення інфекційних захворювань, 
проявів радіаційних чи токсичних хвороб, чинників 
кліматичних змін тощо [7].

В умовах переходу від інфекційного до не-
інфекційного типу патології в середині ХХ сто-
ліття значущість вказаних чинників ризику знач-
но зросла. Найважливішими чинниками тягаря 
хвороб у країнах Європейського регіону ВООЗ є 
неінфекційні захворювання (17%), у той час як на 
зовнішні причини травм і отруєнь припадає 14%, 
а на інфекційні захворювання лише 9%. В основі 
хронічних неінфекційних хвороб лежить складна 
взаємодія поведінкових, генетичних, середовищ-
них чинників, боротьба з якими вимагає довго-
строкового планування і дієвої профілактичної 
роботи. Використання відомих валеологічних і 
профілактичних технологій на основі концепції 
«чинників ризику» дозволить у багатьох випадках 
попередити розвиток цих соціально значущих 
хвороб та їх поширення в сучасному суспільстві.  
Основними причинами смерті у 20 сторіччі були: 
неінфекційні хвороби (1970 млн., кардіо-васку-
лярні хвороби, респіраторні хвороби, хвороби 
шлунково-кишкової системи, психо-неврологічні 
захворювання, цукровий діабет та інші ендокринні 
хвороби, захворювання сечо-статевої, кістково-
м’язової систем та шкіри); інфекційні хвороби 
(1680 млн.); соціальні причини (980 млн., війни, 
нещасні випадки, забруднення повітря, тощо); 
онкологічні захворювання (530 млн.); ускладнення 
здоров’я (279 млн., недостача харчування, пери-
натальна та материнська смертність, уродженні 
вади); природні явища [9]. Можна було знизити 
значущість всіх перелічених факторів, проводя-
чи політику профілактики на вищому рівні. Слід 
пам’ятати, що ефективне проведення вакцинації у 
16 разів зменшує затрати на лікування. За даними 
ВООЗ, завдяки вакцинації щорічно можна попе-
редити більш, ніж 2,5 мільйонів дитячих смертей 
в усьому світі [10].

Провідними чинниками ризику тягаря основ-
них хвороб сучасного українського суспільства є 
артеріальна гіпертензія (17,1%), гіперхолестери-
немія (14,6%), тютюнопаління (11,6%), зловжи-
вання алкоголем (11,3%), високий індекс маси 
тіла (9,3%), недостатнє вживання фруктів і овочів 
(8,1%), недостатня фізична активність (5,7%), 
вживання наркотиків (2,9%), свинець (1,2%), не-
безпечний секс (1,7%), інші (16,5%). Прогнозні 
розрахунки свідчать, що, якщо не протидіяти ба-
гатьом перерахованим чинникам, їх негативний 
вплив на здоров’я ще сильніше проявлятиметься 
у майбутньому [7].

Зрозуміло, що традиційна підготовка ро-
динних лікарів на післядипломному етапі у ви-
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гляді 6-місячних циклів перепідготовки та навіть 
у 2-річній інтернатурі не може виконати всіх ви-
мог, які ставляться до них суспільством. Потріб-
но розпочинати підготовку сімейних лікарів на 
окремому факультеті СМ. До суспільної програми 
підготовки необхідно внести, окрім перерахованих 
вище предметів, поглиблену підготовку з сімейної 
психології та гігієни сім’ї, психотерапії, паліативної 
та ХОСПІСної медицини [4, 5].

Існує необхідність підготовки сімейного лі-
каря до застосування у практичній діяльності со - 
ціально-психологічних методів впливу на опти-
мізацію сімейних відносин, які можуть сприяти 
зменшенню виникнення поведінкових чинників 
ризику збільшення захворюваності населення, 
його інвалідизації та смертності.

Структурною основою організаційного управ-
ління профілактичною допомогою населенню ви - 
сту пають заклади первинної медичної допомоги, 
що працюють на засадах СМ. Основними напрям-
ками постійного удосконалення медичного обслу-
говування населення є доступність профілактич - 
них послуг, їх стандартизація та доказовість.

Реалізація заходів глобальної комплексної 
профілактики найпоширеніших захворювань є 
актуальною соціально-економічною проблемою 
країни. Вона дозволить істотно скоротити по-
ширеність чинників ризику серед населення, ре-
ально зменшити їх вплив на здоров’я, поліпшити 
інтегральні показники громадського здоров’я, 
підвищити якість життя територіальних громад і 
окремих осіб, а також сприяти суспільному про-
гресу. Для цього слід кардинально змінити під-
готовку фахівців СМ як на додипломному, так і 
післядипломному етапах [3].

На нашу думку, сімейний лікар — це саме 
той фахівець, який реалізує механізми управління 
здоров’ям суспільства на мікрорівні, виконуючи ці 
надзвичайно важливі функції держави у щоденній 
своїй професійній діяльності.

Сімейний лікар, добре знаючи родину і генеа-
логічне дерево конкретної людини, з урахуван-
ням наявних некерованих чинників ризику певних 
захворювань може зменшити вплив керованих 
чинників ризику, що дозволить попередити ви-
никнення тої чи іншої патології.

Принциповою відмінністю сімейного лікаря 
від вузького фахівця, який працює у системі охо-
рони здоров’я, є те, що сімейним лікар проводить 
динамічне спостереження за станом здоров’я па - 
цієнта та його родини з урахуванням внутрішньо-
сімейних відносин і особливостей генотипу.

Профілактична спрямованість детермінована 
і завданнями, які покладаються на ПСМД: спри-
яння раціональному харчуванню і достатньому 
забезпеченню доброякісною водою; проведення 
основних санітарно-гігієнічних заходів; охорона 
здоров’я матері і дитини, планування сім’ї; вакци-
нація проти основних інфекційних захворювань; 
профілактика місцевих ендемічних захворювань 
і боротьба з ними; санітарна освіта з актуаль-
них проблем охорони здоров’я і способу їх вирі- 
шення.

На відміну від вторинної профілактики неін-
фекційних захворювань, що спрямована на попе - 
редження загострень і ускладнень наявних у лю-
дини хвороб, первинна профілактика націлена 
на боротьбу з комплексом чинників ризику, що 
сприяють виникненню патології та нерідко є скла-
довими способу життя конкретної людини (палін - 
ня, гіподинамія, ожирінні тощо).

На стан здоров’я сучасної людини вплива-
ють різні біологічні та соціальні чинники. Однак 
найбільший вплив на формування, збереження і 
зміцнення здоров’я здорової людини мають такі 
соціальні чинники, як навколишнє середовище і 
спосіб життя кожної людини.

Інструменти управлінням здоровим спосо-
бом життя для людини залежать від її віку, статі, 
професії та характеру праці, місця проживання 
людини, природних умов тощо. Тому комплекс 
методів та інструментів щодо управління здоровим 
способом життя потрібно активно формувати та 
дотримуватись, пристосовуючи їх до конкретних 
умов навколишнього середовища, що динамічно 
змінюються.

Подальший розвиток та удосконалення управ-
ління превентивною медициною у закладах ПМСД 
значною мірою залежить від успішності проведен-
ня диспансеризації, що виступає інструментом 
методу управління профілактичною спрямованістю 
в роботі сімейного лікаря організаційного меха-
нізму державного управління розвитком ПМСД 
на засадах СМ.

Враховуючи те, що у вітчизняній СОЗ перед-
бачено запровадження обов’язкового державного 
медичного страхування, управління якістю медич-
ної допомоги через такий інструмент управління, 
яким є диспансеризація, сприятиме постійному 
підвищенню якості ПМСД на засадах СМ.

Профілактичні заходи щодо найпоширеніших 
захворювань сучасного суспільства спрямовуються 
правовим механізмом державного управління за 
участю центральних органів законодавчої та ви-
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конавчої влади, політичних партій та громадських 
організацій, що передбачає розширення наукових 
досліджень, спрямованих на попередження і зни-
ження захворюваності; формування, збереження 
та зміцнення громадського здоров’я.

Діяльність закладів ПМСД у процесі реалізації 
диспансерного методу надання медичної допомоги 
об’єднаним територіальним громадам носить комп-
лексний характер. При цьому на локальному рівні 

використовуються політичний, організаційний, 
мотиваційний, правовий та економічний механізми 
державного управління щодо попередження і ран-
нього виявлення найпоширеніших захворювань, 
первинної та вторинної профілактики захворювань; 
динамічного спостереження за станом здоров’я 
мешканців територіальної громади з метою зни-
ження захворюваності, інвалідизації та смертності 
населення.
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Изложены основные направления профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний 
в практике семейных врачей.
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Індивідуальними факторами ризику інфікування ВІЛ 
серед підлітків є: нездоровий спосіб життя, вживання 
тютюну, алкоголю, наркотиків, азартні ігри. 
Середній вік початку статевого життя у учнів стано-
вить 14,5 років. Біля половини підлітків при статевих 
стосунках не використовують презервативи; вживають 
речовини, що впливають на психічний стан; характе-
ризуються неврівноваженою психічною поведінкою. 
Третина підлітків не достатньо обізнана зі шляхами 
передачі, групами ризику, засобами запобігання ін-
фікуванню ВІЛ, готові вступити в статеві стосунки, 
вжити речовини, що змінюють психічний стан. Осно-
вною причиною такої поведінки цих учнів є острах 
за свій імідж, авторитет серед однолітків. Для ВІЛ-
позитивного підлітка має суттєве значення ставлення 
до нього оточуючих і наявність законодавчого захисту 
від дискримінації. 
Профілактика ВІЛ/СНІД серед підлітків дозволить 
зберегти їх фізичне і психічне здоров’я, зменшити 
економічні втрати батьків, системи охорони здоров’я 
і суспільства в цілому.
Ключові слова: індивідуальний ризик інфікування ВІЛ, 
підлітки, соціальна поведінка, профілактика. 

