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Проаналізовано етіологічну роль ентеровіру-Проаналізовано етіологічну роль ентеровіру-

сів при гострих респіраторних інфекціях, визна-сів при гострих респіраторних інфекціях, визна-

чено найбільш актуальні їх типи, зокрема EV-D68, чено найбільш актуальні їх типи, зокрема EV-D68, 

CV-А21, EV-А71, Е-3, -6, -11, -30, CV-В5 тощо та CV-А21, EV-А71, Е-3, -6, -11, -30, CV-В5 тощо та 

нові віруси EV-С104, EV-С105, EV-С109, EV-С117, нові віруси EV-С104, EV-С105, EV-С109, EV-С117, 

EV-С118. Показано здатність ентеровірусів виклика-EV-С118. Показано здатність ентеровірусів виклика-

ти ураження нижніх відділів респіраторного тракту ти ураження нижніх відділів респіраторного тракту 

з тяжким клінічним перебігом і навіть фатальни-з тяжким клінічним перебігом і навіть фатальни-

ми пневмоніями. Наголошується, що EV-D68 на-ми пневмоніями. Наголошується, що EV-D68 на-

тепер розглядається як реемерджентний збудник. тепер розглядається як реемерджентний збудник. 

Це пов’язано з підвищенням його епідемічного і Це пов’язано з підвищенням його епідемічного і 

патогенного потенціалу, у тому числі з набуттям патогенного потенціалу, у тому числі з набуттям 

нейротропних властивостей. Ентеровіруси можуть нейротропних властивостей. Ентеровіруси можуть 

бути причиною моно- або ко-інфекції у імуноком-бути причиною моно- або ко-інфекції у імуноком-

петентних та імунокомпроментованих пацієнтів. До петентних та імунокомпроментованих пацієнтів. До 

найбільшої групи ризику належать діти молодшого найбільшої групи ризику належать діти молодшого 

віку. В Україні в 1980 - 1990-х роках від пацієнтів віку. В Україні в 1980 - 1990-х роках від пацієнтів 

з гострими респіраторними захворюваннями най-з гострими респіраторними захворюваннями най-

частіше виділяли ентеровіруси CV-В3, CV-В5,  Е-6, частіше виділяли ентеровіруси CV-В3, CV-В5,  Е-6, 

-9, -11, -19, -21. Показано необхідність постійного -9, -11, -19, -21. Показано необхідність постійного 

вірусологічного моніторингу з метою визначення вірусологічного моніторингу з метою визначення 

епідемічних ризиків.епідемічних ризиків.

Ключові слова: ентеровіруси, гострі респіратор-Ключові слова: ентеровіруси, гострі респіратор-

ні інфекції, інфекції нижніх відділів  респіраторного ні інфекції, інфекції нижніх відділів  респіраторного 

тракту, пневмонії.тракту, пневмонії.

Ентеровіруси (EV) належать до тих збудни-
ків, для яких характерним є клінічний полі-

морфізм захворювань, які вони викликають. За 
останнє десятиріччя стрімко зростає відома кіль-
кість серотипів EV, що обумовлено, з одного боку, 
удосконаленням методів молекулярно-генетичних 
досліджень, з іншого – високим потенціалом цих 
збудників до рекомбінацій та впливу інших чинни-

ків, пов’язаних із життєдіяльністю людини [3]. По-
стійно відбуваються таксономічні зміни й у сімей-
стві Picornaviridae, до якого належить рід Enterovirus 
поряд із 34 іншими родами [51]. До роду Enterovirus  
належать  види Enterovirus, що включають пере-
важно EV людей (А, В, C, D),  види E (раніше Bovine 

enterovirus), F (включає представників групи В уже 
неіснуючого виду Bovine enterovirus), G (раніше 
Porcine enterovirus B), H (раніше Simian enterovirus 

A), І (новий вид, до якого входять верблюжачі  EV),  
J (включає мавпячі ентеровіруси SV6, EV-J103, EV-
J108, EV-J112, EV-J115, EV-J121), Rhinovirus A, B C 
(раніше Human rhinovirus А, В, С).

В останні роки все більше уваги приділяється 
ролі EV людини при респіраторних інфекціях, що 
пов'язано з розширенням діагностичних можли-
востей  відносно відомих ентеровірусів, ідентифі-
кацією їх нових типів, а головне - з тими тяжкими  
ураженнями нижніх відділів  дихальних шляхів, які 
вони здатні викликати.

Мета роботи полягала в аналізі й узагальненні 
даних щодо ролі  EV людини при респіраторних за-
хворюваннях, особливостей їх перебігу, можливих 
наслідків та визначення епідеміологічних ризиків.

Натепер EV розглядають як одну з провідних 
причин бронхіолітів і загострення бронхіальної аст-
ми [43]. Більш того, є дані, що  ці віруси можна вва-
жати третьою за значимістю етіологічною причи-
ною бронхіоліту у  дітей віком від 1 до 12 місяців [8]. 
У таблиці надані узагальнені дані щодо ентеровіру-
сної етіології при ураженні респіраторного тракту.

Ентеровірус типу D68. Одним із найбільш небез-
печних EV, що останнім часом набув високого епі-
демічного, патогенного та патогенетичного потенці-
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алу, є EV-D68 [4]. Спорадична захворюваність, що 
була раніше притаманна цьому збуднику,  з кінця 
2014 р. змінилася на широке епідемічне розповсю-
дження спочатку на території Канади і США, потім 
почали реєструватися випадки в Європі й Азії. Ви-
падки цієї інфекції супроводжувалися тяжкими ура-
женнями дихальних шляхів, зокрема їх нижніх від-
ділів, навіть з летальними наслідками [33, 36]. Про 
причетність цього вірусу до розвитку пневмоній 
повідомлялося і в попередні роки [31, 42, 43]. При-
пускають, що зареєстрована кількість випадків у 
Північній Америці в 2014 р. (понад 1000) була знач-
но меншою за реальну, яка могла сягати мільйонів, 
що підкреслює важливість цього реемерджентного 
збудника для охорони здоров’я. Тоді ж вперше було 
зареєстровано летальний випадок у Гонконзі [54]. 
У Мексиці захворювання у дітей супроводжувалися 
загостренням астми та пневмонією, а також нейтро-
філією, лімфопенією та розвитком гіпоксемії [50].

На прикладі одного із досліджень, проведених у 
США в 2014 р. на початку спалаху, було показано, 
що середній вік пацієнтів з етіологічно підтвердже-
ним діагнозом EV-D68-інфекції (614 захворілих) 
становив 5 років (від 3 днів до 92 років)  [34]. Серед 
поширених симптомів були задишка (84%), кашель 
(81%), хрипи (70%), температура (48%),    59%  по-
требували лікування у  відділеннях інтенсивної те-
рапії, а  28%  - штучної  вентиляції легень.   52% 
пацієнтів мали в анамнезі астму або  захворювання 
дихальних шляхів.  Ці дані свідчать про серйозність 
клінічного перебігу цієї інфекції та про те, що до 
групи ризику слід віднести осіб з астмою та іншими 
захворюваннями респіраторного тракту. За резуль-

татами аналізу спалаху EV-D68-інфекції в Італії в 
2016 р. серед 22 дітей з етіологічно підтвердженим 
діагнозом у 12 (54,5%) спостерігалася пневмонія 
[40]. Усі досліджені ізоляти належали до  субкладу 
В3. У межах субклайду італійські штами були най-
більш тісно генетично пов'язані зі штамами, вияв-
леними в Південному Китаї в 2015 р., та  у США і 
Нідерландах - у 2016 р.

Узагальнені дані щодо тяжких респіраторних 
захворювань, у тому числі пневмоній, викликаних 
EV-D68, кількість яких у світі збільшується, також 
свідчать про ризик  тяжких проявів інфекції у дітей 
з  такими преморбідними станами,  як недоноше-
ність або хронічні захворювання [9], а пневмонії мо-
жуть розвиватися як у дітей, так і у дорослих [29]. 
Крім того, з’явилися повідомлення про роль цього 
вірусу у розвитку хронічних бронхіолітів у дорослих 
людей молодого віку, про що свідчить визначення 
вірусу в тканинах легень при біопсії [40]. У таких 
пацієнтів часто спостерігалися загострення хворо-
би з наступним розвитком прогресуючої дихальної 
недостатності.

Наступним «сюрпризом» щодо EV-D68 вияви-
лися поява у нього нейротропних властивостей 
та здатності викликати гострі в’ялі паралічі (ГВП), 
що спостерігається на тлі попередніх виражених 
респіраторних симптомів [18, 38, 55]. Натепер на-
голошується, що в США має місце зростання непо-
ліомієлітних випадків ГВП серед дітей, пов’язаних із 
цим вірусом. Про аналогічну ситуацію повідомля-
ється в Німеччині, Аргентині [24, 38]. Випадки ГВП, 
викликані EV-D68, реєструються в різних країнах 
світу. Вони  спостерігаються, головним чином, се-

Таблиця. Роль ентеровірусів при респіраторних ураженнях

 Клінічна форма 
хвороби Тип вирусу Джерело інформації

Гострі респіраторні 
захворювання

PV1 – PV3, CV-А1, -5, -6, -9, -14, -21, 
CV-В1 - 5, Е-3, -6, -7, -9, -11, -13, -14, 
-17, -19, -21, -25, -30,  EV-D68, EV-В69, 
EV-B74, EV-B75, EV-B78, EV-C104, EV-
C105, EV-C109, EV-C117, EV-C1118

[1, 2, 4, 5, 6, 16, 27, 30, 
35, 37, 39, 44, 46,  48, 49,  
51, 52, 56, 58]  

Пневмонії CV-А9, CV-А16, EV-D68, EV-A71, EV-
C104,   EV-C109, EV-C117

[8, 10, 14, 15, 16, 19, 23, 
29, 31, 37, 42, 50, 61]

 Бронхіоліти EV-D68 [8, 12, 25, 43]
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ред дітей і можуть супроводжуватися залишковими 
явищами паралічу. Однак аналогічні  випадки спо-
стерігаються і серед дорослих. В Італії зареєстро-
вано розвиток паралічів верхніх та нижніх кінцівок 
і  дихальних м’язів у жінки з неходжкинською лім-
фомою [11]. Етіологічний діагноз підтверджено 
виділенням в EV-D68 із ліквору, плазми та змиву з 
горла. У Великобританії  описано випадок гостро-
го сегментарного  в’ялого  паралічу з ураженням 
дихальних шляхів у дорослої людини у, а   EV-D68 
виявлений у зразку мокротиння [45].

В експерименті на новонароджених мишах було 
доведено здатність штамів EV-D68, ізольованих під 
час епідемії 2014 р., викликати паралічі навіть при 
інтраназальному введенні, що  супроводжувалося 
втратою рухових нейронів у передніх рогах сегмен-
тів спинного мозку, які відповідали паралізованим 
кінцівкам [21]. У той же час, прототипні штами 1962 
р. (Fermon  і Rhyne) не мали такої властивості. На 
моделі одного з досліджуваних штамів 2014р. (шта-
му MO/14-18947) визначено здатність вірусу про-
никати у спинний мозок. Запропоновано ще одну 
модель тварин для вивчення патогенезу цієї інфек-
ції, а саме тхорів (Mustela putorius furo) [62]. Було 
показано, що при їх інфікуванні віруси визначали в 
фекаліях, назальному та дихальному трактах, а із 
застосуванням методу імунофлюоресценції дове-
дено, що вірус як рецептори використовує в ткани-
нах легень сіалові кислоти з α-2,6-зв’язком. Також 
було виявлено високий рівень експресії інтерлейкі-
ну (IL) -1a, IL-8, IL-5, IL-12, IL-13 та IL-17a в легенях.

Секвенування геномів штамів, ізольованих в різ-
них країнах, та філогенетичний аналіз показали іс-
нування 4 клайдів даного вірусу та ряду субклайдів 
(А: А1, А2, А3; В: В1, В2, В3;  С, D) [20, 53]. Досліджу-
вали зміни в геномі вірусу, які б могли бути відпові-
дальними за набуття ним нейровірулентності. Було 
показано, що протягом 2013 р. та 2014 р. одночас-
но циркулювали віруси 3 окремих генетичних ліній 
[60].  Ізоляти, що були виділені від пацієнтів з ГВП, 
належали до субклайду В1. Більшість ізолятів цьо-
го субклайду мали 21 унікальну заміну, що відріз-
няло їх від інших штамів цього вірусу, включаючи 
амінокислотні заміни VP1, VP2 і VP3 капсидних 

білків та 3D-РНК-залежної РНК-полімерази, а та-
кож заміщення нуклеотидів у  ділянці внутрішньої 
посадки рибосоми (IRES). На особливу увагу за-
слуговує той факт, що в 12 з цих позицій ізоляти 
субклайду B1 мають ті ж залишки, що спостеріга-
ються в еквівалентних позиціях  нейровірулентних 
ентеровірусів,  зокрема поліовірусу, EV-D70 та EV-
A71. Є припущення, що саме такі генетичні зміни 
стали причиною набуття  EV-D68 тих емерджентних 
властивостей, що стали причиною його епідемічно-
го поширення та зміни вірулентності. 

За результатами молекулярно-генетичних до-
сліджень, проведених у наступні роки, а саме  до-
слідження кластеру штамів, виділених в  Гонкон-
зі, було запропоновано субклайд А2 віднести до 
окремого клайду D із подальшим його поділом на 
субклайди D1 та D2 [54]. За результатами інших 
авторів  більшість тяжких випадків була етіоло-
гічно пов’язана з вірусом  субклайду В3, що дає 
підставу для необхідності  подальшого вивчення 
зв'язків між генетичним різноманіттям  EV-D68 та 
клінічним перебігом інфекції [20]. Описано спалах в 
Стокгольмі (Швеція) у 2016 р., викликаний вірусом 
цього субклайду, і показано, що з 74 вірусологічно 
підтверджених випадків 10 пацієнтів мали  серйозні 
респіраторні або неврологічні симптоми, а 1 випа-
док закінчився летально [17].

Таким чином, EV-D68 натепер є таким реемер-
джентним збудником, який потребує глобального 
моніторингу його розповсюдженості, подальших 
генетичних змін, пов’язаних з ним випадків інфекції 
тощо з метою своєчасного попередження ризиків, 
пов’язаних не тільки з його здатністю виклика-
ти тяжкі респіраторні захворювання з ураженнях 
нижніх відділів дихального тракту, але й у зв’язку з 
набутою в останні роки вираженою нейровірулент-
ностю.  Останнім часом все частіше говорять про 
перспективу створення вакцин для профілактики 
цієї інфекції.

Ентеровірус типу С104. Одним з недавно від-
критих ентеровірусів із вираженою тропністю до 
тканин респіраторного тракту є EV-С104,  який ви-
кликає клінічну симптоматику, близьку до тієї, що 
спостерігається при риновірусній інфекції. Його 



6
Профілактична медицина № 1 (34)/2019

АКТУАЛЬНА ТЕМА

вперше було визначено в пробах від 8 дітей з клі-
нікою гострого середнього отиту або пневмонії в 
Швейцарії в 2008 р. без доведеного епідемічного 
зв'язку між випадками при вивченні ролі рино- і 
ентеровірусів у респіраторних захворюваннях. У 
цей же період вірус був виявлений у 3 імуноком-
проментованих і 2 імунокомпетентних пацієнтів із 
респіраторними інфекціями в Італії (жовтень 2008р. 
- вересень 2009 р.) [41, 46]. Його приналежність до 
нового типу було  визначено на підставі секвену-
вання таких регіонів геному, як 5'UTR (untranslated 
region), VP1 і 3CD, і встановлених відмінностей за 
5'UTR. Автори припускають, що поширення цього 
вірусу в людській популяції є набагато ширшим, ніж  
визначено натепер, через нечутливість до нього клі-
тинних культур і обмеженість використання моле-
кулярно-генетичних методів дослідження.

EV-С104 належить до EV-C. Найбільш спорідне-
ними до нього серотіпами є CV-A19, CV-A22 і CV-A1 
як такі, що не викликають цитопатического ефекту 
в культурах клітин, і для яких не встановлено випад-
ків рекомбінації. Не можна виключити можливість 
набуття в подальшому цим вірусом нейротропних 
властивостей, як і вірусами CV-A, що належать до 
цього виду. Підставою для такого припущення є 
результати філогенетичного аналізу, згідно з яки-
ми висловлено гіпотезу щодо формування підвиду 
поліовірусу від кластера CV-A виду EV-C за рахунок 
мутації у вірусному капсиді [26]. Зазначене приве-
ло до переходу від використання вірусом в якості 
клітинного рецептора молекули міжклітинної адге-
зії 1 (ICAM-1 - intercellular adhesion molecule-1) на 
CD155. Це, у свою чергу, стало причиною істотної 
зміни патогенності збудника.

Натепер є повідомлення про визначення цього 
вірусу  у дорослого  пацієнта (36 років) в Японії, 
який мав нежить, кашель, фарингіт та  температуру 
(38,3° С) [28]. Перещеплювальні клітинні культури 
Vero and RD-18S виявилися нечутливими до зазна-
ченого збудника. Автори висловлюють припущення 
про більш широке розповсюдження цього вірусу у 
світі, ніж відомі спорадичні випадки, що потребує 
подальшого вірусологічного спостереження та удо-
сконалення діагностики. У Китаї при вірусологіч-

ному  дослідженні назофаренгіальних змивів від 
пацієнтів дитячого госпіталю (3108 дітей) та гос-
піталю для дорослих (9232 дорослих), відібраних 
протягом 2006 – лютого 2012 рр., вірус визначено 
у 4 дітей з пневмонією та бронхопневмонією (паці-
єнти до госпіталізації протягом понад 10 днів мали 
підвищену температуру та кашель) і в 1 доросло-
го з інфекційною симптоматикою верхніх відділів 
респіраторного тракту, у якого за 1 день до обсте-
ження спостерігалися підвищена температура, оз-
ноб, панталгія, виділення мокротиння [59]. У 3 ді-
тей, позитивних на EV-С104, також було визначено 
адено- або респіраторно-синцитіальний вірус, а в 1 
– одночасно адено-, бокавіруси та вірус парагрипу 
типу 1 Досліджувані амінокислотні послідовності 
для всіх 5 штамів EV-С104 були на 97,9% -100,0% 
ідентичними зі штамами, виділеними в Швейцарії, 
Італії та Японії.

Ентеровірус типу С105. Вперше EV-С105 було 
виділено від хворого з ГВП у Конго в 2010 р. під 
час спалаху поліомієліту [32]. У подальшому його 
визначали у пацієнтів із захворюваннями верхніх і 
нижніх дихальних шляхів у Європі й Африці [39]. 
Аналіз нуклеотидних послідовностей кодуючих ре-
гіонів геному 5 штамів, ізольованих в Італії,  Румунії 
і Бурунди, показали їх тісний генетичний зв'язок з 
EV-C109 и EV-C118. Окремі невідповідності у струк-
турі регіонів Р1 і Р3 дозволили припустити факт 
рекомбінації з EV-В. Було визначено циркуляцію 2 
різних генетичних ліній EV-C105 (африканську й 
європейську). Є повідомлення про 1 випадок визна-
чення EV-C105 у 52-річного пацієнта з гострим рес-
піраторним захворюванням середньої тяжкості в 
Новій Зеландії [47]. Під час спалаху в США в 2014 р. 
EV-С68-інфекції від хворого з ГВП було ізольовано 
EV-C105, що викликало занепокоєння авторів щодо 
повноти діагностики захворювань, етіологічно 
пов’язаних із цим вірусом [22]. Таким чином, урахо-
вуючи наявність нейротропного потенціалу у цього 
вірусу необхідним є подальший вірусологічний мо-
ніторинг його циркуляції навіть за умов спорадич-
ного характеру пов’язаної з ним захворюваності.

  Ентеровірус типу С109. Від хворого з го-
строю респіраторною інфекцією ізольований також 
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новий EV-C109, який має  виражені споріднені ха-
рактеристики з   EV виду С за всіма геномними ре-
гіонами, крім 5'UTR [56]. За регіоном геному 5'UTR 
він виявився рекомбінантом EV-C і EV-А. Подаль-
ші ретроспективні дослідження показали, що цей 
вірус циркулював і в попередні роки, викликаючи 
захворювання,  що супроводжувалися ураженням 
верхніх і нижніх відділів респіраторного тракту [16, 
37]. Висловлюється припущення, що цей збудник 
може бути етіологічним агентом при тих випадках 
респіраторних захворювань, які характеризуються 
важким перебігом і вимагають госпіталізації.

Ентеровірус типу С117. EV-C117 був ізольова-
ний від 45-місячної дитини з позалікарняною пне-
вмонією в Литві [14]. Вірус виявився ідентичним з 
EV-С104 за амінокислотною послідовністю VP1 на 
78,7%, а за нуклеотидною - на 70%. При порівнянні 
за цими показниками з EV-С109 ідентичність дорів-
нювала відповідно 77,4% та 69,1%. Нуклеотидні по-
слідовності регіонів генома P2 та P3 показали біль-
шу ідентичність відповідним послідовностям штаму 
EV-C104 AK11, виділеному в Японії, ніж послідов-
ності регіону P1, також визначено рекомбінантну 
ділянку в регіоні 2С/3А. Зазначене дало підставу 
авторам зробити висновок про  рекомбінантне по-
ходження вірусу.  

При проведенні 6-річного вірусологічного мо-
ніторингу в Китаї та Монголії при дослідженні но-
соглоткових змивів від дітей із захворюваннями 
нижніх дихальних шляхів  EV-С117 виявлено у 10 
обстежених, а у пацієнтів з грипоподібними захво-
рюваннями  - у 5 [58]. За нуклеотидними послідов-
ностями VP1 досліджені штами, виділені в Китаї та 
Монголії,  на 89,9-95,6%  були ідентичними з про-
тотипним штамом LIT22, ізольованим у Литві, а за 
амінокислотними - на 95,2% -98,3%.  

Ентеровірус типу С118.  EV-С118 було визначе-
но у 2 дітей (із середнім отитом та пневмонією) в 
Ізраїлі [57]. За нуклеотидними послідовностями 
регіонів геному P2 та P3 обидва штами мали біль-
шу ідентичність до вірусів EV-C109 і EV-C105, ніж 
за регіоном Р1. Найвищий рівень спорідненості з 
EV-C105 спостерігався  за геном 3D (> 75%). Як і 
у EV-C104 та EV-C109, у цих нових штамів спосте-

рігалися відрізнялися від класичної послідовності 
регіону 5'UTR, характерної для виду EV-C, що є під-
твердженням рекомбінантного походження нового  
EV-C118.

Інші ентеровіруси. Крім того, у декількох клініч-
них дослідженнях було виявлено етіологічну роль 
у розвитку гострої або фатальної пневмонії вірусів 
CV-A16,  EV-А71 та  нового EV-С104 [8]. Це дало 
авторам підставу припустити,  що EV видів А – С 
можуть бути  причиною  тяжких інфекцій нижніх 
дихальних шляхів у імунокомпетентних дітей або 
дорослих. Ці віруси можна розглядати як провідні 
серед ентеровірусів після EV-D68 етіологічні агенти 
пневмоній, що ускладнюють перебіг інфекційного 
процесу. 

Для вірусів Е-30 і CV-В5 показана здатність до 
репродукції в первинній культурі бронхіальних епі-
теліальних клітин людини з індукцією цитокинів 
RANTES, MCP-1 і IL-8 [43], що є експерименталь-
ним підтвердженням їх потенційної ролі при ура-
женнях респіраторного тракту. За результатами 
досліджень, проведених у Франції (1999 - 2005 рр.), 
показано, що респіраторний синдром займає друге 
місце серед ентеровірусної патології у дітей після 
менінгітів (31% проти 44%) [25]. При цьому в 43% 
випадків спостерігається ураження нижніх відділів 
респіраторного тракту (бронхіоліти).  Найчастіше 
етіологічними агентами таких захворювань були ві-
руси Е-11, -6 і -3. У Пекіні протягом 2006 - 2010 рр. 
домінуючим етіологічним агентом гострих інфекцій 
респіраторного тракту поряд із EV-D68 був також 
вірус CV-А21 [57]. 

За даними ретроспективного дослідження, про-
веденого в одному з госпіталів у Південній Кореї, за 
період із березня 2013 р. по лютий 2016 р. з обсте-
женням 4262 дітей з респіраторною інфекцією,  EV 
було виявлено у 4% обстежених (171 пацієнт) [13]. 
За роками дослідження цей показник коливався від 
1,8% до 6,2%, а середній вік пацієнтів із підтвер-
дженим діагнозом ентеровірусної інфекції становив 
1,8 роки (від 1,1 до 3,3 років). Серед них 52,6% за-
хворілих мали симптоми інфекції нижніх дихальних 
шляхів. У 35,1% дітей визначено лише EV, у 45% - 
EV та інший вірус, у 19,9% - EV та 2 інших віруси. 
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Найчастіше ко-інфекція була пов’язана з риновиру-
сом, потім – адено- та бокавірусом. Пацієнти лише 
з EV-інфекцією були молодiими за тих, у кого мала 
місце ко-інфекція (середній вік відповідно 1,7 та 2,4 
роки). У той же час, при ко-інфекції частіше спосте-
рігалися ураження нижніх дихальних шляхів.

За даними власних  14-річних досліджень, про-
ведених в Україні в 1980 – 1993 рр., при вірусоло-
гічному обстеженні із застосуванням перещеплю-
вальних клітинних культур у пацієнтів з гострими 
респіраторними вірусними захворюваннями було 
ізольовано 1986 штамів вірусів (1,16% від числа 
обстежених) [2]. За роками дослідження цей показ-
ник коливався від 0,27% (1981 р.) до 2,8% (1980, 
1993 рр.), 2,9% (1982 р.). Серед виділених вірусів 
ідентифіковано 1298 штамів EV (0, 75%), зокрема  
поліовіруси (280 штамів, 0,16%), CV-В (378 штамів; 
0,2%) та ЕСНО (602 штами; 0,35%). Серед вірусів 
групи CV-В превалювали CV-В3 і CV-В5, частка яких 
відповідно становила 18,2% та 44,8%; серед вірусів 
ЕСНО – Е-6 (15,3%), Е-9 (13,5%), Е-11 (22,0%), Е-19 
(8,6%) та Е-21 (9,8%). На той час, на жаль, для ді-
агностики ентеровірусних інфекцій ще не викорис-
товувалися молекулярно-генетичні методи, й ті EV, 
до яких не чутливі клітинні культури, ідентифіковані 
не могли бути, що значно занижує етіологічну роз-
шифровку таких захворювань.  Однак навіть за на-
веденими результатами, без урахування тих нових  
EV, які на час проведення досліджень ще не були 
відомі, етіологічна роль  при респіраторних захво-

рюваннях ентеровірусів в Україні є незаперечною, 
однак недооціненою. 

Висновок.
Незважаючи на те, що все  ширше обговорю-

ється питання про етіологічне значення ентерові-
русів певних серотипів при гострих респіраторних 
захворюваннях, зокрема й тих, що супроводжують-
ся тяжким перебігом з ураженням  нижніх відділів 
дихальних шляхів та фатальними пневмоніями, їх 
роль при зазначеній патології залишається недоо-
ціненою.  До EV, що найчастіше є причиною таких 
захворювань, відноситься EV-D68, який натепер 
набув значення реемерджентного збудника за ра-
хунок зміни епідемічного і патогенного потенці-
алу, у тому числі й нейротропних властивостей. В 
останні роки відкрито ряд нових ентеровірусів, що 
мають тропність до клітин респіраторного тракту 
(EV-С104, EV-С105, EV-С109, EV-С117, EV-С118), 
провідним механізмом утворення яких були реком-
бінації. Серед інших ентеровірусів, що найчастіше 
викликають респіраторний синдром,  слід відмітити 
CV-А21, EV-А71, Е-3, -6, -11, -30, CV-В5 та ін. При 
цьому ентеровіруси можуть бути причиною моно- 
або ко-інфекції як у імунокомпетентних, так і імуно-
компроментованих пацієнтів. До найбільшої групи 
ризику належать діти молодшого віку. Для України 
ця проблема є актуальною, однак ускладнюється 
відсутністю належного епідеміологічного нагляду і 
діагностики.
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СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА РОЛЬ ЭНТЕРОВИРУСОВ В ЭТИОЛОГИИ ОСТРЫХ РЕСПИРАТОРНЫХ 
ИНФЕКЦИЙ (обзор литературы и собственных исследований)

Задорожная В. И.

ГУ “Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л. В. Громашевского НАМН Украины”, Киев
Проанализирована этиологическая роль энтеровирусов при острых респираторных инфекциях, 

определены наиболее актуальные их типы, а именно EV-D68, CV-А21, EV-А71, Е-3, -6, -11, -30, CV-В5 
и др., а также новые вирусы EV-С104, EV-С105, EV-С109, EV-С117, EV-С118. Показана способность 
энтеровирусов вызывать поражения нижних отделов респираторного тракта с тяжелым клиническим 
течением и даже фатальными пневмониями. Отмечается, что EV-D68 в настоящее время рассматривается 
как реэмерджентный возбудитель. Это связано с усилением его эпидемического и патогенного 
потенциала, в том числе с приобретением нейротропных свойств. Энтеровирусы могут быть причиной 
моно- или ко-инфекции у иммунокомпетентных и имунокомпроментированных пациентов. К наиболее 
высокой группе риска относятся дети младшего возраста. В Украине в 1980 - 1990-х годах от пациентов с 
острыми респираторными заболеваниями чаще всего выделяли энтеровирусы CV-В3, CV-В5, Е-6, -9, -11, 
-19, -21. Показана необходимость постоянного вирусологического мониторинга с целью определения 
эпидемических рисков.

Ключевые слова: Ключевые слова: энтеровирусы, острые респираторные инфекции, инфекции нижних отделов 
респираторного тракта, пневмонии.

MODERN VIEW ON THE ROLE OF ENTERERIRUSES IN THE ETIOLOGY OF ACUTE RESPIRATORY 
INFECTIONS (review of literature and own data)

Zadorozhna V. I.

SI “L. V. Gromashevskiy Institute of Epidemiology and Infectious Diseases NAMS Ukraine”, Kyiv
The etiological role of enteroviruses in acute respiratory infections has been analyzed. The most current types 

of enteroviruses have been identified, including EV-D68, CV-A21, EV-A71, E-3, -6, -11, -30, CV-B5, etc., and 
also new viruses EV-C104, EV-C105, EV-C109, EV-C117, EV-C118.The ability of enteroviruses to cause lesions 
of the lower respiratory tract with severe clinical course and even fatal pneumonia is shown. It is noted that EV-
D68 is currently considered an reemergent pathogen. This is due to the increase its epidemic and pathogenic 
potential, including the acquisition of neurotropic properties. Enteroviruses can cause mono- or co-infection in 
immunocompetent and immunocompromised patients. The youngest age group is the highest risk group.  In 
Ukraine in the 1980s-1990s, enteroviruses CV-B3, CV-B5, E-6, -9, -11, -19, -21 were isolated from patients with 
acute respiratory diseases more often than other enteroviruses. The need for continuous virological monitoring 
to identify epidemiological risks is shown.

Key words: Key words: enteroviruses, acute respiratory infections, infections of the lower respiratory tract, pneumonia.
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процес, антиретровірусна терапія, мутації процес, антиретровірусна терапія, мутації 

резистентності ВІЛ. резистентності ВІЛ. 

Поява в Україні перших випадків нової ін-

фекційної хвороби, яку назвали ВІЛ-інфек-

ція, відноситься до 80-х років минулого століття, 

коли за наказом міністра охорони здоров’я СРСР 

розпочалося вивчення хвороби, яка з’явилась на 

світовій арені і характеризувалась високою смерт-

ністю. Перші випадки хвороби ще на початку 80 

років були зареєстровані  в США, пізніше - в За-

хідній Європі. Хворобу пов’язували, передусім, з 

гомосексуальною орієнтацією хворих, комерцій-

ним сексом та вживанням наркотиків [1,17,32]. 