За даними ООН, у 2015 р. кількість нових випадків 
зараження ВІЛ варіювало в межах 1,8–2,1 млн.  

Сьогодні в світі з ВІЛ проживає 36,7 млн. чоловік, 
більшість з них — в країнах Африки на південь 
від Сахари [5]. 

За даними ЮНЕЙДС, у 2015 р. 78 млн. людей 
(69,5–87,6) були інфіковані ВІЛ з моменту початку 
епідемії, 35 (29,6–40,8) млн. померли від хвороб, 
обумовлених СНІДом [2, 8]. 

За два місяці 2016 р. в Україні, за даними 
ДУ «Український центр контролю за соціально 
небезпечними захворюваннями МОЗ України», 
було зареєстровано 2262 нових випадків ВІЛ-
інфекції (з них 443 у дітей до 14 років). Всього з 
1987 р. в країні офіційно зареєстровано 282620 
нових випадків ВІЛ-інфекції, від СНІДу померло 
38840 осіб. 

Найбільш уражені ВІЛ-інфекцією регіони — 
це Дніпропетровська, Донецька, Миколаївська та 
Одеська області, а також м. Київ [7].

ВІЛ-позитивні особи у віці 15–19 років у За - 
хідній Європі в сучасних умовах за кількістю не 
займають домінуючих позицій (0,5–0,7% від усіх 
ВІЛ-позитивних), на відміну від України, де число 
молодих людей 15–17 років з ВІЛ значно більша 
(2,2–4,4%). Крім того, враженість молоді 20–28 
років в Західній Європі (20–30%) значно менша, 
ніж в Україні (45–50%), що може бути відоб ра-
женням незадовільної профілактичної роботи з 
підлітками та молоддю.

Слід зазначити, що в Україні постійно здій-
снюються пілотні проекти, розробляються і ре-
алізуються програми профілактики ВІЛ/СНІДу 
серед молоді за участі міжнародних та національ-
них партнерських організацій, таких як ЮНІСЕФ, 
ПРООН, ЮНЕЙДС, Світовий банк, Міжнародна 
організація праці, МБФ «Альянс з ВІЛ/СНІДу в 
Україні», тощо [3].

Як свідчать дослідження, проведені МБФ 
«Альянс з ВІЛ/СНІДу в Україні», існує нагальна 
потреба в комплексних і інтегрованих програмах 
профілактики ВІЛ серед молоді, оскільки 0,9% 
українців у віці від 15 до 49 років живуть з ВІЛ 
[4].

У жовтні 2014 р. Парламент України підписав 
Закон України № 1708-VII «Про затвердження 
Загальнодержавної цільової соціальної програми 
протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014–2018 рр.». 
Програма передбачає забезпечення доступу пред-
ставників груп підвищеного ризику щодо інфіку-
вання ВІЛ до участі в профілактичних програмах, 
охоплення всіх учнів і студентів програмами про-
філактики ВІЛ-інфекції та формування здорового 
способу життя [1].

Профілактика поширення ВІЛ серед молоді 
має велике соціально-економічне значення, тому 
що молодь є основою для формування трудового 
потенціалу країни [6].

Мета роботи — визначення індивідуальних 
факторів ризику інфікування ВІЛ серед підлітків, 
оцінка знань, вмінь, стереотипів безпечної поведін-
ки по відношенню до ВІЛ та шляхів попередження 
поширення ВІЛ серед молоді.© О. К. Нагорна

УДК (616.98:578.828ВІЛ):613.96(477–25)

О. К. Нагорна

ОЦІНКА ІНДИВІДУАЛЬНОГО РИЗИКУ ІНФІКУВАННЯ ВІЛ 
ПІДЛІТКІВ КИєВА
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Матеріали та методи дослідження
Проведено вивчення думки учнів 10–11 кла- 

сів (153 особи) щодо оцінки індивідуальних 
факторів ризику інфікування ВІЛ серед підлітків 
шляхом анкетування і інтерв’ювання в 3-х за-
гальноосвітніх школах м. Києва з використанням 
спеціально розробленої анкети, яка включала такі  
розділи:
•  інформація про респондента;
•  соціально-поведінкові фактори ризику інфі-

кування ВІЛ;
•  рівень знань, вмінь, стереотипів безпечної по-

ведінки по відношенню до ВІЛ;
•  ставлення до ВІЛ-позитивних осіб. 

Результати опитування оброблялись класич-
ними методами параметричної статистики.

Результати та їх обговорення

Результати дослідження свідчать, що біль-
шість підлітків відноситься до групи учнів з серед-
нім рівнем успішності навчання, незначним відсот-
ком тих, хто займаються спортом і ведуть здоровий 
спосіб життя. Економічний статус більшості учнів 
задовільний, вони не змушені працю вати, щоб 
отримати гроші для задоволення власних потреб 
і витрачають кошти на щось непотрібне або на 
придбання шкідливих речовин (сигарети, алко-
голь, наркотики). Багато часу учні витрачають 
на вуличні розваги, комп’ютерні ігри та Інтернет, 
перегляд телепередач.

Вік опитаних учнів складав (15,72±1,03) років 
у юнаків, (15,27±0,88) років — дівчат. Кількість 
юнаків і дівчат поділилася майже порівну — 41,75 
та 58,25%, відповідно. 

Оцінка знань, вмінь, стереотипів безпечної 
поведінки по відношенню до ВІЛ свідчить, що 
(82±2)% учнів обізнані про те, що ВІЛ — це ві-
рус, який призводить до руйнування імунної сис-
теми; інші (18±2)% респондентів вважали, що 
інфікування ВІЛ здійснюють бактерії з руйнуван- 
ням статевої системи. Правильно орієнтований 
погляд на шляхи передачі ВІЛ мали (96,0±1,5)% 
юнаків — під час статевого контакту, при вжи-
ванні забруднених наркотичних речовин внутріш-
ньовенно, через нестерильні ріжучі та колючі 
інструменти, при переливанні крові, від матері 
до дитини. Але 25–35% помилково вважають, 
що інфікування можливе при укусі комах, при 
сумісному проживанні, дружніх поцілунках та 
обіймах з ВІЛ-позитивною особою. 

До груп високого ризику щодо інфікування 
ВІЛ більшість підлітків (84–95%) відносять жі-
нок, які займаються секс бізнесом, називаючи їх 
«повіями»; осіб, які мають багато статевих парт-
нерів та не використовують презервативи; осіб, 
які споживають наркотичні речовини ін’єкційним 
шляхом та використовують нестерильні наркотики 
й шприці (рис. 1).

На думку респондентів, статевого інфікування 
ВІЛ можна запобігати шляхом використання при 

Рисунок 1. Питома вага правильних відповідей підлітків різної статі щодо груп високого ризику інфікування ВІЛ
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статевих стосунках презервативів (82,0%), на-
явності постійного статевого партнера (51–63% 
відповідей).

Серед учнів 10–11 класів 30,1% вже мали 
статеві стосунки, середній вік початку статевого 
життя становить (14,5±1,5) років. Нерідко учні 
вступають у статеві контакти в стані алкогольного 
сп’яніння при нерозбірливому виборі партнера. 
Більше половини підлітків вступають у статеві 
стосунки, бажаючи бути, як усі, а дівчата — ще 
й з остраху втратити коханого.

Як юнаки, так і дівчата вважають, що інфі-
куванню ВІЛ при ін’єкційному споживанні нар-
котичних речовин можна запобігти шляхом вико-
ристання одноразових, стерильних шприців тільки 
однією особою (88%), використання багаторазових 
шприців тільки однією особою (50%).

У цілому, підлітки оцінюють можливість запо-
бігання інфікування ВІЛ такими шляхами: відмова 
від споживання наркотичних речовин — 65%; 
відкладання початку статевого життя на більш 
віддалений термін та навчання безпечній поведінці 
при статевому житті — 50–58%; запобігання сек-
суальної експлуатації дітей — 48–51% (рис. 2).

 Підлітки вважають найбільш ураженою ВІЛ 
групою населення молодь від 15 до 28 років (72%), 
особливо представників нетрадиційної сексуаль-

ної орієнтації (60%) та споживачів ін’єкційних 
наркотиків (88%).

На запитання «Якщо тобі запропонують всту-
пити в статеві стосунки, чи вжити речовини, які 
змінюють психічний стан», підлітки в більшості 
випадків відповіли відмовою, але 23% дівчат та 
30% юнаків погодилися б, якщо у них поганий 
настрій, якщо це роблять і їхні друзі, якщо про 
це не дізнаються батьки (вчителі) тощо. Таке ж 
ставлення учнів, коли їм запропонують наркоти-
ки: 67% юнаків і 77% дівчат відмовляться, у той 
час як 27–33% — можуть погодитися за певних 
умов (якщо це безкоштовно, якщо запропонує 
близький друг або кохана людина, якщо в компанії 
всі вже це спробували, в залежності від настрою  
тощо).

Серед тих учнів, які не можуть відмовитися 
від запропонованих наркотиків, основною при-
чиною є острах за свій імідж, авторитет серед 
однолітків, втрати коханого(ої), друзів тощо.

Якщо друг, коханий є споживачем ін’єкційних 
наркотиків, то до 75% підлітків готові разом боро-
тись проти його залежності, чверть — покинути 
його.