Така соціальна домінанта призвела до того, що 

керівництво Міністерства охорони здоров’я СРСР 

не звернуло своєчасно уваги на загрозу можливої 

появи  нової хвороби на теренах країни, оскільки в 

Союзі, за висловом міністра охорони здоров’я пана 

Буренкова «…відсутнє соціальне підґрунтя для  

поширення СНІДу...». Відкриття збудника хворо-

би – вірусу імунодефіциту людини (ВІЛ) та швидке 

поширення хвороби на всіх континентах, особливо 

катастрофічне в країнах Африки, змусило  МОЗ 

СРСР в 1987 р. розпочати дії, спрямовані на вияв-

лення осіб з антитілами до ВІЛ. За розпоряджен-

ням МОЗ СРСР в кожній республіці були створені 

центри, лабораторії яких проводили діагностичні 

дослідження, виявляли осіб з ВІЛ-позитивним ста-

тусом та хворих на СНІД (кінцеву стадію хвороби). 

Першим науковим і практичним закладом, який 

розпочав тестування крові на антитіла до ВІЛ, став 

Київський НДІ епідеміології та інфекційних хвороб 

ім. Л.В. Громашевського МОЗ УРСР (далі Інститут). 

Спеціальним наказом директора Інституту проф. 

А.Ф. Фролова проведення перших діагностич-

них досліджень  було покладено на лабораторію 

загальної вірусології, яка створена в 1953 р. під 

керівництвом видатного вченого академіка АМН 

СРСР Олександра Дмитровича Тимофеєвського 

(1887-1985 рр.), засновника методу культури тка-

нин у вітчизняній медицині, одного з основопо-

ложників теорії вірусної природи пухлин. Фахівці 

лабораторії на той час мали великий досвід експе-

риментальної роботи з онкогенними та інфекцій-

ними вірусами:  послідовник О.Д. Тимофеєвського 

Микола Петрович Мазуренко (1919-1984 рр.) ви-

вчав проблему вірусного канцерогенезу і відкрив 

перший в СРСР вірус гемоцитобластозу-ретику-

льозу мишей, названий на його честь «вірусом 

Мазуренко». За своє відкриття феномену індукції 

пухлинного процесу під дією вірусу віспяної вак-

цини Н.П.Мазуренко був нагороджений Академією 

наук  Чехословаччини Золотою медаллю Пуркіньє 

«За видатні заслуги перед наукою та людством». 

Продовжив його ідею щодо ролі інфекційного 

процесу в канцерогенезі чл. - кор. НАН та АМНУ-

країни проф. А.Ф. Фролов (1931-2014 рр.), який 

довів і обґрунтував явище персистенції збудників 

інфекційних хвороб. Вихований цими видатними 

вченими колектив вірусологів заклав основи бо-

ротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом в Україні. Вже в 

перший рік роботи було виявлено 81 інфіковану 

УДК: 616.98:578.828/-036.8(477)

А.М. Щербінська, М.Г. Люльчук 

ВІЛ-інфекція/СНІД в Україні: досвід тридцяти років боротьби
 ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України», м.Київ, Україна ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського НАМН України», м.Київ, Україна
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особу, серед них 6 громадян України [11, 13]. 

Реєстрація ВІЛ/СНІДу розпочалась в Україні з по-

одиноких спорадичних випадків хвороби, яка на-

була характеру епідемії після спалаху в середовищі 

наркозалежних людей в 1994 р. і змусила зверну-

ти увагу Міністерства охорони здоров’я України та 

громадськості на загрозу, що несе ВІЛ-інфекція 

населенню. Надзвичайно швидке поширення хво-

роби, висока смертність, відсутність радикального 

лікування на тлі соціально обумовлених чинників 

призвели до розвитку в суспільстві негативного 

відношення до хвороби та хворих - стигми, дис-

кримінації, остракізму. Жодна інфекційна хвороба 

не супроводжувалась такими жорстокими проява-

ми осуду й остраху обивателів, громадянського 

суспільства та представників офіційної медицини, 

як СНІД. Саме за це ВІЛ-інфекцію і СНІД на початку 

90-х називали «чумою ХХ століття». ВІЛ-інфікова-

них звільняли з роботи, їм відмовляли в лікуванні, 

руйнувалися сім’ї, нерідко це доводило до само-

губства. Таке відношення суспільства стало одним 

з важливих чинників для побудови МОЗ СРСР ці-

лісної системи спеціалізованих закладів охорони 

здоров’я  для надання медичної допомоги ВІЛ-ін-

фікованим і хворим на СНІД - центрів профілакти-

ки і боротьби зі СНІДом (далі – центр СНІДу). Вони 

були створені спочатку на національному рівні як 

республіканські, згодом і в крупних обласних цен-

трах Союзу. При виборі моделі медичного нагляду 

були розглянуті здобутки радянської медицини у 

боротьбі з таким інфекційними хворобами як ту-

беркульоз, сифіліс, ІПСШ тощо. Обговорювались 

інші можливості як-то відділення типу лепрозорію, 

відселення інфікованих на закриті території, на ос-

трови, як це було короткий час на Кубі. Вибрано 

модель диспансеру, організаційна структура якого 

була  поширена в той час у наданні допомоги при 

багатьох захворюваннях як інфекційної, так і неін-

фекційної природи [1].

Катастрофічні наслідки поширення ВІЛ-інфек-

ції та СНІДу в світі, коли за 1 сек. інфікувалась 1 

людина, примусила  медичну спільноту вже в се-

редині 90-х визнати, що хвороба набула характеру 

пандемії і боротьба з нею - це пріоритет   держав-

ного рівня [28, 17]. В 1991 році незалежна Україна, 

розуміючи загрозу з боку ВІЛ/СНІДу для здоров’я 

громадян і соціального розвитку держави,  при-

йняла одним з перших Закон України "Про запобі-

гання захворюванню на синдром набутого імуно-

дефіциту (СНІД) та соціальний захист населення»  

(12.12.1991 р.). В преамбулі Закону зазначено, що 

хвороба «створює загрозу особистій, громадській 

та державній безпеці, спричиняє важкі соціаль-

но-економічні та демографічні наслідки. Боротьба 

з цією хворобою є одним з пріоритетних завдань 

держави в галузі охорони здоров’я» [6].  Це був 

перший визначний документ, який декларував ос-

новні положення боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІ-

Дом на державному рівні: гарантував безоплатну 

медичну допомогу ВІЛ-інфікованим і хворим на 

СНІД, безпеку донорської крові, застерігав від 

дискримінації та осуду ВІЛ-інфікованих громадян 

і  багато іншого. В продовж наступних років до ос-

новного Закону вносились поправки, відповідно 

до ситуації, що складалась в країні. З метою орга-

нізації боротьби  з ВІЛ/СНІДом була створена спе-

ціальна надзвичайна комісія при Кабінеті Міністрів 

України  на чолі з віце-прем’єр міністром академі-

ком Комісаренко С.В., а при Інституті організовано 

республіканський центр профілактики і боротьби 

зі СНІДом (директор  проф. А.Ф. Фролов). За на-

казом міністра охорони здоров’я Ю.П. Спіженко в 

1992 р. республіканський центр було реорганізо-

вано в Український центр профілактики і бороть-

би зі СНІДом МОЗ України (директор проф. А.М.

Щербінська), заснований на кращих вітчизняних 

і міжнародних практиках ведення епіднагляду за 

ВІЛ-інфекцією та СНІДом, організації  медичної 

допомоги, що включала діагностику, лікування і 

профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, створена перша 

в країні клініка для лікування хворих на СНІД [1-3]. 

В подальшому Інститут став основною науковою 

та практичною базою впровадження нових мето-

дів досліджень в галузі епідеміології, інфектології 
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та вірусології ВІЛ/СНІДу. Вперше науковцями Ін-

ституту визначено структуру популяції ВІЛ-1, що 

циркулювала в країні впродовж всього періоду 

спостереження [14, 27], проведено філогенетич-

ний та філогеографічний  аналіз  міграційних по-

токів вірусу, обумовлений переселенням громадян 

з Донецької та Луганської областей [22, 30, 31], 

формування мутацій резистентності  ВІЛ під тис-

ком антиретровірусних препаратів [8].  

Великого державного значення на початку 90-х 

набув організований при Президентові України На-

ціональний комітет боротьби зі СНІДом, яким керу-

вав акад. НАН України проф. Г.Х. Мацука, а згодом 

- народний депутат Верховної Ради України пер-

шого скликання к.м.н. В.П. Івасюк. Національний 

комітет заклав підвалини широкої взаємодії до-

тичних до проблеми СНІДу міністерств і відомств, 

згуртував навколо себе громадянські організації, 

які тільки-но почали розвиватись. Комітет мав 

великі  повноваження: координував і контролю-

вав діяльність всіх, задіяних в сфері боротьби зі 

СНІДом установ, і дуже швидко набув авторитету 

в країні та за її межами. В подальшому ініціативи 

Комітету втілювались Національною радою проти-

дії епідеміям туберкульозу та ВІЛ/СНІДу, яка була 

створена як дорадчий орган при Кабінеті Міністрів 

України. В 1998 р. Комітет реорганізовано і підпо-

рядковано Міністерству охорони здоров’я, згодом 

на  його основі створено Державну службу України  

з питань  протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших со-

ціально небезпечних хвороб, яка  діяла до 2015р. 

[24, 29].

На початку 2000-х років завершилось форму-

вання центрів СНІДу в усіх областях країни, були 

створені обласні та міські (в крупних містах) цен-

три СНІДу. Цей період співпав з ростом епідемії 

ВІЛ/СНІДу на тлі глибокої соціально-економічної 

та демографічної кризи, погіршення умов життя 

та  стану здоров’я населення, що є  інтегральним 

показником соціального неблагополуччя. Ство-

рення спеціалізованої служби для надання допо-

моги ВІЛ-інфікованим і хворим на СНІД призвело 

до  розвитку епіднагляду за поширенням епідемії 

ВІЛ/СНІДу на засадах сучасних методів контролю 

за захворюваністю, визначенню основних груп ри-

зику щодо інфікування ВІЛ, впровадженню анти-

ретровірусної терапії хворих, організації ВІЛ-сер-

вісного громадянського руху [1-3]. 

Заходи протидії епідемії ВІЛ/СНІДу здійснюва-

лись відповідно до спеціально розроблених про-

грам, розрахованих спочатку на 3 роки, а в подаль-

шому - на 5 років. Вперше боротьба з інфекційною 

хворобою будувалась на основі створення і реалі-

зації національних/загальнодержавних програм. 

Починаючи з 2009 р., Загальнодержавні програми 

боротьби з ВІЛ/СНІДом приймалась Верховною 

Радою України як Закони України. Кошти на реа-

лізацію заходів програм виділялись з Державного 

бюджету України, Глобального фонду для бороть-

би зі СНІДом, туберкульозом та малярією, інших 

донорських організацій [29].

В 2001 році на спеціальній сесії Генеральної 

Асамблей ООН за ініціативи Генерального секре-

таря ООН Кофі Аннона був створений Глобальний 

фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом і ма-

лярією (ГФ), і Україна та  ще 7 країн вже в першому 

раунді отримали грант на профілактику і лікування 

ВІЛ-інфекції. В наступні роки  цей перший грант 

став основою для отримання суттєвої допомоги 

від ГФ,  яка за період 2003-2018 рр. склала понад 

600 млн. дол. США. В подоланні епідемії ВІЛ/СНІДу 

в Україні приймали участь агентства ООН, програ-

ма розвитку США, інші міжнародні організації, це 

була фінансова, технічна і професійна допомога, 

яка дозволила згуртувати навколо проблеми зу-

силля держави та громадянського суспільства 

[24]. Фахівці центрів СНІДу через участь в систе-

матичних тренінгах і семінарах отримували сучасні 

знання в галузі  профілактики, діагностики та ліку-

вання ВІЛ-інфекції. Особливо значних успіхів було 

досягнуто в сфері попередження передачі ВІЛ від 

матері до дитини: за ініціативи та підтримки ЮНІ-

СЕФ в 2000 р. розпочалося профілактичне ліку-

вання ВІЛ-інфікованих вагітних препаратом комбі-
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вір. Як наслідок, передача ВІЛ від матері до дитини 

зменшилась з 27,8% (2000 р.) до 3,4 % (2015 р.), 

це стало найбільшим здобутком у боротьбі з ВІЛ/

СНІДом в Україні і дозволило розпочати підготовку 

країни до елімінації вродженої ВІЛ-інфекції [2, 3].

На засадах плідної співпраці науковців Інституту, 

фахівців Українського центру профілактики і бо-

ротьби зі СНІДом, реформованому в 2012 р. в ДУ 

«Український центр контролю за соціально небез-

печними хворобами МОЗ України», а з 2016 р. - в 

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України», 

спеціалістів міжнародних та вітчизняних громад-

ських організацій була розроблена  і впроваджена 

система епідеміологічного нагляду за  ВІЛ-інфек-

цією в країні, яка визначала напрямки розвитку 

епідемічного процесу, групи найбільшого ризику 

інфікування ВІЛ, їх чисельність, що дозволило 

прогнозувати динаміку розвитку епідемії і на цій 

основі планувати заходи протидії в Національних 

програмах [24]. Епіднагляд за ВІЛ/СНІДом став 

основним інструментом визначення ключових 

індикаторів відповіді на епідемію та оптимізації 

державної політики у сфері протидії ВІЛ-інфекції в 

країні. Запроваджено регулярний сероепідмоніто-

ринг за поширенням ВІЛ на основі біоповедінкових 

досліджень, що дало змогу отримати оціночні дані 

щодо кількості ВІЛ-інфікованих осіб в країні, яка 

на 2019 р. складає 252 тис. осіб (за розрахунка-

ми 2017 р.), [2]. Оцінка динаміки захворюваності 

в групах ризику за різними математичними моде-

лями дозволила визначити вірогідність подальшої 

епідемічної активності групи чоловіків, які мають 

секс з чоловіками (ЧСЧ) і підтримують епідеміч-

ний процес. Подібна ситуація спостерігається в 

багатьох країнах Західної Європи та Північної Аме-

рики, де група ЧСЧ складає 40% нових випадків 

інфікування [17, 19, 21, 23, 36].  

На сьогодні можна відмітити позитивні зрушен-

ня в динаміці захворюваності на ВІЛ-інфекцію: 

якщо в 2005 р. серед нових випадків ВІЛ-інфекції 

70% складали особи на І-ІІ стадії захворювання, 

то в 2017 р. кількість таких хворих зменшилась 

до 58%, що може свідчити про зменшення нових 

випадків інфікування ВІЛ [2]. Більшу частину но-

вих виявлених випадків ВІЛ-інфекції представляли 

хворі на ІІІ-ІV стадії, тобто хворі на СНІД, які інфі-

кувались в попередні роки. Така тенденція спо-

стерігається впродовж останніх 8 років (в 2005р. 

– хворі на СНІД складали 30% від всіх вперше ви-

явлених ВІЛ-інфікованих, в 2011 р.- 44%, 2018р. – 

54%) тобто, більшу частину хворих представляли 

особи, які були інфіковані раніше і не знали про 

свій ВІЛ статус, або знали його, проте не зверта-

лись за медичною допомогою своєчасно. За да-

ними ЮНЕЙДС, за останні роки кількість випад-

ків інфікування ВІЛ знизилась в Україні  на 11%  

у порівнянні з 2010 р., а перехід у стадію СНІДу  

зменшився на 51%. ДУ «Центр громадського здо-

ров’я МОЗ України»  повідомляє, що в 2019 р. під 

медичним наглядом знаходилось 142 076 хворих 

на ВІЛ-інфекцію (поширеність складає 336,5 на 

100 тис. населення), серед них 49 987 хворих на 

СНІД. За весь час спостереження за епідемією ВІЛ/

СНІДу (1987 - квітень 2019 рр.) від СНІДу померло 

49 751 осіб. 

Слід зазначити, що незважаючи на тридцяти-

літній досвід протидії епідемії, ВІЛ/СНІД все ще 

залишається однією з самих серйозних проблем 

охорони здоров’я та соціального розвитку в світі 

[16, 20, 32]. Україна в регіоні Східної Європи за-

ймає провідне місце за станом високої захворюва-

ності на ВІЛ-інфекцію. За даними ЮНЕЙДС, у 2018 

р. поширеність ВІЛ в цьому регіоні  складала 0,9%, 

кількість ВІЛ-інфікованих - 1,7 млн. осіб, серед них 

нові випадки інфікування діагностовано у 150 000, 

що на 29% більше ніж в 2010 р. Кількість смертей, 

пов’язаних зі СНІДом, досягла 38 000 [15]. 