Для ВІЛ-позитивного підлітка набуває суттє-
вого значення ставлення до нього оточуючих. На 
думку респондентів, ВІЛ-позитивні потребують 

Рисунок 2. Питома вага відповідей підлітків різної статі щодо можливих шляхів запобігання інфікуванню ВІЛ
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толерантності до їх інфекційного стану. Більше 
половини учнів вважають за необхідне збережен-
ня анонімності, дотримання їх прав, співчуття та 
допомоги. На запитання щодо ставлення до ВІЛ-
позитивних 55–63% підлітків відповіли, що будуть 
намагатися допомогти їм адаптуватися до їх ВІЛ-
статусу, інші виявились менш толерантними. Так, 
55,81% юнаків та 63,33% дівчат готові намагатися 
допомоги ВІЛ-позитивним одноліткам адаптува-
тися до їх ВІЛ-статусу, натомість 34,88% юнаків 
та 40% дівчат у цілому жаліючи ВІЛ-позитивних 
підлітків, будуть їх уникати.

76–86% опитаних підлітків вважають, що 
ВІЛ-позитивні особи мають право користуватись 
громадським транспортом, бібліотеками, басей-
нами, пляжами, загальними установами охорони 
здоров’я та освіти і потребують законодавчого 
захисту від дискримінації.

Батькам дітей та підлітків слід запевнити 
їх, що вони можуть їм довіряти. Необхідно вести 
відверті розмови з поясненням усіх можливих нас-
лідків ранніх статевих контактів; пояснити шкоду 
алкогольних, тютюнових на наркотичних речо-
вин; за необхідності — особисто контролювати 
можливу наявність в організмі дитини шкідливих 
речовин та не боятися, у разі підозри, проводити 
лабораторні дослідження. 

Вчителі у школах повинні проводити сис-
тематичну виховну та освітню роботу з різних 
питань здорового способу життя; пояснення шкоди 
вживання речовин, що впливають на психічний 
стан; небезпеки початку раннього статевого життя; 
виховання стійких психологічний якостей. 

У навчальних закладах слід проводити не 
тільки групові, а й індивідуальні бесіди з кожним 
учнем. 

Шкільні психологи/вихователі, при участі 
медичних працівників та працівників соціальної 
служби для молоді, повинні проводити роботу 
серед учнів щодо віко-статевих особливостей 
ор ганізму людини підліткового віку, профілакти-
ки раннього початку статевого життя, вживання 
психоактивних речовин підлітками, попередження 
підліткової вагітності, раннього виявлення ін-
фекцій, що передаються статевим шляхом, та 
наркотичної залежності.

У випадках, коли підлітки не можуть дові-
рити власні переживання, таємниці та проблеми 
із статевим чи/та психічним здоров’ям одноліткам 
або дорослим, слід запевнити їх в доцільності 
використання «телефонів довіри» та «дружніх 
клінік для молоді».

Необхідно проводити спеціальні тренінги 
та заняття для батьків щодо профілактики ВІЛ/
СНІДу, адже, як показує практика, досить часто 
батьки навіть менш проінформовані з цієї про-
блеми, ніж їхні діти.

Висновки 

1. Аналіз результатів опитування свідчить про 
недоліки в просвітницькій роботі з підлітками, 
спрямованій на профілактику ВІЛ-інфікування. 
Передусім це стосується статевого виховання і 
роз’яснення шкоди передчасного статевого жит-
тя для функціонально й фізіологічно незрілого 
підлітка.

2. Третина підлітків недостатньо обізнана у 
питаннях шляхів передачі ВІЛ, груп ризику щодо 
інфікування, запобіжних інфікуванню і профілак-
тичних заходів. Кожен третій-четвертий респондент 
готовий вступити в статеві стосунки, вживати 
речовини, що змінюють психічний стан, наркотики 
при поганому настрої, якщо це роблять його друзі, 
чи про це не дізнаються батьки та/або вчителі. 
Основною причиною такої поведінки є острах за 
свій імідж, авторитет серед однолітків тощо.

3. Для ВІЛ-позитивного підлітка набуває сут - 
тєвого значення ставлення до нього оточуючих. 
Більше половини респондентів вважають за необ-
хідне збереження анонімності та прав ВІЛ-пози-
тивних осіб, співчуття, допомоги в адаптації до 
їх ВІЛ-статусу і законодавчого захисту від дис-
кримінації.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у моніторингу освітніх програм щодо підви-
щення рівня знань про поширення ВІЛ-інфекцію 
та інші інфекційні хвороби з подібним механізмом 
і шляхами передачі збудників інфекції, групами 
підвищеного ризику інфікування тощо; вивченню 
рівня обізнаності з цієї проблеми не тільки учнів, 
але й вчителів, батьків та інших у більш широких 
масштабах.

1.  В Украине утверждена госпрограмма противодействия ВИЧ/
СПИДу [Электронный ресурс]: АнтиСПИД Фонд Елены Пин-
чук, 7 ноября 2014. — Режим доступа: http://www.antiaids.

org/news/ukraine/v-ukraine-utverzhdena-gosprogramma-
prodivodeystviya-vichspidu–10133.html.

2.  Информационный бюллетень 2016 [Электронный ресурс]: 
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ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РИСКА ИНФИЦИРОВАНИЯ ВИЧ  
ПОДРОСТКОВ КИЕВА

О.К. Нагорная 

Киев, Украина

Индивидуальными факторами риска инфицирования ВИЧ среди подростков являются: нездоровый 
образ жизни, употребление табака, алкоголя, наркотиков, азартные игры.
Средний возраст начала половой жизни у учащихся составляет 14,5. Около половины подростков при 
половых отношениях не используют презервативы; употребляют вещества, влияющие на психическое 
состояние; характеризуются неустойчивой психической поведением. Треть подростков недостаточно 
осведомлена с путями передачи, группах риска, средствах предотвращения инфицирования ВИЧ, 
готовы вступить в половые отношения, принять вещества, изменяющие психическое состояние. Для 
ВИЧ-позитивного ребенка имеет существенное значение отношение к нему окружающих и наличие 
законодательной защиты от дискриминации.
Профилактика ВИЧ/СПИД среди подростков позволит сохранить их физическое и психическое 
здоровье, уменьшить экономические потери родителей, системы здравоохранения и общества в 
целом.

Ключевые слова: индивидуальный риск инфицирования ВИЧ, подростки, социальное поведение, 
профилактика.

ASSESSMENT OF INDIVIDUAL RISK OF HIV INFECTION  
OF ADOLESCENTS OF KYIV

O.K. Nahorna

Kyiv, Ukraine

Individual factors of HIV risk among adolescents are: an unhealthy lifestyle; use of tobacco, alcohol and 
drugs; gambling. 
The mean age of beginning of sexual life among students is 14,5 years. About half of adolescents in 
sexual relationships do not use condoms; use substances that affect the mental state; are characterized 
by unstable psychic behavior. One-third of adolescents are insufficiently informed to the transmission 
routes, risk groups, means of preventing HIV infection and is ready to engage in sexual activity, take 
substances that alter mental state. For HIV-positive children are an important attitude of others and the 
availability of legal protection against discrimination.
HIV/AIDS prevention among adolescents will maintain their physical and mental health; reduce the 
economic losses of parents, health systems and society in general.

Key words: individual risk of HIV infection, adolescents, social behavior, prevention.

ЮНЭЙДС, 2016. — Режим доступа: http://www.unaids.org/
ru/resources/fact-sheet.
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СПИДом и инфекционными заболеваниями, 9 июня 2016. —  
Режим доступа: http://spid.center/posts/704.
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Если представить себе, размышляя о новом 
издании, что Антони Ван Левенгук, первооткры-
ватель микробиологии, а затем и Луи Пастер, 
его гениальный последователь, смогли бы вдруг 
пролистать колоссальный по объему знаний и 
энциклопедической точности современный интел-
лектуальный фолиант под скромным названием 
«Медицинская микробиология, вирусология и 
иммунология» (2015) в виде учебника или же 
скорее компендиума для студентов и врачей, их 
бы, думается, охватили высокие эволюционные 
чувства. Авторский коллектив украинских ученых в 
составе четырнадцати энтузиастов этих важнейших 
предметов, из ряда научно-исследовательских и 
кадровых институтов и учреждений республики, 
под редакцией, да и благодаря его интеллекту-
альному потенциалу неутомимого вдохновения, 
академика НАН и НАМН Украины, заведующего 
кафедрой, представляющей упомянутые дисцип-
лины в Национальном медицинском университете 
имени А.А. Богомольца, Владимира Широбокова 
недавно выпустил эту прекраснейшую работу. 
Капитальный труд объемом 856 страниц большого 
формата с широким справочным и иллюстратив-
ным материалом, зачастую уникальным, увидел 
свет не только как своеобразное чисто научное 
откровение, но и в результате профессионализ-
ма и ответственности сотрудников издательства 
«Нова Книга» в Виннице (редактор А. Марчук, 
корректор Л. Шутова, компьютерная верстка  
О. Парфенюк), полиграфически сформировавших 
книгу необыкновенной значимости.

Глубоко жаль, что замечательный харьков-
ский микробиолог профессор А.Я. Цыганенко, 
один из талантливых авторов этого послания на-
учному миру, уже не сможет земными газами его 
увидеть. Работу рецензировал член-кореспондент 
НАН и НАМН Украины А.Ф. Фролов, которому так-
же уже не дано лицезреть завершающее движение 
большой рукописи, и директор Института микро-
биологии и вирусологии имени Д.К. Заболотного 

НАН Украины, академик НАН В.c. Подгорский. Для 
русскоязычного издания авторами осуществлен 
высококвалифицированный перевод с украин- 
ского оригинала.

Учебник составлен в соответствии с офи-
циально утвержденными программами препо-
давания данных дисциплин на всех факультетах 
медицинских вузов, указывается в аннотации. 
Последовательно освещены вопросы общей и 
специальной микробиологии. Издание также со-
держит разделы по вирусологии, протозоологии, 
микологии и гельминтологии. Значительная часть 
учебника посвящена вопросам иммунологии. Ра-
бота представляет также разделы по клинической 
и санитарной микробиологии, рассматриваются 
вопросы экологии микроорганизмов, нормальной 
микрофлоры тела человека и влияния микро-
организмов на плод.

Итак, отправимся в ознакомительный марш-
рут по разделам труда, начав с авторского пре-
дисловия, несущего несомненный отпечаток пера 
Владимира Павловича Широбокова. Подчеркивает-
ся, что достижения современной микробиологии, в 
интеграле с вирусологией и иммунологией лежат в 
основе борьбы с инфекционными заболеваниями. 
Кроме того, микробный мир играет важную роль в 
патогенезе многих, так называемых соматических 
заболеваний. Микробы также играют огромную 
роль в существовании и качестве биосферы, все 
это обусловливает важность данных предметов в 
системе подготовки современного врача. Далее 
следует фундаментальная часть I книги «Общая 
микробиология» из 17 разделов, с циклом под-
разделов. Часть II «Специальная микробиология» 
охватывает 13 таких же разделов с подразделами. 
В приложении (С. Климнюк) представлены в под-
робном научном описании основные патогенные 
бактерии, вирусы, микроскопические грибы, про-
стейшие и заболевания, которые они вызывают. 
Обозначая круг тем I части книги, В.П. Широбоков, 
в ёмком глубоком её манифесте, подчеркивает, 

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ  
В ФОРМАТЕ СОВРЕМЕННОГО УЧЕБНИКА.  
ЗАМЕТКИ О НОВОЙ КНИГЕ
Рецензия на учебник «Медицинская микробиология, вирусология и иммунология»  
для студентов высших медицинских учебных заведений  
(под редакцией академика НАН и НАМН Украины В. П. Широбокова. —  
Винница: Новая Книга, 2015. — 856 с.)
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что микробиология имеет не только теоретически 
важное, но и практически огромное значение, и 
развивается бурно, используя современные мето-
ды и подходы. В последние годы мы становимся 
свидетелями все новых инфекционных заболева-
ний, вызванных возбудителями эмерджентных 
инфекций, среди них прионные, вирусные ин-
фекции (ВИЧ-инфекции, пандемический грипп, 
геморрагические лихорадки и т.п.), грибковые 
(пневмоцистная пневмония), бактериальные (бо-
лезнь легионеров, болезнь Лайма), протозойные. 
Среди возможных причин этих явлений — рас-
пространение антибиотико- и химиорезистентных 
штаммов микробов. Нельзя исключить значения 
других факторов. Отдельное значение приобре- 
тают достижения современной синтетической био - 
логии, биотехнологии, генно-инженерные иссле-
дования. Революционно развивается иммуно-
логия, переходя на молекулярно-генетический 
и молекулярно-биохимический уровни. Можно 
утверждать, — отмечает академик В. Широбоков, —  
что на биологическом потенциале микробов про-
исходил эволюционный отбор самых совершен-
ных генетических и биохимических схем. Именно 
микробы сыграли определяющую роль в создании 
современных условий и параметров биосферы 
Земли. Микробиология является дифференци-
рованной и комплексной наукой. Вместе с тем, 
медицинская микробиология также обладает 
оригинальным пакетом исследований: культиви-
рование, выделение чистых культур, иммунологи-
ческие методы, моделирование, вирусологические 
методы, биотехнологические и генно-инженерные 
методы.

Понятно, что это лишь фрагменты из данного 
фундаментального научного обзора. Не лишне 
сказать, что определенные положения развиты в 
чрезвычайно интересном заключении о микроб-
ной летописи биосферы Земли (В. Широбоков,  
Д. Янковский, Г. Дымент).

Но вот последовательный научный пробег по 
воплощенным в текстовые и справочные полотна 
разделам, стартуя с I части «Микроскопические 
методы исследования», включая все современные 
визуальные технологии, представляют В. Широ - 
боков, В. Бобырь, И. Алексеенко. Далее следу-
ют разделы о морфологии, структуре и клас-
сификации бактерий (Ю. Криворутченко и др.), 
физиологии бактерий с 16 подразделами ( В. 
Широбоков, В. Войцеховский). В сущности, раздел 
предстает и важнейшим практическим пособием. 
В разделе «Морфология, физиология и класифи-

кация микроскопических грибов и простейших»  
А. Руденко, Т. Андрианова, Н. Виноград описы-
вают свойства этих микроорганизмов. Такова же 
направленность следующего раздела, с описани-
ем морфологии, физиологии и классификации 
вирусов (В. Широбоков, И. Дзюблик). Влияние 
физических, химических и биологических фак-
торов на микроорганизмы в очередном разделе 
раскрывает Г. Палий. Следующий раздел посвящен 
генетике микроорганизмов, с четырьмя интерес-
нейшими подразделами об этой новейшей мало 
освоенной научной территории (А. Цыганенко,  
В. Широбоков).

«Биотехнологии» (В. Данилейченко); «Проти-
вомикробные препараты» (с историей этих наук), 
где авторами являются Г. Палий и В. Палий, В. Ко - 
валь, А. Цыганенко; данными об антивирусных 
препаратах (В. Широбоков, И. Дзюблик); фунда-
ментальный раздел «Инфекция», принадлежащий 
перу А. Цыганенко; «Иммунология. Врожденный 
неспецифический иммунитет» (Ю. Криворутченко,  
В. Широбоков); «Учение об антигенах» (Ю. Кри-
ворутченко); «Иммунная система организма. Им-
мунный ответ» (В. Минухин); «Аллергия и другие 
иммунные реакции» (В. Минухин); «Имунопрофи-
лактика и иммунотерапия» (Ю. Криворутченко,  
С. Климнюк, В. Широбоков, В. Бобырь) — таковы 
вехи дальнейшего движения по этим 288 страни-
цам — квинтэссенции фиксируемых проблем с 
абсолютной научной точностью изложения.

Во II части учебника «Специальная микро-
биология» речь идет о таких направлениях, как 
«Микробиологическая диагностика инфекционных 
заболеваний» (Г. Кременчуцкий); «Специальная 
бактериология» (тот же автор), с характеристикой 
диапазона микроорганизмов: тут и спирохеты, и 
трепонемы, и кампилобактер, и хеликобактер, 
и хламидии — мир, малоизвестный даже боль-
шинству врачей. Отдельно представлены ДНК-
содержащие вирусы, вирусы гепатитов, онковиру-
сы, возбудители медленных вирусных инфекций, 
с кругом авторов, объединенных В. Широбоковым. 
Очень актуален раздел «Микология» (А. Руден-
ко, Э. Коваль) с исчерпывающей характеристи-
кой возбудителей; не менее значимы разделы 
«Протозоология» (Н. Виноград). «Клиническую 
микробиологию» представляет С. Климнюк; раз-
дел «Микроорганизмы и плод» — (А. Евтушен-
ко); «Экология микроорганизмов» (С. Климнюк). 
Практически крайне актуален раздел «Нормальная 
микрофлора тела человека» (В. Широбоков, Д. Ян - 
ковский, Т. Дымент), который встает крайне важ-
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ным инструментом профилактики, «Санитарная 
микробиология» — предмет обобщений О. Салаты, 
«Микробиологические исследования в фармации» 
встает в обзоре И. Федченко, А. Якименко.

«Земля является живой планетой» — так 
начинаются страницы заключения, собственно 
говоря, научного романа в книге фактов (В. Широ-
боков, Д. Янковский, Т. Дымент). Раздел в чем-то 
сенсационный, контраверсийный, для обычно-
го ума, но, если хотите, животрепещущий — в 
понимании почти пока неизвестной микробной 
летописи Земли в 40 нынешних тысячелетий в 
не тривиальном изложении.

Разумеется, строки этого путешествия по 
уникальному изданию, да еще глазами врача иной 
специальности — лишь сигнальные огни для его 
достижения. Можно сказать, проделана титани-
ческая синтетическая работа во имя медицины. 

И теперь задача читателя — с признательностью 
внимательнейшим образом вчитываться в фак-
ты и смысл, в букву и дух этого несравненного 
компендиума украинских ученых, обращенных 
и к миру. Книга, возможно, не имеет равных на 
континентах и достойна перевода на другие язы-
ки. А пока, быть может, можно сказать словами  
А. Пушкина — «Исполнен труд, завещанный от 
Бога». В идеале этот манифест микробиологии 
следовало бы сделать настольной книгой для 
многих и многих врачей, но прежде всего инфек-
ционистов и эпидемиологов.

Ю. Г. Виленский,
кандидат медицинских наук,

лауреат премии НАМН Украины  
в области клинической, 

теоретической и профилактической медицины
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У травні 2016 р. виповни-
лось 60 років від дня наро-

дження директора ДУ «Інститут 
епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевсько-
го НАМН України» Вікторії Іва-
нівні Задорожній — доктору 
медичних наук, професору, 
провідному вченому в Україні 
в галузі епідеміології інфек-
ційних хвороб, вакцинології 
та вірусології, фундаментальні 
та прикладні дослідження якої 
спрямовані на розвиток моле-
кулярної епідеміології вірусних 
інфекцій, розкриття механізмів 
взаємовідносин вірусу та ха-
зяїна в паразитарній системі, 
оптимізацію схем рутинної іму-
нізації, підвищенню ефективності профілактики 
інфекційних хвороб та контролю інтенсивності їх 
епідемічного процесу.