Впровадження комбінованої, так званої високо 

активної антиретровірусної терапії (ВААРТ), опри-

люднене на міжнародній конференції зі СНІДу у 

Ванкувері (Канада, 1996 р.),розпочато в Україні  на 

початку двотисячних років з лікування невеликої 

кількості хворих в клініці Інституту, згодом її дос-

від поширено на всю країну. На сьогодні лікування 
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хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД набрало широких 

масштабів, в 2019 р. антиретровірусну терапію 

(АРТ) отримували майже 123 тис. ВІЛ-інфікова-

них в 395 закладах охорони здоров’я всіх регіонів 

країни і у 93% хворих реплікація ВІЛ на невизна-

чальному рівні [8]. Постійно збільшується кіль-

кість сайтів АРТ на базі центральних районних та 

міських лікарень, поліклінік, протитуберкульозних 

закладів та в закладах ДКВС. З метою забезпечен-

ня медичної допомоги на рівні районів організова-

но спеціалізовані кабінети «Довіра», де розміщені 

сайти АРТ, загальна кількість їх, за даними 2017 р., 

становить 665. Змінився спектр антиретровірус-

них препаратів (АРВП): від багатьох пігулок трите-

рапії на початку лікування  до сучасної однієї-двох 

пігулок, що містять комбінацію АРВП. Відповідно 

до законодавства України, антиретровірусні пре-

парати та препарати для діагностики ВІЛ-інфекції/

СНІДу пацієнти отримують безкоштовно [6]. Для 

оцінки ефективності лікування проводиться ко-

гортний аналіз утримання хворих на терапії через 

6 міс. від початку лікування, а далі щорічно, це дає 

можливість контролювати  прихильність хворих 

до лікування та дотримання схем АРТ. Спостере-

ження показали, що через 10 років після початку 

прийому АРВП 63,7% хворих продовжують отри-

мувати АРТ [3, 8]. 

Лікування ВІЛ-інфекції потребувало організації 

широкої мережі лабораторій діагностики ВІЛ-ін-

фекції та контролю ефективності лікування, осна-

щених сучасними технологіями дослідження [2]. 

Організаційну, координуючу та навчальну функцію 

виконувала референс-лабораторія з діагностики 

ВІЛ-інфекції/СНІДу Українського центру профі-

лактики і боротьби зі СНІДом МОЗ України. За її 

участі в регіональних лабораторіях центрів СНІДу 

були впроваджені сучасні методи лабораторного 

супроводу АТР: імунологічні дослідження - визна-

чення кількості СД4 лімфоцитів з використанням 

проточного цитометра, а з 2016 р.  в практику вве-

дено портативні аналізатори Alere PIMA;  вірусо-

логічні дослідження - визначення рівня вірусного 

навантаження ВІЛ-1; з метою ранньої діагностики 

ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-позитивними 

жінками, запроваджено дослідження провірусної 

ДНК. Оскільки ВІЛ притаманна висока мінливість, 

яка призводить до формування мутацій резистент-

ності під тиском АРВП, що особливо небезпечне 

при широкомасштабній АРТ, в країні проводяться 

молекулярно-генетичні дослідження первинної та 

набутої резистентності ВІЛ до антиретровірусних 

препаратів шляхом визначення мутацій резистент-

ності (МР): встановлено рівень первинної резис-

тентності ВІЛ-1, який не перевищує 5%; визначені 

класи препаратів, до яких найчастіше виникають 

МР у хворих, які отримують антиретровірусну те-

рапію, [9, 30, 31]. Контроль реплікації ВІЛ покла-

дено в основу формування схем АРТ, що дозволяє 

досягати клінічного ефекту та обмеження переда-

чі резистентних штамів ВІЛ, як це пропонується 

ВООЗ та узгоджується з даними інших дослідни-

ків [34, 33, 59]. Особливо таку систему нагляду за 

вірусом доцільно впроваджувати в умовах соці-

альних негараздів, пов’язаних з воєнними діями 

і масовою міграцією населення [25, 26]. В країні 

систематично проводяться дослідження структу-

ри популяції ВІЛ-1, визначена переважна циркуля-

ція  субтипу А ВІЛ-1 з незначною участю субтипу 

В лише в деяких областях, як це спостерігається, 

наприклад, в Бразилії [27, 19, 14]. 

Сьогодні в галузі діагностики ВІЛ-інфекції в 

країні працює понад 100 лабораторій в системі 

служби СНІДу та в трансфузіології, впроваджені 

програми зовнішньої оцінки якості лабораторних 

досліджень [2, 3]. 

Епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні привертає увагу по-

єднанням кількох соціально небезпечних хвороб, 

які вкрай негативно впливають на захворюваність 

і смертність хворих на ВІЛ-інфекцію. Насамперед 

це стосується туберкульозу (ТБ), а саме - поєдна-

ної форми ко-інфекція ВІЛ/ТБ, яка в 60% стала 

причиною смерті хворих на СНІД [12]. В остан-

ні роки Україна входить до п’ятірки країн світу з 

найбільшим тягарем мультирезистентного ТБ, що 
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ускладнює лікування хворих на поєднану форму 

ВІЛ/ТБ. З метою профілактики ТБ пацієнти центрів 

СНІДу  обстежуються на ТБ, введено  курс профі-

лактичного лікування із застосуванням ізоніазиду. 

Широке розповсюдження ін’єкційної наркоманії 

в 90-х роках призвело до поширення вірусного 

гепатиту С (ВГС). За даними офіційної звітності  

в останні роки реєструється зростання захворю-

ваності на вірусні гепатити, що спостерігається і 

серед ВІЛ-інфікованих, це потребувало організа-

ції комплексного лікування поєднаної форми ВІЛ/

ВГС. Таким чином, сфера діяльності центрів СНІДу 

розширилась за рахунок контролю захворювано-

сті на поєднані форми ВІЛ/ТБ, ВІЛ/ВГС [2, 3].

Великих зусиль потребувало здійснення профі-

лактичних заходів в середовищі осіб з наркоза-

лежністю. В результаті в Україні в 2004 р. розпо-

чалась  програма замісної підтримувальної терапії 

(ЗПТ), спрямованої на зменшення ризикованої 

поведінки людей, які вживають ін’єкційні нарко-

тики (ЛВІН), залучення їх до медичного нагляду 

з метою попередження поширення ВІЛ-інфекції, 

вірусних гепатитів В і С, діагностики і лікування. 

На 1.01.19 р. учасниками програми ЗПТ є 11 385 

осіб з опіоїдною залежністю, в тому числі ВІЛ-ін-

фіковані, відповідно це становить 3,8% від оціноч-

ного числа ЛВІН та 27,4% від тих, хто на обліку в 

наркодиспансерах країни [7, 14]. Послуги із ЗПТ 

надаються в  211 спеціальних кабінетах ЗОЗ усіх 

областей країни та м. Києві, останнім часом на-

лагоджена практика впровадження рецептурної  

форми видачі  препаратів в аптечній мережі для 

самостійного прийому. До номенклатури препа-

ратів ЗПТ включені всі форми випуску препаратів 

метадону гідрохлориду та бупренорфіну гідрох-

лориду, що зареєстровані для застосування ЗПТ в 

Україні. 

В 2016 р. Генеральна Асамблея ООН прийняла 

Політичну Декларацію «Прискореними темпами 

до активізації боротьби з ВІЛ та припинення епі-

демії СНІДу до 2030 р.» [10]. Відповідно до її за-

вдань, спрямованих на припинення  епідемії, яка 

загрожує громадському здоров’ю, розвитку і бла-

гополуччю населення кожної країни, ЮНЕЙДС ре-

комендує до 2020 р.  виконати індикатори:  90 % 

людей, які живуть з ВІЛ, знають про свій статус, 

90 % ВІЛ-позитивних осіб отримують АРТ, у 90% 

з них вірус на не визначальному рівні [18]. За да-

ними глобальної статистики у 2018 р. в світі 79 % 

усіх людей, які живуть з ВІЛ, вже знають про свій 

статус, 78 % з них звернулись за лікуванням і у 

86% тих, хто знаходиться на АРТ, вірус пригніче-

но до не визначального рівня [4]. Україна зараз на 

шляху до досягнення поставленої цілі.
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ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ/СПИД В УКРАИНЕ: ОПЫТ ТРИДЦАТИ ЛЕТ БОРЬБЫ
А.М. Щербинская, М.Г. Люльчук

ГУ «Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им.Л.В.Громашевского НАМН Украины»
В статье представлены материалы о состоянии организации борьбы с эпидемией ВИЧ/СПИДа, которая 

длится в Украине уже более 30 лет. За это время проблема ВИЧ / СПИДа приобрела государственный 
приоритет в области здравоохранения и социального развития: в стране создана специализированная 
служба СПИДа на национальном, областном и местном уровнях, разработаны законодательное и 
нормативное обеспечение мер противодействия, внедрены современные системы эпиднадзора за ВИЧ-
инфекцией, лечения и поддержки больных.

Ключевые слова: Ключевые слова: ВИЧ-инфекция/СПИД, эпидемический процесс, антиретровирусная терапия, мутации 
резистентности ВИЧ

HIV / AIDS IN UKRAINE: THE EXPERIENCE OF THIRTY YEARS OF STRUGGLE
A.M. Shcherbinska, M.G. Liulchuk

SI «The L.V. Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases of National Academy of Medical 

Sciences of Ukraine ", Kyiv, Ukraine
The article presents materials on the state of organization of the fight against the HIV/AIDS epidemic, which 

has been going on in Ukraine for more than 30 years. During this time, the problem of HIV / AIDS has become 
a national priority in the field of health and social development: a specialized AIDS service has been set up at 
the national, regional and local levels in the country, legislative and regulatory support for counter-measures 
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has been developed, and a modern system of HIV surveillance has been implemented, treatment and support of 
patients.

Key words: Key words: HIV/AIDS, epidemic process, antiretroviral therapy, HIV Drug Resistance 
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Зонне та Флекснера, сезонність, етіологічна Зонне та Флекснера, сезонність, етіологічна 

структура, територіальні особливості.структура, територіальні особливості.

Соціальні зміни, які спостерігалися в Україні 
протягом останніх пів століття, суттєво впли-

нули на епідемічний процес шигельозів [1]. Період 
до кінця 70-х років характеризувався високою 
захворюваністю, летальністю та інтенсивним по-
ширенням хронічних форм цих захворювань. На-
прикінці ХХ сторіччя захворюваність на шигельози 
значно знизилася, не реєструються хронічні фор-
ми цих захворювань, зменшилася летальність [1]. 
Втім, на тлі підвищення соціального рівня життя 
і санітарної культури населення, кількість спала-
хів не зменшується. Як і раніше, у них втягують-
ся близько 2-3% осіб з числа всіх захворілих на 
шигельози. Головною мішенню збудників, 
як правило, стають діти, частка яких ста-
новить близько 70% усіх хворих на шиге-
льози. Тому велике значення має вивчення 
механізмів, що підтримують епідемічний 
процес шигельозів у сучасних умовах [2]. 

Одночасно зі зниженням захворюваності 
на шигельози відбулися зміни в етіологіч-

ній структурі їх збудників: найбільш вірулентні ши-
гели Григор’єва-Шига, Штутцер-Шмітца практично 
зникли з епідеміологічного горизонту (у статис-
тичних формах по інфекційної захворюваності ці 
нозології взагалі відсутні), а шигели Зонне і Флек-
снера залишилися основними видами збудників, 
які виділяються сьогодні.

Матеріали та методи. Проаналізовано Звіти про 
окремі інфекційні та паразитарні захворювання 
(ф. №1, №2) за 1999 - 2019 рр. За для статистичної 
оброки даних використовували загально прийняті 
методи розрахунку коефіцієнтів кореляції, тенден-
ції та темпів приросту.

Результати та обговорення. Захворюваність на 
шигельози в Україні за 1999 – 2009 рр. коливалась 
в межах від 66,56 (1999 р.) до 6,11 (2009 р.) на 100 
тис. населення і мала тенденцію до зниження. Се-
редній показник захворюваності дорівнював 23,41 
на 100 тис. населення. Захворюваність на шиге-
льоз за останні 9 років (2010 – 2018 рр.) колива-
лася в межах від 6,13 (2012 р) до 2,00 (2018р.) на 
100 тис. населення. Середній показник склав 20,06 
на 100 тис. населення (рис. 1). 
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Рисунок 1. Динаміка захворюваності на шигельоз в Україні у 
1999 – 2009 рр. та 2010 – 2018 рр.
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Динаміка захворюваності на шигельоз Зонне та 
Флекснера надана на рисунках 2, 3. Відмічаються 
більш виражені тенденції до зниження захворювано-

сті на шигельоз Зонне (92,00% у 1999 – 2009 рр. та 
53,06% у 2010 – 2018 рр.). Відповідні показники при 
шігельозі Флекснера складали 81,76% та 30,47%.

 

 
Рисунок 2. Динаміка захворюваності на шигельоз Зонне в Україні у 1999 – 

2009 рр. та 2010 – 2018 рр. 
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Рисунок 2. Динаміка захворюваності на шигельоз Зонне в Україні у 1999 – 2009 рр. та 2010 – 2018 рр.

Рисунок 3. Динаміка захворюваності на шигельоз Флекснера в Україні у 1999 – 2009 рр. та 2010 – 2018 рр.
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На думку ряду авторів, якщо рівень захворюва-

ності на дизентерію є своєрідним показником гі-

гієнічного потенціалу тієї чи іншої території, то ще 

більш точним показником його служить етіологіч-

на структура дизентерії, а також терміни, темпи і 

характер змін, що відбуваються. Чіткі відмінності в 

біологічних властивостях шигел різних видів (стій-

кість у зовнішньому середовищі, вірулентність, 

стійкість до дії антибактеріальних препаратів), а 

також деякі епідеміологічні особливості різних 

шигельозів, послужили підставою для розробки 

так званої «теорії відповідності» [3]. Відповідно до 
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Рисунок 4. Динаміка змін етіологічної структури шигельозів в Україні за окремі періоди часу

цієї теорії, кожному шигельозу відповідає свій ос-

новний шлях передачі збудника інфекції. Так, для 

найбільш вірулентних і найменш стійких у зовніш-

ньому середовищі шигел Григор'єва - Шига ос-

новним шляхом передачі є побутовий, для шигел 

Флекснера (менш вірулентних і більш стійких) – 

водний, а для шигел Зонне (найменш вірулентних 

і більш стійких) – харчовий шлях передачі. Інші 

шляхи передачі стосовно кожного шигельозу віді-

грають роль додаткових (вторинних) і не можуть 

забезпечити постійну циркуляцію збудника. Захо-

ди профілактики, спрямовані на додаткові шляхи 

передачі, нездатні впливати на рівень захворюва-

ності тим чи іншим шигельозом [4, 5].

На деяких територіях відбувся віраж етіологічної 

структури шигельозів у бік збільшення питомої 

ваги шигельозу Флекснера, який неможливо було 

пов'язати з активізацією водного фактору. Це до-

зволило А.М. Зарицькому та співавторам висуну-

ти свою гіпотезу щодо причин зміни етіологічної 

структури шигельозів [6, 7]. Відповідно до цієї 

гіпотези, відмінності в епідеміології шигельозів 

Зонне і Флекснера не постійні, а хвилеподібно змі-

нюються. На якомусь етапі епідемічного процесу 

виникають малопатогенні штами шигел Флекс-

нера, які володіють селективною перевагою в 

збереженні виду. Багаторазові пасажі останніх 

викликають зміни їх вірулентності, що призводить 

до інтенсифікації епідемічного процесу за рахунок 

ефективного зараження із водним і побутовим 

факторами. З відновленням вірулентності шигел 

Флекснера випадки захворювання стають важ-

чими, виявляються більш швидко, що підвищує 

ефективність протиепідемічних заходів і, в кінце-

вому підсумку, призводить до зниження захворю-

ваності на дизентерію даного виду.

Етіологічна структура шигельозів в двохтисяч-

них роках ХХІ століття, на відміну від шістдесятих 

і сімдесятих років минулого століття, не схильна 

до значних змін (рис. 4). Так, частка шигельозу 

Флекснера в 1999 – 2009 рр. коливалася в межах 

від 17,1% (2005 р.) до 33,9% (2003 р.), а в 2010 – 

2018 рр. – у межах від 21,7% (2013 р.) до 39,3% 

(2014 р.). Середні показники частки шигельозу 

Флекснера за вищевказані періоди часу складали 

28,2% і 31,7% відповідно. Якщо прийняти основ-

ні положення «теорії відповідності», то частота 

реалізації харчового і водного фактору передачі 

шигельозів в Україні знижується, але їх співвідно-

шення залишається відносно стабільним. 

що підвищує ефективність протиепідемічних заходів і, в кінцевому підсумку, 
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Динаміка показників захворюваності на шиге-

льози міського і сільського населення представ-

лена на рисунку 5. За перший аналізований період 

часу показники захворюваності міського насе-

лення перебували в межах від 83,23 (1999 р.) до 

11,42 (2008 р.) на 100 тис. населення; сільського 

населення – від 32,27 (1999 р.) до 2,25 (2005 р.) 

на 100 тис населення. Співвідношення середніх 

показників захворюваності місто / село склало 

29,23/11,92 або 2,58.
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 Рисунок 5. Динаміка захворюваності на шигельози міського та сільського 
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Рисунок 5. Динаміка захворюваності на шигельози міського та сільського населення за окремі періоди 
спостереження

Рисунок 6. Динаміка захворюваності на шигельоз Зонне міського та сільського населення

За період 2010 – 2017 рр. середній показник за-

хворюваності на шигельози міського населення 

дорівнював 4,00 на 100000 населення (максимум – 

9,33 у 2011 р., мінімум – 2,30 у 2017 р.), сільського 

населення – 2,41 на 100 тис. населення (максимум 

– 4,45 в 2012 р., мінімум – 1,37 в 2015р.). Співвід-

ношення середніх показників захворюваності мі-

сто / село склало 1,65.

Тобто, слід констатувати, що співвідношення за-

хворюваності на шигельози міського та сільського 

населення зменшується, причому в більшій мірі за 

рахунок шигельозу Зонне (рис.6).

населення (максимум – 4,45 в 2012 р., мінімум – 1,37 в 2015 р.). 

Співвідношення середніх показників захворюваності місто / село склало 1,65. 

Тобто, слід констатувати, що співвідношення захворюваності на 

шигельози міського та сільського населення зменшується, причому в більшій 

мірі за рахунок шигельозу Зонне (рис.6). 

 

 

 
Рисунок 6.  Динаміка захворюваності на шигельоз Зонне міського та сільського 

населення 
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Рисунок 9. Сезонність шигельозів за 2010 – 2018 рр.

Рисунок 8. Сезонність шигельозів за 1999 – 2009 рр.

Рисунок 7. Динаміка захворюваності на шигельоз Флекснера міського та сільського населення

Динаміка показників захворюваності на шигельоз 
Зонне міського і сільського населення представлена 
на рисунку 7. Співвідношення середніх показників 
захворюваності місто / село склало 29,23/11,92 або 
2,58 за період 1999 – 2009 рр. та 2,09/1,29 або 1,62 
за 2010 – 2017 рр. 

За період 2010 – 2017 рр. середній показник за-
хворюваності на шигельоз Флекснера міського 
населення дорівнював 7,90 на 100 тис., сільсько-
го населення – 4,31. Співвідношення середніх по-

казників захворюваності місто/село склало 1,83. 
Аналогічний показник 2010 – 2017 рр. дорівнював 
1,30/0,80 або 1,62.

Результати вивчення захворюваності на шигельоз 
Флекснера міського і сільського населення, на наш 
погляд, суперечать основним положенням «теорії 
відповідності», оскільки якість питної води з дже-
рел централізованого водопостачання апріорі кра-
ще, ніж при місцевому водопостачанні.

місто/село склало 1,83. Аналогічний показник 2010 – 2017 рр. дорівнював 1,30 / 

0,80 або 1,62. 

Результати вивчення захворюваності на шигельоз Флекснера міського і 

сільського населення, на наш погляд, суперечать основним положенням «теорії 

відповідності», оскільки якість питної води з джерел централізованого 

водопостачання апріорі краще, ніж при місцевому водопостачанні. 

 

 

 
Рисунок 7. Динаміка захворюваності на шигельоз Флекснера міського та 

сільського населення 

 

Сезонність шигельозів за 1999 – 2009 рр. (усереднена) представлена на 

рисунку 8. Коефіцієнт сезонності – 59,4%. Протягом 2010 – 2018 рр. (рис. 9) 
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Сезонність шигельозів за 1999 – 2009 рр. (усе-

реднена) представлена на рисунку 8. Коефіцієнт 

сезонності – 59,4%. Протягом 2010 – 2018 рр. (рис. 

9) коефіцієнт сезонного підйому склав 60,7%, але 

до періоду сезонного підйому  додався липень. 

Той факт, що сезонність сумарних шигельозів 

практично не змінилася пояснюється особливо-

стями розрахунку цього показника – збільшення 

кількості місяців сезонного підйому з одного боку 

може призвести до збільшення коефіцієнта сезон-

ності і одночасно до його згладжування, що і ста-

лося в даному конкретному випадку.

збільшення кількості місяців сезонного підйому з одного боку може призвести 

до збільшення коефіцієнта сезонності і одночасно до його згладжування, що і 

сталося в даному конкретному випадку. 

 

 
 

 

 
 

Рисунок 9. Сезонність шигельозів за 2010 – 2018 рр. 
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Згідно з середньорічними показниками захво-

рюваності на дизентерію в період 1999 – 2009 

рр., всі регіони України були розподілені на групи. 

Як свідчать дані, наведені в таблиці 1, до першої  

групи регіонів віднесено області з середньоріч-

ними показниками захворюваності до 15 на 100 

тис. нас. (ранг 1 – 8): Тернопільська, Чернівецька, 

Закарпатська, Львівська, Полтавська, Волинська, 

Кіровоградська, Івано-Франківська), до другої – з 

середньорічними показниками захворюваності в 

межах від 15 до 25 на 100 тис. нас. (ранг 9 – 17),: 

Херсонська, Черкаська, Київська, Рівненська, Він-

ницька, Хмельницька, Дніпропетровська, Жито-

мирська, Луганська; до третьої – від 25 на 100 тис. 

населення (м. Київ, Сумська, Одеська, Чернігівсь-

ка, Миколаївська, Донецька, Автономна респу-

бліка Крим, Запорізька, Запорізька, Харківська, 

м.Севастополь, ранг 18 – 27 відповідно).

За цими критеріями, в 2010 – 2018 рр. до пер-

шої групи регіонів відносились: Тернопільська, 

Луганська, Херсонська, Автономна республіка 

Крим , Донецька м. Севастополь, Львівська, Іва-

но-Франківська області (ранг 1– 8); до другої – 

Полтавська, Закарпатська, , Київська, Київська, 

Кіровоградська, Вінницька, Чернівецька, Сумська, 

Волинська, Дніпропетровська обл. (Ранг 9 – 17). 

Необхідно врахувати, що переміщення АР Крим, 

Донецької, Луганської областей та м. Севастополь 

з 2 і 3 групи (1999 – 2009 року) в 1 групу є наслід-

ком відомих подій 2014 р. а саме анексією частини 

територій України.

Решта регіонів відносилось до третьої групи 

(ранг 18 – 27) Рівненська, Житомирська, Мико-

лаївська, Чернігівська Запорізька, м. Київ, Одесь-

ка, Хмельницька,. Черкаська, Харківська обл. 

Слід зазначити, що за це період часу в деяких 

регіонах за рік не було зареєстровано жодного 

випадку захворювання на дизентерію (Тернопіль-

ська обл. – 2013 р Луганська і Чернігівська обл. 

– 2015 р. Херсонська і Чернівецька обл. – 2016 р. 

Кіровоградська, Луганська, Тернопільська та Хер-

сонська обл. – 2017 р. Луганська та Херсонська 

обл. – 2018р.). В інших областях в ряді випадків 

реєструється від 1 до 10 хворих шигельоз в рік 

(наприклад, в 2018 р. в Волинської, Запорізької, 

Кіровоградської, Полтавській, Сумській, Терно-

пільській, Херсонській, Черкаській і Чернігівській 

областях). Не виключено, що ми знаходимося на 

початку процесу перетворення захворюваності 

шигельозів в спорадичну (одиничну).

Завершуючи аналіз перебігу епідемічного про-

цесу шигельозів в Україні, вважаємо за доцільне 

порівняти наведені дані з епідеміологічними ха-

рактеристиками шигельозів у країнах – членах ЄС 

/ ЄЕП в сучасних умовах. За останніми офіційними 

даними ECDC (2016 р.), шигельоз є відносно рід-

кісним захворюванням для Європейських країн, 

але залишається актуальними і викликає занепо-

коєння у деяких з них [8]. Так, у 2016 р. 29 країн 

ЄС / ЄЕП повідомили про 5631 підтверджений ви-

падків шигельозу, і показник на 100 тис. населен-

ня становив 1,5 – найнижчий показник за 2012 – 

2016 рр.. Як бачимо, показники захворюваності в 

Україні в цілому та окремих регіонах перевищують 

аналогічні щодо захворюваності на шигельоз у се-

редньому по країнах ЄС / ЄЕП. Разом з цим, 62,7% 

від усіх зареєстрованих в Європі підтверджених 

випадків шигельозу припадає на чотири країни: 

Німеччину, Францію, Нідерланди та Великобри-

танію (і лише на Великобританію припадає 32,9% 

підтверджених випадків). Найвищі рівні захворю-

ваності, як і в минулі роки, реєструвались в Бол-

гарії (4,1 на 100 тис. населення), далі – Данія (3,7), 

Бельгія (3,1) та Франція й Великобританія (по 2,8 

випадки на 100 тис. населення). 

У віковому розподілі у 2016 р. найвищий показ-

ник захворюваності на шигельоз спостерігався 

у дітей до п’яти років (3,8 на 100000 населення). 

Серед дітей віком від 0 до 4 років найвищі показ-

ники захворюваності на шигельоз були в Болгарії 

та Словаччині (40,1 та 25,8 на 100 тис. населення 

відповідно. За статтю переважали чоловіки у віці 

25-44 років (2,3 на 100000 населення), а загальне 

співвідношення захворілих на шигельоз чоловіків 
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і жінок склало 1,2:1 у цілому та 1,5:1 у віковій групі 

25-44 роки [8]. На жаль, за браком даних аналогіч-

ний аналіз по регіонам України здійснити не уявля-

лось можливим.

Як і в Україні, в країнах ЄС / ЄЕП шигельоз харак-

теризувався певною сезонністю з піками захворю-

ваності в кінці літа / на початку осені. Разом з цим, 

останніми роками ця закономірність починає дещо 

нівелюватися, і за період 2012 – 2016 рр. в річній 

кількості зареєстрованих випадків шигельозу не 

виявлено чіткої сезонної тенденції [8]. 

Певним чином, зазначене пов’язане із зміною 

шляхів і факторів передачі збудника. За даними 

ECDC, з 60,8% підтверджених випадків, для яких 

була доступною інформація щодо подорожей 

в інші країни (для 20 краї ЄС / ЄЕП), більшість 

(53,9%) були пов'язані з закордонними поїздками, 

переважно до країн, що не входять до ЄС / ЄЕП, 

в яких шигельоз є ендемічним, і, переважно, з 

поїздками в Індію та Марокко [9, 10]. Для довідки: 

шигельоз є ендемічним у більшості країн, що ро-

звиваються, і збудник інфекції визначений другим 

провідним інфекційним агентом щодо смертності 

від діареї у світі в 2016 році [11]. Кілька спалахів 

шигельозу в останні роки були спричинених хар-

човими продуктами (свіжі овочі або трави), що 

ввозяться з-за меж ЄС / ЄЕП [12]. Наголошуєть-

ся також на активізації передача шигельозу серед 

чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіка-

ми (ЧСЧ), і частка таких заражень збільшилася в 

кілька разів Європейських країнах в останні роки. 

Чомусь, передачу збудника шигельозу серед ЧСЧ 

відносять до статевої передачі, і це було найбільш 

характерним для кількох європейських країн, осо-

бливо Великої Британії [13]. Активізація передачі 

збудника шигельозу серед ЧСЧ, розглядається, 

зокрема, як одне з можливих пояснень надмірної 

кількості випадків захворювання серед чоловіків 

у вікових групах 24-44- та 45-64 років. Кофакто-

ром передачі могла слугувати імунокомпромета-

ція багатьох захворілих ЧСЧ через інші інфекції, 

наприклад, викликану ВІЛ [14]. У цьому аспекті 

викликає занепокоєння факт поширення мульти-

резистентності штамів S. Flexneri серотипу 3a, що 

описане серед популяції ЧСЧ у всьому світі, через 

високу стійкість до азитроміцину [13, 14]. 

Аналізуючи шляхи і фактори, а також групи ри-

зику щодо інфікування S. Flexneri в країнах ЄС / 

ЄЕП, фахівці ECDC також звертають увагу на той 

факт, що впродовж останніх років фіксуються ви-

падки шигельозу серед мігрантів, біженців та шу-

качів притулку [15].

ВИСНОВКИ

1. Захворюваність на шигельози має чітку тен-

денцію до зниження. У ряді областей захворю-

ваність носить спорадичний (одиничний) харак-

тер, а в деяких випадках в цих регіонах за рік не 

реєструється жодного випадку захворювання.

2. Етіологічна структура шигельозов змінюється 

у бік збільшення питомої ваги захворюваності на 

шигельоз Флекснера.

3. Зафіксована зміна співвідношення захворю-

ваності міського/сільського населення в бік збіль-

шення частки сільського. Ці зміни характерні як 

для дизентерії Зонне, так і Флекснера.

4.  Сезонний підйом захворюваності на шиге-

льоз зменшується. При шигельозі Флекснера се-

зонного підйому захворюваності практично немає.
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Профілактика і лікування гнійно-запальних 
інфекцій (ГЗІ) залишається однією із най-

складніших  та актуальніших проблем сучасної 
медицини. У зв’язку з широким застосуванням ін-
вазивних методів діагностики і лікування, надзви-

чайного поширення набули внутрішньолікарняні 
інфекції (ВЛІ), які спричиняються особливими 
госпітальними штамами мікроорганізмів з підви-
щеною агресивністю, здатністю протистояти за-
хисним силам організму і полірезистентністю до 
протимікробних засобів [17]. Серед великого кола 
проблем, пов'язаних з резистентністю до антибіо-
тиків нозокоміальної мікрофлори, найбільш важ-
ливими є три: 

- метицілінорезистентість Staphylococcus aureus 
(MRSA);

- полірезистентність у Pseudomonas aeruginosa;
- полірезистентність бактерій родини 

Enterobacterales, що обумовлена утворенням цими 
бактеріями бета-лактамаз розширеного спектра 
(БЛРС) [18].

Появі БЛРС передувало впровадження в клініч-
ну практику на початку 80-х років цефалоспоринів 
розширеної дії III-IV генерацій (цефтриаксона, це-
фотаксима). Однак вже в 1982 р. в Аргентині і в 
1983 р в Німеччині були виявлені штами Klebsiella 

pneumoniae, резистентні до цефотаксиму. Ці бак-
терії були продуцентами нових ферментів, які 
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отримали назву бета-лактамази розширеного 
спектру [12 ]. Найбільш типовими продуцентами 
БЛРС є E.coli і Klebsiella spp. Однак вони можуть 
зустрічатися у нозокоміальних штамів Proteus sp., 

Citrobacter spp., Serratia spp. та ін
Сучасна класифікація бета-лактамаз враховує 

кореляцію між функціональними особливостями 
(спектром активності, чутливістю до інгібіторів)  і 
молекулярною структурою ферментів, що проду-

куються різними видами ентеробактерій [13] (та-
блиця 1).