Вікторія Іванівна розпочала трудову діяль-
ність в Київському науково-дослідному інституті 
інфекційних хвороб МОЗ України на посаді лікаря-
вірусолога (1980–1982 рр.), після чого працювала 
на посадах молодшого наукового співробітника 
(1982–1991 рр.), старшого наукового співробітника 
(1991–1992 рр.), провідного наукового співробіт-
ника (1992–1996 рр.), завідувача лабораторії еко-
логії мікроорганізмів (1996–1998 рр.), завідувача 
лабораторії поліомієліту та інших ентеровірусних 
інфекцій (1998–2009 рр.). З 1999 р. по 2005 р. 
поєднувала наукову роботу з викладацькою, пра-
цюючи на кафедрі мікробіології, вірусології та 
імунології Національного медичного університету 
імені О.О. Богомольця на посаді доцента. З 2006 р. 
по 2011 р. була заступником директора з наукової 
роботи ДП «Центр імунобіологічних препаратів» 
МОЗ України, з лютого по жовтень 2011 р. — за-
ступником директора Департаменту медичних іму-
нобіологічних препаратів та імунопрофілактики —  
завідувачем лабораторії з контролю якості медичних 
імунобіологічних препаратів, з листопада 2011 р.  
по липень 2013 р. — заступником директора Де-
пар таменту медичних імунобіологічних препара-

тів та імунопрофілактики ДП 
«Державний експертний центр 
МОЗ України». Із липня 2013 р. 
Задорожна В.І. і по теперішній 
час очолює ДУ «Інститут епіде-
міології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України», а також керує відділом 
епідеміологічного аналізу та вак-
цинопрофілактики Інституту. У 
1988 р. В.І. Задорожна захисти-
ла кандидатську, у 1996 — док-
торську дисертацію, у 2002 р.  
їй присвоєно вчене звання про-
фесора.

Наукове обґрунтування За-
дорожною В.І. стратегії і тактики 
ерадикації поліомієліту з по-
дальшою участю в їх реалізації 

дозволило припинити циркуляцію «дикого» поліо-
вірусу в Україні за рахунок досягнення достатнього 
рівня несприйнятливості населення, а територію 
нашої країни у складі Європейського регіону ВООЗ 
у 2002 р. сертифікувати як вільну від цієї хво-
роби та в подальшому підтримувати цей статус. 
Велику і незаперечну участь у цьому професора 
В.І. Задорожної офіційно визнано керівництвом 
Європейським бюро ВООЗ і відзначено іменним 
сертифікатом-подякою та почесним знаком.

Під керівництвом професора Задорожної В.І.  
захищено 7 кандидатських та 3 докторські дисер-
тації (науковий консультант), виконуються 3 канди-
датські і 1 докторська дисертації. Вона є автором 
понад 46о наукових праць, серед яких 5 моно-
графій та навчальних посібників; має 4 патенти. 
Результати її наукової діяльності ввійшли до знач-
ної кількості нормативних документів Кабінету 
Міністрів та МОЗ України.

У 2002–2008 рр. В.І. Задорожна очолювала 
спеціалізовану Вчену раду зі спеціальності «епі-
деміологія»; у 2005–2014 рр. була заступником 
Голови Українського наукового медичного товари-
ства мікробіологів, епідеміологів і паразитологів 
ім. Д.К. Заболотного; у 2004–2013 рр. — чле-
ном спеціалізованої Вченої ради Д 26.003.01 зі 
спеціальності «вірусологія» Національного ме-

ВІКТОРІЯ ІВАНІВНА ЗАДОРОЖНА
До 60-річчя з дня народження
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дичного університету імені О.О. Богомольця; у 
2003–2011 рр. — членом спеціалізованої Вченої 
ради Д 26.233.01 зі спеціальності «вірусологія» 
Інституту мікробіології та вірусології ім. Д.К. Забо-
лотного НАН України; впродовж 2012–2015 рр. —  
головою Сертифікаційного комітету з ерадикації 
поліомієліту МОЗ України.

На сьогодні В.І. Задорожна є головою Вченої 
ради Д 26.614.01 зі спеціальностей «вірусологія», 
«епідеміологія», «інфекційні хвороби», головним 
редактором журналу «Профілактична медицина», 
головою проблемної комісії МОЗ та НАМН України 
«Епідеміологія та специфічна профілактика інфек-
ційних захворювань», науковим консультантом 
щотижневого Інформаційного бюлетеню «Грип та 
ГРВІ в Україні» ДЗ «Український центр з контролю 
та моніторингу захворювань МОЗ України», голо-
вою консультативно-експертної групи з розробки 
розділу «Вакцини та анатоксини» Державного 
формуляра, головою консультативної експертної 
групи «Вакцини та імунологічні препарати» ДП 
«Державний експертний центр МОЗ України». 
Також Вона є членом Центрального формулярного 
комітету МОЗ України, постійно діючих комісій 
та науково-консультативної груп МОЗ України, 
членом Експертної групи МОЗ України з питань 

Міжнародних медико-санітарних правил, членом 
Науково-експертної ради ДП «Державний експерт-
ний центр МОЗ України», постійно співпрацює з 
Європейським бюро ВООЗ та Європейським цент-
ром з контролю інфекційних хвороб (EcDc).

Плідна багатогранна науково-практична та 
громадська діяльність В.І. Задорожної, її активна 
участь у розвитку вітчизняної науки, зміцненні 
науково-технічного потенціалу України неоднора-
зово відзначалася грамотами НАМН, МОЗ України, 
Київської мерії.

Завдяки Вікторії Іванівни в Інституті, який 
вона очолює, панує доброзичлива дружня атмос-
фера, що сприяє творчій діяльності колективу.

Шановна Вікторіє Іванівно!

Від імені колективу ДУ «Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб ім. Л. В. Громашевського 
НАМН України», редакційної колегії журналу 
«Профілактична медицина», чисельних колег, 
соратників, друзів приміть щирі поздоровлення 
та побажання успіхів в усіх видах діяльності, 
впевненості у майбутньому, міцного здоров’я  
та сімейного благополуччя, здійснення планів  
і бажань.
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19 січня 2016 року Міро-
ненко Аллі Петрівні виповни-
лось 60 років. Алла Петрівна —  
відомий вчений, епідеміолог, 
доктор медичних наук, спів-
робітник ДУ «Інститут епіде-
міології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН 
України».

Міроненко А.П. закінчила 
з відзнакою у 1979 році са-
нітарно-гігієнічний факультет 
Київського медичного інституту 
ім. О.О. Богомольця. З 1979  
по 1983 рік навчалася в аспі-
рантурі Київського науково-дос - 
лідного інституту епідеміології 
та інфекційних хвороб за спе-
ціальністю «епідеміологія». У 
1983 році захистила кандидатську дисертацію за 
темою «Епідеміологічна та імунологічна оцінка 
інактивованої грипозної вакцини». З 1983 по 1985 
рік працювала на посаді молодшого наукового 
співробітника в Київському НДІ епідеміології та ін-
фекційних хвороб, з 1985 по 1988 рік працювала на 
посаді асистента кафедри епідеміології Київського 
Інституту вдосконалення лікарів, з 1988 по 1992 
рік — на посаді старшого наукового співробітника 
в Київському НДІ епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського, з 1992 по 2001 
рік — на посаді завідувачки лабораторії грипу.  
У 2009 році Міроненко А.П. захистила докторську 
дисертацію за темою «Особливості епідемічного 
процесу грипу в Україні та удосконалення епідемі-
ологічного нагляду». Зараз Алла Петрівна очолює 

відділ респіраторних та інших 
вірусних інфекцій, є головою 
апробаційної Вченої ради.

А.П. Міроненко є високо-
кваліфікованим епідеміологом 
та вірусологом, що володіє су - 
часними епідеміологічними, 
вірусологічними та імуноло-
гічними методами досліджен-
ня. До її здобутків належать 
близько 150 друкованих робіт. 
Під її керівництвом виконано 3 
кандидатські дисертації.

А.П. Міроненко — провід-
ний фахівець з питань боротьби 
з грипом не тільки на території 
України, а і за кордоном. Завдя-
ки її невтомній праці, Україна 
приймає участь у глобальному 

нагляді за грипом, що відображено на сайті ВООЗ. 
Багато її зусиль було покладено на боротьбу з 
пандемією грипу у 2009 році. Зараз вона займа-
ється молекулярно-генетичним та антигенним 
моніторингом грипу та інших вірусних інфекцій. 
Результати роботи Алли Петрівни були представ-
лені на наукових конференціях в Україні та різних 
країнах світу, де вона неодноразово виступала з 
доповідями.

Колектив ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л. В. Громашевського НАМН України»  

та редакція журналу «Профілактична медицина» 
щиро вітають Аллу Петрівну з ювілеєм,  

бажають доброго здоров’я, щастя, миру,  
благополуччя, наснаги та довгих років плідної праці.

МІРОНЕНКО АЛЛІ ПЕТРІВНІ — 60 РОКІВ!
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28 квітня 2016 р. у рамках Всесвітнього  
та Європейського тижня імунізації 24–30 квітня  
2016 р. у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних 
хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»  
відбулась науково-практична конференція  
«Всесвітній тиждень імунізації».

Щороку у 51 країні світу проводиться тиждень 
імунізації, метою якого є привернути увагу 

громадськості до імунізації, як однієї з головних 
профілактичних заходів, що дозволяють уберегти 
людство від інфекційних захворювань, під за-
гальним лозунгом «Захисти, Попередь. Зроби 
щеплення». Девіз Щорічного та Європейського 
тижнів імунізації 2015-2016 рр. — «Ліквідувати 
прогалини в імунізації». В Україні тиждень імуні-
зації проводиться з 2005 р., і його організатором 
є ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб 
ім. Л.В. Громашевського НАМН України».