За структурою первинної амінокислотної послі-
довності бета-лактамази поділяють на чотири мо-
лекулярних класи - А, B, C і D. Ферменти класів 
А, C і D є гідролазами серинового типу, ферменти 
класа В являють собою металовмісні гідролази, в 
активному центрі яких містяться один або два ато-
ма цинку

група Молекулярний
клас Субстратний профіль Чутливість до

інгібіторів Характеристика Представники

1 C Пеніциліни, цефалоспори-
ни I-III, монобактами Ні

Хромосомно 
кодовані цефало-
споринази класу 
С

AmpC

2b A Пеніциліни, цефалоспори-
ни I-III Так Пеніцілінази ши-

рокого спектру
TEM-1,

TEM-2, SHV-1

2bе A Цефалоспорини широкого 
спектра III-IV, монобактами Так

Бета лактамази 
розширеного 
спектру

TEM-3
ТЕМ-50
SHV-5

CTX-M-15, 
PER-1, VEB-1

2br A Пеніциліни Ні
Інгібітороре-
зистентні TEM 
(IRT)

TEM-
30,SHV-10

2c A Карбеніциліни Так Карбеніцілінази PSE-1, CARB-
3

2d D Клоксацилін і оксацилін Варіабельно Оксацилінази OXA-1, OXA-
10

2e A Оксиіміно-цефалоспорини Так

Індуцибельні 
хромосомнібета 
лактамази(цефу-
роксимази)

KPC

3а B Карбапенеми, неактивнівід-
носномонобактамів Ні Метало-бета лак-

тамази(МБЛ)

IMP-1,
VIM-1
NDM

Таблиця 1. Кореляційний аналіз факторів, які були пов'язані з попередніми рецидивами

Група перша у класифікації включає ферменти 

грамнегативних бактерій, що відповідають моле-

кулярному класу С. Кращі субстрати для них – це-

фалоспорини. Клавуланова кислота і тазобактам 

володіють незначною інгібувальною активністю 

відносно бета-лактамаз даного типу. Друга група 

поєднує ферменти, що належать до молекулярних 

класів A і D. На підставі субстратних розходжень 

бета-лактамази, що входять у цю групу, поділені 

на 8 функціональних категорій. До другої кате-

горії (група 2b) належить найпоширеніші серед 

штамів E. coli, P. mirabilisі, K. рneumonia плазмід-

ні бета-лактамази: TEM-1, TEM-2 іSHV-1. Кращі 

субстрати для них – пеніциліни, включаючи ам-

піцилін, амоксицилін і карбеніцилін (пеніцилінази 

широкого спектра). Третя група (2be) поєднує по-

над 80 похідних TEM-1, TEM-2 і SHV-1, відомих як 

БЛРС, які мають здатність розщеплювати цефало-
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спорини III–IVгенерацій. Крім того, до цієї ж функ-

ціональної групи можуть бути віднесені плазмідні 

цефотаксимази Toho-1, CTX-M-1 іCTX-M-16, що 

належать до молекулярного класу A і проявля-

ють найвиразнішу гомологію з хромосомними бе-

та-лактамазами Klebsiella oxytoca, Proteus vulgaris 

і Citrobacter diversus. Карбапенеми й цефаміцини 

не входять у спектр антибіотиків, що руйнують-

ся БЛРС. Ферменти цієї групи також проявля-

ють чутливість до інгібіторів. Четверта категорія 

(2br) представлена в основному похідними TEM, 

відмінною рисою яких є стійкість до інгібіторів. 

Більшість інгібіторорезистентних TEM (IRT) фер-

ментів, а також бета-лактамаза SHV-10, що вхо-

дить у четверту категорію, виявлені у штамів E. 

coli. П’ята категорія (2c) об’єднує карбеніцилінази 

грамнегативних бактерій, що належать до молеку-

лярного класу A. Ферменти PSE-1, PSE-3 і PSE-4, 

що відносяться до цієї групи, мають вищу швид-

кість гідролізу карбеніциліну, ніж бензилпені-

циліну, і пригнічуються клавулановою кислотою. 

Шоста категорія (2d)–оксацилінази: OXA-1, OXA-9, 

OXA-10 (PSE-2) і OXA-11 найбільш ефективно роз-

щеплюють клоксацилін і оксацилін. Їх активність 

слабко пригнічується інгібіторами, внаслідок чого 

оксацилінази можуть викликати стійкість ентеро-

бактерій до амоксициліну/клавуланової кислоти. 

Сьома категорія (2e) включає цефалоспоринази, 

що характеризуються активністю відносно ок-

сиіміноцефалоспоринів і високою чутливістю до 

клавуланової кислоти. Представники цієї групи 

ферментів – індуцибельні хромосомні бета-лакта-

мази (цефуроксимази) P. Vulgarisі C. diversus. Рід-

кісні бета-лактамази молекулярного класу A (2f), 

які гідролізують карбапенеми та проявляють чут-

ливість до клавуланату-NMC-A, Imi1 у Enterobacter 

cloacae і Sme-1 у Serratia marcescens, об’єднані у 

восьму категорію. Бета-лактамази, що містять 

цинк – метало-бета-лактамази(МБЛ), відносяться 

до молекулярного класу B і функціональної гру-

пи 3, виявляють гідролітичну активність відносно 

більшості бета-лактамів, неактивні відносно мо-

нобактамів та інгібіторів. Найбільше поширення 

одержали ферменти VIM- іIMP-типів.

До теперішнього часу встановлено декілька 

механізмів формування стійкості бактерій до дії 

БЛРС[ 7 ]:

- ферментативна інактивація, продукція бе-

та-лактамаз, які проявляють виражену структурну 

гомологію з пеніцилін-пов’язаними білками (ППБ). 

Подібно ППБ вони взаємодіють з бета-лактамними 

антибіотиками з утворенням ефірного комплексу, 

який швидко розщеплюється з вивільненням на-

тивного ферменту і інактивованої молекули суб-

страту;

- дефекти поринових каналів: зовнішня мем-

брана грамнегативних мікроорганізмів є переш-

кодою для проникнення бета-лактамів у середину 

клітини. Транспорт антибіотика через зовнішню 

мембрану до чутливих мішеней здійснюється че-

рез воронкоподібні білкові структури,  що діста-

ли назву «поринові канали». У результаті мутацій 

можлива повна або часткова втрата поринів,  що 

спричинює різною мірою виражене зниження чут-

ливості до бета-лактамних антибіотиків.

В даний час відомо більше 500 структурно і 

функціонально різних ферментів, що володіють 

здатністю гідролізувати бета-лактамні антибіо-

тики, і кількість нововідкритих бета-лактамаз 

продовжує постійно зростати. Найважливішими 

властивостями бета-лактамаз, крім забезпечення 

полірезистентності, є [ 9]:

- субстратна специфічність (здатність до пе-

реважного гідролізу бета-лактамів певних груп 

- пеніцилінів, цефалоспоринів, монобактамів, кар-

бапенемів) та чутливість до дії інгібіторів; 

- складність рутинного виявлення резистент-

ності, пов'язаної з продукцією БЛРС;

- складна молекулярна епідеміологія та здат-

ність до швидкого поширення зарахунок плазмід 

і транспозонів.

До теперішнього часу відомо близько 100 БЛРС 

похідних ферменту TEM-1. Найчастіше вони зу-

стрічаються серед E. Coli і K. pneumoniae, проте їх 
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виявлення можливо практично серед усіх пред-

ставників родини Enterobacterales. Бактерії-про-

дуценти БЛРС зазвичай колонізують пацієнтів, що 

знаходяться в стаціонарі, особливо у відділеннях 

реанімації та інтенсивної терапіі (ВРІТ), опікових, 

урологічних та деяких інших[19]. За результатами 

багатоцентрового дослідження SENTRY частота 

виділених штамів K. pneumoniae, які продукують 

БЛРС, становить 45% в Латинській Америці, 25% 

- в Західно-Тихоокеанському регіоні, 23% - в Єв-

ропі, 8% - в США, 5% - в Канаді [ 14]. За даними 

дослідження Mystic, в Європі частота БЛРС серед 

Klebsiella spp. досягає 32,8%, а серед E. coli - 14,4%. 

При цьому найбільш висока частота відзначаєть-

ся в Східній Європі [ 15]. Актуальність проблеми 

БЛРС для хірургічних стаціонарів доводить про-

ведена глобальна програма динамічного спосте-

реження за антибіотикорезистентністю збудників 

інтраабдомінальних інфекцій, до якої ввійшли 74 

медичних центри з 23 країн. Близько 82% з усієї 

кількості вилучених штамів були представниками 

родини Enterobacteriaceae, з них 45% та 17% ви-

явились E. coli і Klebsiella spp. відповідно. Серед 

завдань проекту було впровадження єдиного фе-

нотипізованого скринінгу мікроорганізмів і алго-

ритму детекції окремих резистентних детермінант. 

За результатами досліджень продукцію БЛРС було 

виявлено у 9,1% E. Coli і у 14% Klebsiella spp. У 

різних країнах частка подібних штамів коливалась 

від найменших показників у Швеції (3% і 2,3% від-

повідно) до найвищих – на Кіпрі (36% E. coli) та у 

Болгарії (81% K. pneumoniae)[12].

В Україні дослідження із молекулярної епідеміо-

логії БЛРС знаходиться на початковій стадії. В ході 

вивчення 474 ізолятів мікроорганізмів - представ-

ників родин Enterobacteriaceae, виявлені гени бе-

та-лактамаз: KPC, OXA-48, VIM і NDM, відповідно 

у 7,81%, 8,44%, 14,14% і 8,23% вивчених культур. 

Дані гени були виявлені у штамів E.coli (6,74%, 

7,87%, 14,61%, 4,49% відповідно), мікроор-

ганізмів родів Klebsiella (13,85%, 1,54%, 15,38% 

, 12,31%), Salmonella (7,03%, 10,16%, 13,28%, 

8,59%), Enterobacter (4,76%, 14,29%, 15,87%, 

4,76%), Proteus (7,89%, 10,53%, 14,47%, 6,58%) 

і Shigella (7,55%, 3,77%, 11,32%, 15,09%) [  2]. 

Серед клінічних штамів ентеробактерій було вияв-

лено 10,9 % БЛРС-позитивних ізолятів. Переваж-

ну більшість штамів, продуцентів БЛРС – 33,3 % 

склали Klebsiella pneumoniae. Найбільша кількість 

штамів-продуцентів бета лактамаз розширеного 

спектру дії було виділено з респіраторного тракту 

і склало 83,3 %[16]. Серед карбапенем-резистент-

них штамів 28,57±7,6% були активними продуцен-

тами карбапенемаз та потенційно можуть розпо-

всюджувати даний механізм резистентності серед 

чутливих штамів, викликаючи спалахи госпіталь-

них інфекцій [6].

Загальноприйнятими рекомендаціями щодо 

вибору штамів, які необхідно тестувати на на-

явність БЛРС є [1]: 1. всі нозокоміальні штами 

E.coli і Klebsiella spp.; 2. будь-які штами ентеро-

бактерій, які за даними попереднього тестування 

проявляють знижену чутливість до одного з це-

фалоспоринів III покоління; 3. виявлення продук-

ції карбапенемаз у ентеробактерій є строго реко-

мендованим для всіх ізолятів з МПК меропенему> 

0,12 мг / л або зоною пригнічення росту <27мм або 

МПК ертапенема> 0,12 мг / мл або зоною пригні-

чення росту <25мм. Найбільш доступним для ла-

бораторій скринінговим методом детекції БЛРС є 

фенотиповий метод «подвійних дисків»[11]. Ме-

тод «подвійних дисків» представляє собою варіант 

класичного диско-дифузійної методу визначен-

ня чутливості, який дозволяє виявити продукцію 

БЛРС за наявністю розширеної зони пригнічення 

росту навколо диска з цефалоспорином III по-

коління (ЦС III) напроти диска, що містить клаву-

ланову кислоту (синергізм відзначається в ділянці 

перетину зон дифузії двох дисків, розташованих на 

невеликій відстані один від одного). Розширення 

зони пригнічення росту між одними або кількома 

дисками з ЦС III і диском, що містить клавуланову 

кислоту, вказує на наявність БЛРС. Незалежно від 

абсолютних значень діаметрів зон пригнічення ро-
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сту штами, які продукують БЛРС, розглядаються 

як стійкі до всіх пеніцилінів, цефалоспоринів (за 

винятком цефаміцинів) і монобактами. Модифіка-

цією даного методу є метод комбінованих дисків, в 

якому порівнюються зони затримки росту навколо 

дисків з інгібіторозахищеними цефалоспоринами 

(цефотаксим / клавуланат і цефтазідім / клавула-

нат) з зонами затримки росту навколо дисків з від-

повідними незахищеними цефалоспоринами.

На жаль, жоден з традиційних мікробіологіч-

них методів, заснованих на фенотиповій оцінці 

мікроорганізму, не забезпечує детекції БЛРС у 

100% штамів. Ситуація істотно ускладнюється у 

випадках наявності у мікроорганізмів декількох 

детермінант стійкості одночасно, що часто зустрі-

чається. Успіх у вирішенні цього завдання в знач-

ній мірі визначається використанням молекуляр-

но-генетичних методів дослідження, наприклад, 

полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Вивчення 

генетичних детермінант резистентності мікроор-

ганізмів дозволяє не тільки проводити ефектив-

ну антибактеріальну терапію, але і виявляти два 

основних процеси, що призводять до розвитку 

епідемічно значущих подій: занесення збудника в 

популяцію ризику ззовні і спрямовану перебудову 

популяції збудника in situ (спонтанний генетичний 

дрейф). Молекулярно-генетичні методи дозволя-

ють не тільки виявити наявність генів бета-лакта-

маз, але і визначити класи БЛРС, виявити мутації в 

різних генах, пов'язаних з формуванням антибіо-

тикорезистентності. В даний час є надзвичайно 

популярними методи ПЛР в реальному часі (ПЛР-

РЧ), які широко використовуються в різних лабо-

раторіях як для виявлення певних генів, так і аналі-

зу мутацій. Такі переваги, як висока швидкість і 

продуктивність, відсутність ризику контамінації 

ПЛР-продуктами дозволяють надзвичайно успіш-

но використовувати методи ПЛР-РЧ для прове-

дення молекулярно-епідеміологічних досліджень 

[ 4,5] (табл. 2, 3)

Ген мішень Праймер Послідовність праймеру (5′ - 3′) Розмір про-
дукту
 (пн)

GenBank
(номер)

TEM TEM-F AAACGCTGGTGAAAGTA 774 AY628199
TEM-R TAATCAGTGAGGCACCTATCTC

SHV SHV-F TTATCTCCCTGTTAGCCACC 731 AY223863
SHV-R TGCTTTGTTATTCGGGCCAA

CTX-M CTX-M-F ATGTGCAGTACCAGTAAGGTGATGGC 538 Y14156
CTX-M-R GCGATATCGTTGGTGGTGCC

CTX-
M1group

CTX-M1-F AAATCACTGCGTCAGTTCACGC 864 AJ416340
CTX-M1-R CAAACCGTTGGTGACGAT

CTX-
M2 group

CTX-M2-F ATGATGACTCAGAGCATTCG 869 AB176535
CTX-M2-R CCGTGGGTTACGATTTTCGC

CTX-
M8 group

CTX-M8-F ATGATGAGACATCGCGTTAA 870 AF189721
CTX-M8-R TCCGTCGGTGACGATTTTCGCG

CTX-
M9 group

CTX-M9-F ATGGTGACAAAGAGAGTGC 869 AF174129
CTX-M9-R CCTTCGGCGATGATTCTCGC

CTX-
M25 group

CTX-M25-F ATGATGAGAAAAAGCGTAAG 869 AF518567
CTX-M25-R CCGTCGGTGACAATTCTGGC

Таблиця 2. Праймери, використані для детекції генів бета-лактамаз класу А
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Таблиця 3. Праймери, що використовуються для детекції генів бета-лакамаз класу В 

Ген- 
мішень Праймер Послідовність нуклеотидів (5′ - 3′) Розмір

продукта (пн)
Розмір
продукта (пн)

VIM
VIM-F ATGTTCAAACTTTTGAGTAAG

781 EF614235
VIM-R CTACTCAACGACTGAGCG

IMP
IMP-F ACCGCAGCAGAGTCTTTGCC

566 EF375699
IMP-R ACAACCAGTTTTGCCTTACC

Незважаючи на те, що молекулярні методи до-

зволяють детально охарактеризувати механізм 

стійкості, вони в даний час не можуть повністю 

замінити фенотипічні підходи у визначенні чутли-

вості / резистентності клінічно значущих мікроор-

ганізмів до бета-лактамів, оскільки:

- на відміну від традиційних методів визначен-

ня чутливості не дозволяють комплексно оцінити 

внесок різних факторів у формування стійкості;

- можуть бути використані тільки для виявлення 

відомих детермінант резистентності;

- не дозволяють розрізнити гени, що експресу-

ються (мовчазні) і активні гени стійкості;

- як правило, є більш трудомісткими і дорогими.

У зв'язку зі стрімким глобальним поширенням 

карбапенемаз, їх здатність розщеплювати всі бе-

та-лактамні антибіотики, а також частою спільної 

експресією з генами БЛРС і генами стійкості до ін-

ших антибіотиків, надзвичайно необхідний точний, 

швидкий і ефективний метод виявлення продукції 

ферментів даного типу. Різноманітність карбапе-

немаз обумовлює перспективність застосування 

методів мультианалізу, що дозволяють визначати 

одночасно кілька сполук в одному аналізі. Моле-

кулярно-генетичні методи дозволяють отримати 

інформацію про наявність генів за короткий час 

(6-8 годин проти 24-72 годин в разі застосування 

фенотипічних методів). Чутливість і специфіч-

ність практично всіх генотипічних тестів дорівнює 

100%, в той час як для фенотипічних ці значення 

лежать в діапазоні 70-100%.

Необхідну мультиплексність і специфічність 

визначення генів карбапенемаз може забезпе-

чити метод молекулярно-генетичного аналізу 

на мікрочіпах, оскільки він дозволяє проводити 

одночасне визначення великої кількості генів за 

короткий час[ 10 ]. Методика гібридизаційного 

аналізу на мікрочіпах дозволила провести екс-

прес-аналіз мікроорганізмів на наявність генів 

БЛРС і / або ІРТ бета-лактамаз молекулярно-

го класу А. Весь аналіз займає не більше 4 год 

(0,5 год - виділення бактеріальної ДНК; 0,7 год 

- ампліфікація генів бета-лактамаз з одночасним 

включенням мітки; 0,3 год - фрагментація отри-

маних ПЛР-продуктів; 1,5 год - гібридизація з по-

дальшим відмиванням; близько 1 год - колориме-

трична детекція результатів гібридизації). Вартість 

проведення аналізу на ДНК-мікрочіпах при цьому 

нижча в порівнянні з високопроцесивним секвену-

ванням нового покоління.

Висновок.Висновок. Систематичний моніторинг видового 

складу та антибіотикорезистентності нозокоміаль-

них збудників, виділених з клінічного матеріалу, 

започатковано нещодавно і залишається ще не-

достатньо розробленим як в науковому, так і в 

організаційному плані. Разом з тим отримання 

локальних даних є основою для створення форму-

лярів раціональної емпіричної антибіотикотерапії. 

Бета-лактамази розширеного спектру відносяться 

до детермінантів резистентності, поширення яких 

становить найбільшу загрозу цілій групі антибак-

теріальних препаратів - цефалоспоринів різних 

поколінь. Таким чином, оптимальна стратегія бо-

ротьби з антибіотикорезистентністю досягається 

за допомогою відстеження фенотипів антибіоти-

корезистентності клінічних ізолятів, перехресної 

перевірки з метою скринінгу якості тестування, 

збору відомостей про гени, що призводять до пев-
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МИКРОБИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БЕТА-ЛАКТАМАЗ У 
ВОЗБУДИТЕЛЕЙ ГНОЙНО-ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ИНФЕКЦИЙ СЕМЕЙСТВА ENTEROBACTERALES

Д.Л.Кирик1, Н.Н.Полищук2, Ю.В.Алексеева3
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3ООО «Дила»
В работе представлены современные подходы к классификации бета-лактамаз, характеристика их от-

дельных классов, механизмы формирования антибиотикорезистентности бактерий. Особое внимание 
уделено современным фенотипическим и генотипическим методам определения бета-лактамаз расши-
ренного спектра действия (БЛРС). Обобщены рекомендации по выбору штаммов, которые необходимо 
тестировать на наличие БЛРС. Представлены результаты молекулярно-эпидемиологических исследова-
ний распространения бета-лактамаз в разных странах. В перспективе предложено использование ме-
тодики гибридизационного анализа на микрочипах для эффективной экспресс индикации детерминант 
резистентности к бета- лактамным антибиотикам.

Ключевые слова: Ключевые слова: антибиотикорезистентность, энтеробактерии, бета-лактамазы, молекулярная эпидемио-
логия, фенотипические методы, генотипические методы, микрочипы.

MICROBIOLOGICAL CHARACTERISTICS AND METHODS OF DETERMINATION OF BETA-LACTAMAS IN 
PATIENTS OF PURULENT-INFLAMMATORY INFECTIONS OF THE FAMILY ENTEROBACTERALES

D.L. Kyryk1, N.N. Polishchuck2, Y.V.Alekseeva3

11Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, UkraineShupyk National Medical Academy of Postgraduate Education, Kyiv, Ukraine
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The paper presents modern approaches to the classification of beta-lactamases, the characteristics of their 

individual classes, the mechanisms of formation of antibiotic resistance of bacteria. Particular attention is paid 
to modern phenotypic and genotypic methods for the determination of extended-spectrum beta-lactamases 
(EBSL). Recommendations on the selection of strains that need to be tested for the presence of EBSL are sum-
marized. The results of molecular epidemiological studies of the distribution of beta-lactamases in different 
countries are presented. In the future, it is proposed to use the methods of hybridization analysis on microarrays 
for effective express indication of the determinants of resistance to beta-lactam antibiotics.

Key words: Key words: аntibiotic resistance, enterobacteria, beta-lactamases, molecular epidemiology, phenotypic methods, 
genotypic methods, microarrays.
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ческая диагностика. ческая диагностика. 

Вирусный гепатит - инфекционное заболева-

ние, т.е. воспаление ткани печени, вызывае-

мое вирусами. На сегодняшний день уже известно 

шесть видов вирусов, которые имеют разный ме-

ханизм передачи. По данным ВОЗ число заражён-

ных вирусами гепатитов В (HBV) и С (HCV) в мире 

превышает 325 миллионов человек, более 257 

млн. человек в мире заражены HBV, 71 млн. живет 

с хронической инфекцией, вызванной HCV. Осо-

бое положение занимает гепатит С, что обуслов-

лено катастрофическим ростом инфицированно-

сти этим вирусом среди молодежи, что связано 

с ростом инъекционной наркомании (38-40%). В 

мире к 2030 году 4,5 млн. человек погибнут от ге-

патита С, если не получат необходимое лечение. 

Официально болезнь диагностируется только у 

каждого пятого инфицированного вирусом гепа-

тита С и каждого десятого с гепатитом В. Лидером 

по числу зараженных на сегодняшний день явля-

ется Пакистан, где число зараженных превышает 

10 млн. человек. Так же в лидеры входят Китай и 

Египет. Ежегодно болезнь уносит более 1,3 млн. 

жизней. Смерть наступает преимущественно не 

из-за самой болезни, а из-за вызываемых ею ос-

ложнений, таких как цирроз и рак печени. В Тад-

жикистане, также наблюдается рост заболевае-

мости гепатитами и это только по официальным 

данным (29,5% всех гепатитов пришелся на 2018 

год, в 2019 году эта цифра возросла до 34,2%), но 

не все случаи гепатитов диагностируются, а ведь 

своевременная и точная диагностика гепатитов 

поможет восстановлению функциональной актив-

ности печени. 

Материалы и методы.Материалы и методы. Материалом для исследо-

вания служили сыворотки крови пациентов из ста-

ционаров города Душанбе, в частности «Скорая 

помощь», Клиника трансплантологии, Институт 

гастроэнтерологии, а также от пациентов, кото-

рые обратились для обследования в лабораторию. 

Забор крови от пациентов производился из вены 

утром, натощак Диагностические исследования  

проводились на базе Государственного учрежде-

ния «Национальной референсной лаборатории» в 

вирусологическом отделе. Для обнаружения спец-

ифических антител к HBV и HСV использовали им-

муноферментный метод (ИФА), для количествен-

ного определения вируса в 1 мл крови применяли 

метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для 

ИФА использованы тест-системы четвертого по-

коления.

Результаты. Результаты. Результаты исследований на марке-

ры гепатитов В и С, проведенных за январь-июнь 

2019 г. представлены на рис.1. 

Как видно из рисунка всего за шесть меся-

цев текущего года обследовано 5 691 образцов, 

из них положительными на маркеры гепатита В 

было 366, что составило 6,43% от общего числа. 

На антитела к HСV обследовано 5691 человек, из 
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Как видно из рис. 3 за 6 месяцев текущего года 
на вирусную нагрузку HBV обследовано 426 че-
ловек, из них положительный результат получен 
у 313, что составило 76,7% от общего числа об-
следованных. Женщин было обследовано 180 
(42,2%), мужчин – 246 (57,7%). 

На вирусную нагрузку HCV обследовано 218 че-
ловек, из них положительные результаты получе-
ны у 88 человек, что составило 40,3% от общего 
числа. Обследованных женщин – 112 (51,3%), 
мужчин – 106 (48,6%). 

Выводы.Выводы.
1. Инфицированность вирусом гепатита В среди 

обследованных методом ИФА на 2,9% больше, 
чем инфицированных вирусом гепатита С.
2. Определение генетического материала HBV и 
HСV методом ПЦР показало, что у обследованных 
пациентов инфицированность HBV была на 1,9% 
выше, чем HСV.
3. Пик обращаемости пациентов пришелся на ян-
варь и май 2019 г.
4. Диагностируются не все случаи гепатитов, так 
как обращаемость населения низкая.
5. Слабо проводится санитарно-просветительная 
работа по гепатитам среди населения
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СПЕЦИФИЧНА ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ В НАЦІОНАЛЬНІЙ РЕФЕРЕНСНІЙ 
ЛАБОРАТОРІЇ г. ДУШАНБЕ

Т.В. Волкова, Т.Н. Ковальчук, Б.С.  Бабаєв, Т.Р.Касимова

Державна Установа «Національна референсна лабораторія» г. Душанбе,   Республика Таджикистан
У статті наведені дані про поширеність гепатитів В і С серед населення Таджикистану. Серологічні 

маркери гепатиту В виявлені у 6,43% обстежених, гепатиту С – у 3,53%. У 76,7% осіб з серологічними 
маркерами гепатиту В та у 40,3% осіб з серологічними маркерами гепатиту С методом ПЛР виявлено 
генетичний матеріал збудників.

Ключові слова: Ключові слова: гепатит В, гепатит С, специфічна діагностика. 

SPECIFIC DIAGNOSTICS OF HEPATITIS IN THE NATIONAL REFERENCE LABORATORY IN DUSHANBE
T. V. Volkova, T. N. Kovalchuk, B. S. Babaev, T. R. Kasimova
State Institution "national reference laboratory", Dushanbe, Republic of Tajikistan
The article presents data on the prevalence of hepatitis B and C among the population of Tajikistan. Serological 

markers of hepatitis B were detected in 6.43% of the examined patients, and hepatitis C-in 3.53%. In 76.7% of 
individuals with serological markers of hepatitis B and 40.3% of individuals with serological markers of hepatitis 
C, the genetic material of pathogens was detected by PCR.

Key words: Key words: hepatitis B, hepatitis C, specific diagnostics. 
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В работе проанализированы результаты В работе проанализированы результаты 

ПЦР-исследований на наличие генетического ма-ПЦР-исследований на наличие генетического ма-

териала Bordetella pertussis, B. parapertussis и B. териала Bordetella pertussis, B. parapertussis и B. 

bronchiseptica, проведенных в 2018-2019 годах у bronchiseptica, проведенных в 2018-2019 годах у 

пациентов с подозрением  на коклюшную инфек-пациентов с подозрением  на коклюшную инфек-

цию. Показан высокий уровень заболеваемости цию. Показан высокий уровень заболеваемости 

детей раннего возраста.детей раннего возраста.

Ключевые слова: коклюш, ПЦР-диагностика. Ключевые слова: коклюш, ПЦР-диагностика. 

Коклюш – тяжелое инфекционное заболева-

ние, преимущественно детского возраста 

со специфической клинической картиной и сим-

птоматикой, вызывается бактерией (коклюшной 

палочкой Bordetella pertussis), передается воз-

душно-капельным путем. Особенности симптомов 

коклюша обусловлены нарушениями дыхательной 

функции и поражением слизистых оболочек ды-

хательных путей в процессе развития болезни. На-

звание заболевания происходит от французского 

звукоподражательного слова «coqueluche», похо-

жего на крик петуха. Звуки кашля при коклюше 

можно сравнить с кукареканьем домашней пти-

цы. Несмотря на забавное название, коклюш ста-

новится причиной высокой детской смертности. 

Особенностью коклюша является полное отсут-

ствие к нему врожденного иммунитета: заболеть 

этой болезнью может даже новорожденный. При 

отсутствии иммунитета вероятность заболеть по-

сле тесного контакта с больным достигает 100%. 

Инфекция очень опасна для детей младше 2 лет. 

В развивающихся странах средний показатель 

летальности составляет около 4% среди детей 

грудного возраста младше года и 1% среди детей 

в возрасте 1-4 лет. За последние 2 года во всем 

мире отмечен рост заболеваемости коклюшем. 

По данным ВОЗ, в мире ежегодно заболевает ко-

клюшем около 60 млн. человек, умирает около 1 

млн. детей, преимущественно в возрасте до од-

ного года. Как показывает практика, основным 

сдерживающим фактором развития эпидемии ко-

клюша является вакцинопрофилактика.  Коклюшу 

отведено третье по значимости место после тубер-

кулеза и полиомиелита в расширенной програм-

ме иммунизации ВОЗ. Однако, надо помнить, что 

и привитой человек,  может заболеть коклюшем, 

свыше 86 % случаев коклюша среди детей школь-

ного возраста отмечаются у полностью привитых 

детей. В Таджикистане на протяжении 2018 и 2019 

годов наблюдается подъем заболеваемости ко-

клюшем среди новорожденных.

В целях профилактики инфекционных заболе-

ваний, управляемых путем иммунизации, в Ре-

спублике Таджикистан разработана и внедрена 

Национальная программа иммунопрофилактики 

на период 2016-2020 годы. Основная цель этой 

программы – достижение высокого уровня охвата 

прививками и создание равного доступа для вак-

цинации, а также улучшения доступа к использо-

ванию существующих и будущих вакцин.

Лабораторная диагностика коклюша включает в 

себя прямые методы:

1. выделение культуры возбудителя

2. ПЦР диагностика

3. иммунофлуоресцентный метод

Непрямые серологические тесты.

 Предварительный результат бактериологиче-

ского анализа можно получить уже на 2-3 день 

после посева, а заключительный – только через 

5-7 суток. Bordetella pertussis на искусственных 

средах растет достаточно медленно, поэтому бак-

териологам необходимо время для точной иденти-
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фикации микроорганизмов.

Серологическое исследование применяется для 

диагностики коклюшной инфекции на поздних 

сроках ее развития – приблизительно с 3-ей не-

дели заболевания. В это время описанные выше 

методы оказываются малоэффективными, по-

скольку возбудителя в дыхательных путях уже 

нет, а сохранение кашля связано с остаточными 

воспалительными явлениями и перевозбужде-

нием кашлевого центра в головном мозге. В ходе 

серологической диагностики коклюша определя-

ют титры антител к антигенам бактерии Bordetella 

pertussis трех классов: 

- иммуноглобулины М – появляются на 2 недели 

заболевания; 

- иммуноглобулины А – синтезируются со 2-3 

недели; 

- иммуноглобулины G – обнаруживаются толь-

ко после 3 недели недуга. Основным методом 

серологической диагностики коклюша являет-

ся иммуноферментный анализ (ИФА). Золотым 

стандартом по диагностике коклюша остается 

ПЦР-диагностика, которая в первые дни заболе-

вания определяет специфические участки ДНК 

бактерии. Своевременная диагностика коклюша в 

большинстве случаев позволяет избежать затяги-

вания болезни и развития осложнений.