На конференції були розглянуті питання си-
туації щодо специфічної профілактики вакцино-
керованих інфекцій в Україні; проблеми елімінації 
кору та краснухи у світі та Україні; стану епідеміо-
логічного нагляду за гострими в’ялими паралічами 
та ролі лабораторної мережі в реалізації програми 
ерадикації поліомієліту; ефективності вакцинації 
проти пневмококової інфекції; особливостей вак-
цинопрофілактики керованих інфекційних хвороб 
у військовослужбовців та низка інших. Окремим 
розділом були питання моніторингу несприятливих 
подій після імунізації при проведенні кампанії 
додаткової вакцинопрофілактики поліомієліту 
та післявакцинальні реакції і ускладнення у ді-
тей, тактика вакцинації людей з імунодефіцит-
ними станами. Низка доповідей була присвячена 
організаційним питанням імунопрофілактики і 
результатам виконання Загальнодержавної про-
грами імунопрофілактики та захисту населення 
від інфекційних хвороб на 2009-2015 рр.

Заслухавши та обговоривши доповіді, учас-
ники конференції констатують:

Стан вакцинопрофілактики в Україні остан-
німи роками є незадовільним. Спостерігається 
негативна тенденція до зниження охоплення насе- 
лення, насамперед дітей, профілактичними щеп-
леннями, що пов’язано як із зниженням при-
хильності батьків до імунопрофілактики, так і з 
проблемами забезпечення вакцинними препара-

тами. Неприпустимо знизився рівень охоплення 
щепленнями за віком, що є провокуючим факто-
ром можливості загострення епідемічної ситуації 
з вакцинокерованих інфекцій. Відбувається нако-
пичення значного прошарку осіб, сприйнятливих 
до збудників інфекційних хвороб; міграція дітей 
біженців, вимушених переселенців, кочових груп; 
формування великої кількості груп осіб (діти, 
військовослужбовці та інші) різного віку з невизна-
ченим вакцинальним статусом; дію низки факторів 
(стреси, переохолодження, військові дії тощо.), що 
сприяють сприяє зниженню імунологічної реактив-
ності і підвищенню сприйнятливості до збудників 
інфекційних хвороб. Все це, в разі появи вогнища 
інфекції, може призвести до швидкого і масового 
поширення захворювань, необхідності проведення 
відповідних протиепідемічних заходів (ізоляція, 
карантин), потребуватиме значних фінансових 
витрат, сприятиме зниженню боєздатності тощо. 
В наслідок цього Україна може нести загрозу по-
ширення інфекційних хвороб не тільки для сусідніх 
країн, а й для країн інших регіонів світу.

Учасники конференції вирішили:
1. Визнати, що стан вакцинопрофілактики ке-

рованих інфекцій в Україні і результати виконання 
Загальнодержавної програми імунопрофілактики 
та захисту населення від інфекційних хвороб на 
2009–2015 рр. є незадовільними. Поліпшення 
епідемічної ситуації з подальшим її ефективним 
контролем може бути досягнуто тільки за умови 
підтримки рівня охоплення щепленнями цільових 
груп населення не менше 95% при забезпеченні 
регіонів імунобіологічними препаратами в повно-
му обсязі, а в ряді випадків і шляхом проведення 
додаткових турів імунізації, а також суворого до - 
тримання рекомендованих схем календаря щеп-
лень (вік, кратність щеплень вакцинального комп - 
лексу, кількість ревакцинаций і терміни їх про-
ведення).

2. Сприяти зусиллям щодо забезпечення під-
тримки статусу України, як території, вільної від 
поліомієліту.

3. Активізувати роботу з перегляду окремих 
положень календаря профілактичних щеплень з 
метою подальшого вдосконалення, відповідно до 
вимог сучасної епідемічної ситуації з вакцино-
керованих інфекцій, в частині його розширення 

РЕЗОЛЮЦІЯ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 
«ВСЕСВІТНІЙ ТИЖДЕНЬ ІМУНІЗАЦІЇ»
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та оптимізації схем імунізації різних верст на-
селення.

4. Актуалізувати значення вакцинопрофілак-
тики в системі нагляду за інфекційними хворо-
бами, що керуються засобами специфічної іму-
нопрофілактики, та роль працівників практичних 
закладів охорони здоров’я у виконанні програм 
імунізації.

5. Вважати пріоритетним напрям моніторин-
гових досліджень несприятливих подій після про-
філактичних щеплень.

6. Активізувати наукові дослідження у таких 
напрямах:

•  розроблення та впровадження новітніх 
вакцин;

•  корекція розвитку імунітету при вакци-
нації;

•  сучасні стратегії контролю вакцинокеро-
ваних інфекцій;

•  імунологічна та епідеміологічна ефектив-
ність вакцинопрофілактики тощо.

7. Ініціювати звернення до правових органів 
щодо недотримання законів України стосовно со-
ціальних гарантій із забезпечення профілактичних 
щеплень у рамках календаря щеплень, передусім 
дитячого населення.

8. Забезпечити розроблення та прийняття 
на державному рівні Національного плану дій 
щодо вакцинопрофілактики в Україні на 2017– 
2025 рр.

9. Визнати необхідним оновлення норматив- 
ної бази України, що регулює питання епідеміоло-
гічного нагляду та специфічної імунопрофілактики 
вакцинокерованих інфекцій.

10. Підняти питання щодо обов’язкового за-
безпечення закладів охорони здоров’я імунобіо-
логічними препаратами, у тому числі створення 
резерву лікувальних імунних сироваток — проти 
правця, сказу, ботулізму тощо.

11. Впровадити «Сертифікат щеплень» для 
населення.

12. Посилити використання можливостей за - 
собів масової інформації у питаннях інформування 
громадськості щодо вакцинопрофілактики керо-
ваних інфекцій, протидії супротивникам вакцино-
профілактики, протищеплювальному руху.

13. Продовжити практику регулярного про-
ведення науково-практичної конференції у рамках 
Всесвітнього та Європейського тижня імунізації 
з включенням до порядку денного проблемних 
питань епідеміології та профілактики актуальних 
інфекційних хвороб.

Учасники науково-практичної конференції 
вважають проведену роботу плідною і сподіва-
ються на успішне виконання поставлених зав - 
дань.

Резолюція затверджена одностайно учас-
никами конференції.
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4 січня 2016 р. трагічно 
обірвалося життя видатного 
лікаря-паразитолога, завідува-
ча паразитологічним відділом 
із лабораторією ДЗ «Україн-
ський центр з контролю та мо - 
ніторингу захворювань Мініс-
терства охорони здоров’я Ук-
раї ни» Павліковської Тамари 
Миколаївни.

Тамара Миколаївна нале-
жала до числа тих, хто не про-
сто любив свою справу, а жив 
нею. І її біографія — яскраве 
підтвердження правильності  
вибору життєвої дороги та від-
даності професії лікаря-пара-
зитолога.

Тамара Миколаївна наро-
дилася у 1939 р. у м. Києві в сім’ї лікаря. Після 
закінчення у 1963 році санітарно-гігієнічного фа-
культету Київського Ордена Трудового Червоного 
Прапора медичного інституту ім. О.О. Богомольця 
працювала у справі зміцнення та розвитку са-
нітарно-епідеміологічної служби на різних рівнях 
управління понад 50 років і пройшла протягом своєї 
творчої діяльності шлях від лікаря-епідеміолога та 
паразитолога районної санітарно-епідеміологічної 
станції до інспектора-лікаря епідеміологічного 
відділу Головного санітарно-епідеміологічного 
управління МОЗ України.

Перший практичний досвід роботи з організа-
ції та проведення оздоровчих заходів у вогнищах 
гельмінтозів набувала в Іванківському районі Ки-
ївської області, куди була направлена згідно роз-
поділу у 1964р. і працювала спочатку заступником 
головного лікаря з санепідроботи Розважівської 
райлікарні №2 Іванківського району, а потім лі-
карем-епідеміологом-паразитологом Іванківської 
райсанепідстанції.

З 1970 року до 1974 року працювала епі-
деміологом, санітарним лікарем з гігієни праці 
Бориспільської райсанепідстанції Київської об-
ласті, а потім — 14 років — інспектором-лікарем 
епідвідділу Головного санепідуправління МОЗ 
України. З 1988 року й до останнього часу займала 

посаду завідувача паразитоло-
гічним відділом з лабораторією 
Центральної СЕС МОЗ України 
(нині ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»), за 
виключенням 1993–1996 роки, 
коли працювала на посаді зас-
тупника головного лікаря з епі-
деміологічних питань УЦДСЕН 
МОЗ України.

Та де б вона не працювала, 
своєю працездатністю, висо-
ким почуттям відповідальності 
за доручену справу, вмінням 
кваліфіковано і професійно 
вирішувати проблеми медич-
ної паразитології, завжди мала 
заслужений авторитет серед 
співробітників і колег.

Павліковська Т.М. була од - 
ним з найбільш кваліфікованих спеціалістів з 
медичної паразитології в Україні та за її межами. 
У своїй галузі Тамара Миколаївна була справ-
жнім академіком. Проводила активну науково-
практичну роботу, мала понад 60 друкованих робіт, 
постійно надавала практичну допомогу органам 
та установам охорони здоров’я з питань медичної 
паразитології. Свій багаторічний досвід, глибокі 
знання, душу, а інколи й особистий час, присвя-
чувала вихованню та підготовці молодих кадрів, 
допомагала розвинути науковий інтерес до цієї 
спеціальності. Багато фахівців паразитологічної 
ланки санітарно-епідеміологічної служби країни 
вважають Т.М. Павліковську своїм вчителем та 
наставником.

Понад 10 років віддала роботі на посаді го-
ловного позаштатного паразитолога Міністерства 
охорони здоров’я України, де проявила себе та-
лановитим та енергійним організатором у справі 
забезпечення благополуччя населення з парази - 
тарних хвороб. Тамара Миколаївна завжди своєчас-
но і кваліфіковано виконувала завдання керівни-
цтва МОЗ співпрацюючи з представниками служби 
Президента, Уряду, Верховної Ради, Міністерства 
надзвичайних ситуацій, МінАПК, інколи, працюючи 
для цього у вихідні, святкові дні, в понад нормо-
вані години та внесла вагомий особистий внесок 

ПАМ’ЯТІ  
ПАВЛІКОВСЬКОЇ ТАМАРИ МИКОЛАЇВНИ



НЕКРОЛОГ

121 Профілактична медицина № 1–2 (26) / 2016

у забезпечення стабільної епідемічної ситуації з 
паразитарних хвороб в Україні.

Майже чверть життя Т.М. Павліковської прой - 
шло у відрядженнях, де вона безпосередньо 
брала участь у локалізації та ліквідації спала-
хів інфекційних та паразитарних захворювань, у 
тому числі особливо небезпечних, у проведенні 
комплексних планових та позапланових переві-
рок діяльності санепідзакладів по здійсненню 
державного санітарно-епідеміологічного нагляду. 
Безкомпромісна, якщо переконана у своїй позиції, 
уважна до думки інших, небайдужа до людей та 
їх особистих проблем — такою знають і шанують 
Тамару Миколаївну усі, кому довелося співпрацю-
вати разом з нею.

За час трудової діяльності Т.М. Павліковська 
неодноразово брала участь в організації та роботі 
національних і міжнародних нарад, висту пала на 
конференціях і засіданнях науково-медичних това-
риств різного рівня з доповідями. Уміння спілкува-
тися, виносити на обговорення актуальні проблеми 
медичної паразитології і визначати нові наукові 
і практичні підходи до їх вирішення дозволяло 
Тамарі Миколаївні залучати до співпраці науковців 
Київського національного держуніверситету ім. 
Т.Г. Шевченка, Інституту зоології НАН України 
ім. І.І. Шмальгаузена, ДП «Інститут епідеміології 
та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевсько-
го АМН України», Харківської медичної академії 
післядипломної освіти, Харківського інституту 
експериментальної ветеринарії НАН України, Інсти-
туту медичної паразитології і тропічної медицини  
ім. Є.І. Марциновського (РФ, Москва), Національ-

ного інституту гігієни (Польща, Варшава), «ФБУН 
РостовНИИ микробиологии и паразитологии Рос-
потребнадзора» (РФ, Ростов-на-Дону), «ГБОУ 
ВПО Ростовский государственный медицинский 
университет Минздрава России» (РФ, Ростов-на-
Дону), інших науково-дослідних інститутів.

Значний особистий внесок Т.М. Павліковська 
внесла у створення національної нормативної бази 
з питань медичної паразитології та впровадження 
новітніх розробок в практику.

Т.М. Павліковська понад 40 років перебу-
вала членом Українського наукового товариства 
паразитологів (УНТП) та була членом його Прав-
ління. Вона була почесним членом Української 
Республіканської Спілки паразитологів при НАН, 
членом правління Української Спілки епідеміологів, 
мікробіологів та паразитологів, членом Президії 
Міжнародної асоціації паразитоценологів, мала 
ряд нагород, у тому числі ювілейну медаль «100-
річчя з дня народження академіка К.І. Скрябіна» 
за розробку та втілення в практику досягнень 
медичної паразитології.

Світла пам’ять про чудову людину, непере-
вершеного лектора, вчителя, наставника, друга, 
патріота Української школи паразитологів і рідної 
України, назавжди залишиться в серцях вдячних 
учнів та всіх, хто мав щастя спілкуватися з Тамарою 
Миколаївною — чарівною жінкою, талановитою 
людиною, яка до останнього подиху дарувала нам 
свої знання, мудрість, повагу і любов.

Колектив паразитологічного відділу
з лабораторією ДЗ «УЦКМЗ МОЗ»
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РУКОПИСІВ

До публікації подаються роботи, які містять результати досліджень в галузі профілактичної медицини, огляди літератури, 
лекції, інші матеріали за розділами «Епідеміологія», «Мікробіологія», «Вірусологія», «Медична паразитологія», «Діагнос-
тика, клініка та профілактика інфекційних хвороб», які не друкувалися раніше і не перебувають на розгляді щодо публіка-
ції в інших видавничих структурах.
1.  Стаття повинна супроводжуватися офіційним направленням закладу, в якому виконана робота, експертним висновком 

про можливість опублікування, бути підписана керівником установи та завірена печаткою, на останній сторінці — влас-
норучні підписи авторів рукопису. Повні імена авторів, академічні звання, посади, адреса, телефон, факс, e-mail повинні 
бути представлені на окремій сторінці.

2.  Рукопис може бути написаний українською, російською або англійською мовою та подається у двох примірниках.
3.  Об’єм оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, резюме, літературу, не повинен перевищувати 15 сторінок; 

огляду літератури, лекції — 20 сторінок, короткого повідомлення, рецензії — 5 сторінок; інших матеріалів (історичні 
дати, ювілеї) — 2–3 сторінки.

4.  Рукопис друкується через 1,5 інтервали, з шириною полів зліва, зверху, знизу і справа — 2 см, шрифт Times New  
Roman, кегль 14.

5.  До друку у виданні приймаються лише статті, які мають такі необхідні елементи:
• Індекс УДК (універсальний десятковий класифікатор);
• Ініціали, прізвище автора(ів);
• Назва роботи прописними буквами напівжирним шрифтом;
• Повна назва закладу, де виконана робота;
• Місто, країна, якщо вони не входять до назви закладу.

«Вступ» повинен містити постановку проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 
завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається 
автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання 
цілей статті (постановка завдання);
«Матеріали і методи» вміщують характеристику об’єкту дослідження, методику дослідження, методи статистичної оброб-
ки отриманих даних;
«Результати та їх обговорення» висвітлюють отримані дані, їх наукову і практичну значущість;
«Висновки» відображають тільки доведену в роботі інформацію;
«Перспективи подальших досліджень» у даному напрямку;
«Література» включає список усіх джерел, на які є посилання в тексті;
Резюме: українською мовою, російською мовою, англійською мовою, ключові слова.
6.  Усі фізичні величини та одиниці слід наводити в міжнародних одиницях (SI).
7.  Стаття може містити діаграми, графіки, таблиці та фотографії (не більше 5), які не повинні бути перевантажені тексто-

вими позначеннями. Номери таблиць пишуться зверху справа над назвою таблиць. Номер та назва рисунка ставиться 
внизу під рисунком. Графічний матеріал не повинен дублювати матеріал таблиць. Не допускаються скорочення в назвах 
таблиць та рисунків. У підписах до мікрофотографій вказуються збільшення (окуляр, об’єктив), метод фарбування.

8.  Список цитованої літератури складається переважно (не менше двох третин) праць останніх 5 років: в оригінальних 
статтях — 5–15 джерел, в оглядах — не більше 50. У тексті дається посилання на порядковий номер (в квадратних 
дужках). Список літератури оформляється у відповідності з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, скорочення слів і словосполучень — у 
відповідності з ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93. Посилання на неопубліковані роботи не допускаються. Список літератури 
подається у алфавітному порядку (спочатку українською, та російською мовами, потім іноземними). Роботи вітчизня-
них авторів, які надруковані в іноземній літературі, розміщують серед іноземних джерел. Прізвища іноземних авторів 
подаються в оригінальному написанні. У бібліографічному описі наводяться такі дані: прізвище автора(ів), ініціали, 
повна назва статті, джерело, рік видання, том, номер випуску, сторінки; для книг, монографій вказуються місце ви-
дання, видавництво, загальна кількість сторінок. В описі праці кількох авторів (не більше трьох) вказують всіх авторів, 
в списку літератури її розміщують по прізвищу першого автора. Праці, в яких колектив авторів більше трьох, вносять 
до списку літератури за початковим словом назви роботи. Після назви роботи, через косу риску, вказують прізвища 
авторів, ініціали ставлять перед прізвищем. Якщо цитується декілька робіт одного і того ж автора, їх треба вказувати в 
послідовності видання. Відповідальність за точність бібліографії несе автор.

9.  У резюме (мінімальний обсяг — 150 слів, максимальний — 300 слів) необхідно вказати назву статті, ініціали та пріз-
вища авторів, назвeа установи, де виконана робота. Резюме повинно відображати основні розділи публікації: актуаль-
ність, мету (постановку проблеми), матеріали і методи дослідження, загальні результати і основні висновки. На кожен 
з цих компонентів резюме відводиться по 1–2 речень. Після резюме наводяться ключові слова (до 5–7 слів або слово-
сполучень) в називному відмінку.

10.  Електронний рукопис, записаний у форматі DOc (microsoft Word), подається на дискетах або іншому електронному 
носії.

Відповідальність за вірогідність інформації та оригінальність поданих матеріалів покладається на авторів. У процесі ре-
дагування робіт редакція зберігає за собою право змінювати стиль, але не зміст. Роботи, оформлені без дотримання вимог 
редакції, не реєструються. Рукописи, не прийняті до друку, авторам не повертаються. Висловлені авторами думки можуть 
не збігатися з позицією редакції. 

Статті надсилати за адресою: 03680, м. Київ, вул. М. Амосова, 5. Журнал «Профілактична медицина»
 тел. (044) 275-37-11, Е-mаіl: epidemics@ukr.net
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К публикации подаются работы, содержащие результаты исследований в области профилактической медицины, обзоры 
литературы, лекции, другие материалы по разделам «Эпидемиология», «Микробиология», «Вирусология», «Медицинская 
паразитология», «Диагностика, клиника и профилактика инфекционных болезней», которые не публиковались ранее и не 
находятся на рассмотрении относительно публикации в других издательских структурах.
1.  Статья должна сопровождаться официальным направлением учреждения, в котором выполнена работа, экспертным 

заключением о возможности опубликования, быть подписана руководителем учреждения и заверена печатью, на пос-
ледней странице — собственноручные подписи авторов рукописи. Полные имена авторов, академические звания, 
должности, адрес, телефон, факс, e-mail должны быть представлены на отдельной странице.

2.  Рукопись может быть написана на украинском, русском или английском языке и подается в двух экземплярах.
3.  Объем оригинальной статьи (включая таблицы, рисунки, резюме, литературу) не должен превышать 15 страниц. Обзор 

литературы, лекции — 20 страниц. Краткое сообщение, рецензии — 5 страниц; другие материалы (исторические даты, 
юбилеи) — 2–3 страницы.

4.  Рукопись печатается через 1,5 интервала, с шириной полей слева, сверху, снизу и справа — 2 см, шрифт Times New 
Roman, кегль 14.

5.  К печати в издании принимаются только статьи, которые имеют такие необходимые элементы:
• Индекс УДК (универсальный десятичный классификатор)
• Инициалы, фамилия автора(ов);
• Название работы прописными буквами полужирным шрифтом;
• Полное название учреждения, где выполнена работа;
• Город, страна, если они не входят в названия учреждения.

«Введение» должно содержать постановку проблемы в общем виде и ее связь с важными научными или практическими 
задачами. Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опи-
рается автор. Выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящена статья; формулирование целей 
статьи (постановка задачи);
«Материалы и методы» вмещают характеристику объекта исследования, методики исследования, методы статистической 
обработки полученных данных;
«Результаты и их обсуждение» освещают полученные данные, их научную и практическую значимость;
«Выводы» отражают только доказанную в работе информацию;
«Перспективы дальнейших исследований» в данном направлении;
«Литература» включает список источников, на которые есть ссылки в тексте;
Резюме: на украинском, русском, английском языке, ключевые слова.
6.  Все физические величины и единицы следует приводить в международных единицах (SI).
7.  Статья может содержать диаграммы, графики, таблицы и фотографии (не более 5), которые не должны быть пере-

гружены текстовыми обозначениями. Номера таблиц пишутся сверху справа над названием таблиц. Номер и название 
рисунка располагается внизу под рисунком. Графический материал не должен дублировать материал таблиц. Не до-
пускаются сокращения в названиях таблиц и рисунков. В подписях к микрофотографиям указываются увеличение 
(окуляр, объектив), метод окрашивания.

8.  Список цитируемой литературы состоит преимущественно (не менее двух третей) из работ последних 5 лет, в ориги-
нальных статьях — 5–15 источников, в обзорах — не более 50. В тексте дается ссылка на порядковый номер (в квадрат-
ных скобках). Список литературы оформляется в соответствии с ГОСТ 7.1: 2006, сокращения слов и словосочетаний — в 
соответствии с ДСТУ 3582-97 и ГОСТ 7.12-93. Ссылки на неопубликованные работы не допускаются. Список литературы 
приводится в алфавитном порядке (сначала на украинском и русском языках, затем на иностранном). Работы отече-
ственных авторов, опубликованные в иностранной литературе, размещают среди иностранных источников. Фамилии 
иностранных авторов представляются в оригинальном написании. В библиографическом описании приводятся сле-
дующие данные: фамилия автора(ов), инициалы, полное название статьи, источник, год издания, том, номер выпуска, 
страницы; для книг, монографий указываются место издания, издательство, общее количество страниц. В описании 
работы нескольких авторов (не более трех) указывают всех авторов, в списке литературы ее размещают по фамилии 
первого автора. Труды, в которых коллектив авторов больше трех, вносят в список литературы по первоначальному сло-
ву названия работы. После названия работы, через косую черту, указывают фамилии авторов, инициалы ставят перед 
фамилией. Если цитируется несколько работ одного и того же автора, их надо указывать в последовательности издания. 
Ответственность за точность библиографии несет автор.

9.  В резюме (минимальный объем — 150 слов, максимальный — 300 слов) необходимо указать название статьи, ини-
циалы и фамилии авторов, название учреждения, где выполнена работа. Резюме должно отображать основные раз-
делы публикации: актуальность, цель (постановку проблемы), материалы и методы исследования, общие результаты и 
основные выводы. На каждый из перечисленных компонентов резюме отводится по 1–2 предложения. После резюме 
приводятся ключевые слова (до 5-7 слов или словосочетаний) в именительном падеже.

10.  Электронная рукопись, записанная в формате DOc (microsoft Word), подается на дискетах или другом электронном 
носителе.

Ответственность за достоверность информации и оригинальность представленных материалов возлагается на авторов. 
В процессе редактирования работ редакция оставляет за собой право изменять стиль, но не содержание. Работы, оформ-
ленные без соблюдения требований редакции, не регистрируются. Рукописи, не принятые к печати, авторам не возвраща-
ются. Высказанные авторами мнения могут не совпадать с позицией редакции. 

Статьи направлять по адресу: 03680, г. Киев, ул. М. Амосова, 5, журнал «Профилактическая медицина»  
 тел. (044) 275-37-11, E-mail: epidemics@ukr.net

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ РУКОПИСЕЙ
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For publication served papers containing the results of research in the field of preventive medicine, literature reviews, lectures and 
other materials in sections “Epidemiology”, “microbiology”, “Virology”, “medical parasitology,” “Diagnosis, clinical and preven-
tion of infectious diseases,” which not been previously published and are not under consideration in respect of the publication of 
other publishing organizations.

1.  The article must be accompanied by an official direction of the institution where the work was done, the expert opinion on the 
possibility of publishing, be signed by the head of the institution and stamped, on the last page — the authors of the manuscript 
handwritten signatures. Full names of the authors, academic rank, position, address, phone, fax, e-mail should be submitted 
on a separate page.

2.  The manuscript can be written in Ukrainian, Russian or English and submitted in two copies.

3.  The amount of the original article (including tables, figures, resume, references) should not exceed 15 pages, a review of 
literature, lectures — 20 pages, short message, recessions — 5 pages; other materials (historical dates, anniversaries) —  
2-3 pages.

4.  The manuscript is printed in 1,5 slot with a width of boxes on the left, top, bottom and right — 2 cm, font Times New Roman, 
14 pt.

5.  In the print edition only accept articles that have the necessary elements:
• UDc (Universal Decimal qualifier)
• Initials and surname of the author(s);
• Title of work in bold capital letters;
• Full name of the institution where the work was performed;
• City, country, if they are not included in the name of the institution.

“Introduction” should contain a statement of the problem in general and its connection with important scientific and practical 
tasks. Analysis of recent studies and publications in which a solution of this problem and to which the author refers. Selection of 
the unsolved aspects of the problem, which is devoted to the art; formulation of the purposes of article (problem);
“Materials and Methods” contains the characteristic object of study, research methods, statistical treatment of the data;
“Results and discussion” highlight the findings and their scientific and practical significance;
“The findings” reflect only proved in the study information;
“Prospects for further research” in this direction;
“Literature” includes a list of resources that are referenced in the text;
Summary: Ukrainian, Russian, English, and keywords.

6.  All physical quantities and units should be given in international units (SI).

7.  Article may include charts, graphs, tables and photos (up to 5), which should not be overloaded with text labels. Table numbers 
are written on the right top of the table name. The number and name of the picture is at the bottom of the figure. Graphic mate-
rial should not duplicate table’s material. Not allowed reduction in the names of tables and figures. captions to microphoto-
graphs indicated an increase (ocular lens) staining method.

8.  The list of references is predominantly (at least two thirds) work the last 5 years in the original papers — 5–15 sources, sur- 
veys — no more than 50. In the text, reference is made to the serial number (in brackets). References made in accordance with 
GOST 7.1: 2006, the reduction of words and phrases — in accordance with DSTU 3582-97 and GOST 7.12-93. References to 
unpublished works are not allowed. References are listed in alphabetical order (first in Ukrainian, and Russian, then foreign). 
The works of local authors published in foreign literature, placed among foreign sources. The names of foreign authors served 
in the original writing. The bibliographic description, the following information: name of the author (s), initials, full title of the 
article, the source, year of publication, volume, issue number, pages; for books, monographs specify the place of publication, 
publisher, and number of pages. In describing the work of several authors (no more than three) indicate all the authors in the 
bibliography, it is placed on the first author’s surname. publications with a group of authors for more than three make the list 
of the literature on the initial word of the title of the work. After the title, a slash, indicating the names of the authors, the initials 
of the pose name. If cited several works of the same author, they should be specified in order of publication. The responsibility 
for the accuracy of the bibliography bears the author.

9.  In summary (the minimum amount — 150 words, maximum — 300 words) must specify the name of the article, authors’ 
names, name of the institution where the work was done. The summary should reflect the main sections of the publication: rele-
vance, purpose (problem), materials and methods, the overall results and the main conclusions. On each of these components 
is given the summary 1-2 sentences. After a summary keywords (5-7 words or phrases) given in the nominative case.

10.  Electronic manuscript, written in the format DOc (microsoft Word), served on a diskette or other electronic medium.
Responsibility for the accuracy and originality of the information submitted materials rests with the authors. In the editing pro-
cess works editors reserve the right to change the style, but not the content. manuscripts submitted without complying with the 
requirements of the editorial board, are not registered. manuscripts not accepted for publication, the authors will not be returned. 
The views expressed by the authors may not coincide with the position of the editorial board. 
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