Материалы и методы.Материалы и методы. Материалом для исследо-

вания служили соскобы с задней стенки глотки и 

носа новорожденных детей, поступивших в лабо-

раторию из городского стационара г. Душанбе, а 

также от пациентов, которые обратились для об-

следования в лабораторию. Забор материала про-

водили  натощак или через 2-3 часа после питья и 

еды. Диагностическая работа проводилась на базе 

Государственного учреждения «Национальной 

референсной лаборатории» в вирусологическом 

отделе.  Наша лаборатория является единствен-

ным центром по диагностике коклюша в Таджи-

кистане. Для диагностики использовали метод 

ПЦР, который позволяет определить фрагменты 

генетического материала возбудителя коклюша, 

паракоклюша за короткий период времени. В ра-

боте использовали шестиканальный амплифика-

тор третьего поколения RG-6000, реагенты фирмы 

Амплисенс.

Исследования проводили в течение первых че-

тырех  недель заболевания. Чувствительность 

этого теста превосходит бактериологическое ис-

следование во много раз. Специфичность мето-

да —100%. В забранном материале определяли 

специфические участки ДНК бактерии, которая 

вызывает коклюш. Положительный результат го-

ворит о заболевании коклюшем или о бактерио-

носительстве. 

Результаты.Результаты. Были проанализированы резуль-

таты исследований, проведенных с февраля по 

август 2018 года и выборочно за два последних 

месяца 2019 года (июль, август). С февраля  по 

август  2018 года нами было обследовано 245 че-

ловек  г. Душанбе. Результаты проведенных ис-

следований представлены на диаграмме 1.

Результаты. Были проанализированы результаты исследований, 

проведенных с февраля по август 2018 года и выборочно за два последних месяца 

2019 года (июль, август). С февраля  по август  2018 года нами было обследовано 

245 человек  г. Душанбе. Результаты проведенных исследований представлены 

на диаграмме 1. 
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 Рисунок 1. Помесячная динамика выявления случаев коклюшной 
инфекции.    
 

Как видно из представленных данных, за период с февраля по август 2018 

г. в городе Душанбе обследовано – 245 человек, из них положительными на 

наличие Bordetella pertussis  было 206 человек, B.parapertussis – 34, 

B.bronchiseptica - 5. 

По данным наших исследований пик заболеваемости коклюшем  пришёлся 

на июль месяц 2018 года. Всего за этот месяц было обследовано 88 больных, из 

которых,  диагноз был подтвержден у 74. В таблице 1 представлена возрастная 

структура обследованных пациентов. 

Как видно из табл. 1 среди заболевших преобладали дети  2017 и 2018 

годов рождения.  Дети, рожденные в 2018 году, еще не были привиты против 

коклюша, а дети, рожденные в 2017 году,  должны были быть вакцинированы, 

однако переболели коклюшем. Причиной этому может быть отказ родителей от 

вакцинации или отвод по медицинским показаниям. 

Рисунок 1. Помесячная динамика выявления случаев коклюшной инфекции.
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Рисунок 2. Помесячное количество исследований, проведенных в 2019 г.

Как видно из представленных данных, за период 

с февраля по август 2018 г. в городе Душанбе об-

следовано – 245 человек, из них положительными 

на наличие Bordetella pertussis было 206 человек, 

B.parapertussis – 34, B.bronchiseptica - 5.

По данным наших исследований пик заболевае-

мости коклюшем  пришёлся на июль месяц 2018 

года. Всего за этот месяц было обследовано 88 

больных, из которых,  диагноз был подтвержден у 

74. В таблице 1 представлена возрастная структура 

обследованных пациентов.

Как видно из табл. 1 среди заболевших преоб-

ладали дети  2017 и 2018 годов рождения.  Дети, 

рожденные в 2018 году, еще не были привиты 

против коклюша, а дети, рожденные в 2017 году,  

должны были быть вакцинированы, однако перебо-

лели коклюшем. Причиной этому может быть отказ 

родителей от вакцинации или отвод по медицин-

ским показаниям.

Выборочно мы также изучили результаты иссле-

дований за июль, август 2019 года. Результаты про-

веденных исследований представлены на рис. 2,3. 

Год рождения февраль март апрель май июнь июль август
2018 1 1 5 14 29 31 8
2017 6 5 6 15 7 24 9
2016 1 - 2 2 3 7 1
2015 1 - 1 6 2 2 2
2014 1 - - 3 2 5 2
2013 1 - 2 1 2 4 3
2012 1 - - - - 2
2011 - - 1 - 1
2010 - - 1 1 - 4
2009 - - - 2 - 3
2008 - - 1 1 - 1
2007 - - - - - 4 1
2006 - - - - - -
2005 1 - - 1 -
2000 -
1992 1 - - -
1966 1

Таблиця 3. Распределение  коклюшной инфекции в г. Душанбе по возрастам 

Выборочно мы также изучили результаты исследований за июль, август 2019 

года. Результаты проведенных исследований представлены на рис. 2,3. 

 

 

Таблица 1. Распределение  коклюшной инфекции в г. Душанбе по 
возрастам  

 
Год 
рождения 

февраль март апрель май июнь июль август 

2018 1 1 5 14 29 31 8 
2017 6 5 6 15 7 24 9 
2016 1 - 2 2 3 7 1 
2015 1 - 1 6 2 2 2 
2014 1 - - 3 2 5 2 
2013 1 - 2 1 2 4 3 
2012 1 - - - - 2  
2011 - - 1 - 1   
2010 - - 1 1 - 4  
2009 - - - 2 - 3  
2008 - - 1 1 - 1  
2007 - - - - - 4 1 
2006 - - - - - -  
2005 1 - -  1 -  
2000      -  
1992 1 - -   -  
1966      1  
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 Рисунок 3. Возрастная структура обследованных детей  
 

Всего за два месяца был обследован 221 пациент, из которых 218 были дети 

и трое взрослых, т.е. среди заболевших 98,6% составили дети. Пик 

заболеваемости пришелся на июль месяц. Из рис. 3 видно, что количество 

положительных образцов среди детей от 0 до года составил 12,2% (2018 г.) и 

16,7% (2019 г.) соответственно.   

ВЫВОДЫ.  

1. Пик заболеваемости коклюшем в г. Душанбе приходится на июль месяц. 

2.  В изучаемый период заболевания коклюшем были зарегистрированы у 

детей, рожденных в 2018, 2019 годах. 

3.  Возможно, повышение случаев коклюша среди детей в Таджикистане 

происходит из-за отказа от вакцинации, либо неправильного хранения 

вакцины (нарушение холодовой цепи).  

4. Слабо проводится санитарно-просветительная работа среди матерей о 
пользе вакцинации. 
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СУЧАСНА ДІАГНОСТИКА КАШЛЮКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ 
в м. ДУШАНБЕ

Т.В.Волкова, Т.Н.Ковальчук, Б.С.Бабаєв, Т.Р.Касимова

ДУ«Національна референсна лабораторія» м. Душанбе,   Республика Таджикистан
У роботі проаналізовано результати ПЛР-досліджень на наявність генетичного матеріалу Bordetella 

pertussis, B. parapertussis та B. bronchiseptica, проведених у 2018-2019 роках у пацієнтів з підозрою на 
кашлюкову інфекцію. Показано високий рівень захворюваності дітей раннього віку.

Ключові слова:Ключові слова:  коклюш, ПЛР-діагностика.
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MODERN DIAGNOSTICS OF PERTUSSIS INFECTION in DUSHANBE
T. V. Volkova, T. N. Kovalchuk, B. S. Babaev, T. R. Kasimova
SI "national reference laboratory", Dushanbe, Republic of Tajikistan
The paper analyzes the results of PCR studies for the presence of genetic material of Bordetella pertussis, B. 

parapertussis and B. bronchiseptica conducted in 2018-2019 in patients with suspected pertussis infection. A 
high level of morbidity in young children is shown.

Key words: Key words: pertussis, PCR diagnostics.
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ОСНОВИ  БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ У МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ОСНОВИ  БІОБЕЗПЕКИ І БІОЗАХИСТУ У МІКРОБІОЛОГІЧНИХ 

ЛАБОРАТОРІЯХ ( проблемна лекція)ЛАБОРАТОРІЯХ ( проблемна лекція)
Національна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. МОЗ Украіни, м.КиївНаціональна медична академія післядипломної освіти ім.П.Л.Шупика. МОЗ Украіни, м.Київ

В лекції представлено аналіз сучасних напрям-В лекції представлено аналіз сучасних напрям-

ків і перспектив розвитку лабораторної біобезпе-ків і перспектив розвитку лабораторної біобезпе-

ки і біозахисту. Стрімко розвивається  створення ки і біозахисту. Стрімко розвивається  створення 
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В Україні функціонує близько 4 тис. мікробіо-

логічних лабораторій, з них 51% - в установах 

і закладах охорони здоров’я, 42,5 % -  у відомчих 

установах, 4,1 % -  у науково-дослідних інститу-

тах і 2,4 % - приватні. В цих лабораторіях постійно 

проводиться робота, пов’язана з виділенням, іден-

тифікацією та збереженням  мікроорганізмів. Здій-

снюється їх постійна передача для наукових цілей 

зацікавленим установам як у межах країни, так і 

за кордон. З метою діагностики інфекційних за-

хворювань людини і тварин утримуються колекції 

культур мікроорганізмів. Діагностика захворювань 

людини і тварин, епідеміологічні, епізоотологічні  і 

наукові дослідження, розробка імунобіологічних 

і фармацевтичних препаратів – всі ці види діяль-

ності здійснюються в  лабораторіях, що працю-

ють з цінними біологічними матеріалами (ЦБМ). 

Мікробіологічні лабораторії та біотехнологічні ви-

робництва вважаються зонами найбільш високого 

біологічного ризику (біоризику). Інфікування осіб 

під час роботи з мікроорганізмами у лабораторіях 

відзначається упродовж усього періоду існування 

мікробіології та розглядається як беззаперечне 

підтвердження професійної небезпеки. За останні 

70 років зареєстровано понад 5400 лабораторних 

нещасних випадків, близько 100 інцидентів, пов’я-

заних із потраплянням у довкілля ЦБМ. Вважають, 

що лише 20 % внутрішньолабораторних інфекцій 

є підтвердженими, кількість не діагностованих 

випадків становить 80 %. Причини інфікування 

установлюють лише у 25 % випадків [ 4]. У зв’язку 

із затвердженням схваленою розпорядженням Ка-

бінету Міністрів України від 27.11.2019р.№1416-р. 

«Стратегії забезпечення біологічної безпеки та біо-

логічного захисту за принципом “єдине здоров’я” 

на період до 2025 року» надзвичайно актуальним 

є організація проведення навчань для фахівців 

мікробіологічних лабораторій, що працюють з ЦБ-
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М,з питань міжнародних підходів до управління 

біоризиками, рівнів біологічної безпеки установ, 

заходів щодо здійснення контролю за особливо 

небезпечними патогенами (у тому числі процедур 

забору, передачі і зберігання). Поява біозагроз та 

біоризиків виносить на порядок денний питан-

ня протидії цим явищам, сутність яких полягає у 

розробці, імплементації, валідації,верифікації і 

підтриманні норм біобезпеки та біозахисту. Роль 

контролюючих інстанцій у цьому глобальному 

процесі належить міжнародним організаціям, що є 

кураторами проблем ветеринарного (Міжнародне 

епізоотичне бюро), медичного (Всесвітня органі-

зація охорони здоров’я) супроводу, а також якості 

і безпеки продуктів харчування (Організація сіль-

ського господарства і продовольства – ФАО). З їх 

ініціативи лише за кілька останніх років було про-

ведено цілу низку заходів з розробки і популяри-

зації стандартів в області біобезпеки та біозахисту.

МетоюМетою лекції є висвітлення сучасних напрямків і 

перспектив розвитку системи біобезпеки і біозахи-

сту у мікробіологічних лабораторіях, формування 

на основі компетентнісного підходу сучасних нау-

кових знань і практичних навичок з  цієї проблеми.

Розгляд  цієї важливої теми необхідно розпоча-

ти з визначення  окремих понять. Існує декілька 

напрямків розробки засобів і заходів з протидії 

біологічним загрозам і ризикам у гуманній і ве-

теринарній медицині на основі принципу “єдине 

здоров’я”, основу яких складає лабораторна біо-

безпека. Біобезпека в медичній лабораторії – це 

комплекс превентивних заходів, які включають 

планування, облаштування и обслуговування ла-

бораторних приміщень та обладнання, а також 

регламент роботи персоналу, направлений на по-

передження розповсюдження та зараження лю-

дей і навколишнього середовища патогенними 

біоагентами.Задачами біобезпеки є попередження 

індивідуального або масового інфікування людей, 

збереження здоров’я тварин та стабільного бла-

гополуччя екосистем, запобігання конструюван-

ню та застосуванню біологічної зброї. Біозахист 

(biosecurity)– це система заходів, що застосову-

ються для зменшення ризиків, пов’язаних з на-

вмисним виносом або викидом ЦБМ. Цінні біоло-

гічні матеріали (ЦБМ) – біологічні матеріали, які 

потребують (на думку їх власників, користувачів, 

тих, хто зберігає або опікується ними, або регу-

ляторів) адміністративного нагляду, контролю, 

підзвітності та специфічних заходів охорони і кон-

тролю в лабораторіях для захисту їх економічної 

та історичної цінності (архівної) та/або населення 

від їх потенційно шкідливого впливу. ЦБМ можуть 

бути патогени і токсини, а також непатогенні ор-

ганізми,  продукти їх життєдіяльності[2].Основним 

документом, що визначає правила і нормативи в 

області біобезпеки та біозахисту, є Практичне 

керівництво ВООЗ з біологічної безпеки в лабо-

раторних умовах (вид. ІІІ, 2004) [9]. Зазначений 

документ регламентує основні принципи безпеч-

ної роботи в дослідницьких, діагностичних та ви-

робничих лабораторіях. Принциповим фактором, 

на якому побудована система організації норм і 

правил біобезпеки та біозахисту, є патогенність 

мікроорганізмів, з якими проводиться робота в ла-

бораторних умовах. Від характеру джерела потен-

ційного ризику безпосередньо залежать вимоги 

до облаштування та основних параметрів роботи 

з патогенами, що є об’єктами дослідження. Згід-

но з класифікацією груп ризиків патогенів ВООЗ 

існує чотири типи чинників інфекцій: група ризику 

1 (відсутня або низька індивідуальна та суспільна 

небезпека) включає мікроорганізми, що потенцій-

но не є збудниками хвороб людини та тварин; гру-

па ризику 2 (помірна індивідуальна небезпека та 

низька суспільна небезпека) включає патогенні мі-

кроорганізми, не схильні до швидкого поширення, 

які здатні зумовлювати захворювання у людини 

або тварин, що є легко виліковними; група ризику 

3 (високий індивідуальний та низький суспільний 

ризики зараження) включає патогенні агенти, що 

зумовлюють серйозні захворювання, однак для 

них існують ефективні профілактичні та лікуваль-

ні заходи; група ризику 4 (високі індивідуальний та 

суспільний ризики зараження) включає патогенні 

агенти, що зумовлюють масові серйозні захворю-
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вання, ефективних профілактичних та лікувальних 

заходів не існує [7]. Згідно з національною кла-

сифікацією, розробленою ще в Радянському Со-

юзі та використовуваною в Україні до цього часу 

(відрізняється від міжнародної), всі мікроорганіз-

ми також поділяють на 4 групи: І група мікроор-

ганізмів, включає збудники особливо-небезпечних 

інфекцій: Yersinia pestis, віруси Марбург та Ебола, 

віруси Ласса, Хуанін та Мачупо, вірус натуральної 

віспи та ін.; ІІ група – збудники висококонтагіоз-

них епідемічних інфекцій:B. аnthracis, B. abortus, B. 

melitensis, B. suis, F. tularensis, L. pneumophilla, L. 

interrogans, P. mallei, P. pseudomallei, V. сholera, R. 

typhi, вірус жовтої гарячки, вірус гепатиту С, віру-

си комплексу кліщового енцефаліту та ін.; ІІІ гру-

па  – збудники інфекційних захворювань, атенуй-

овані штами І-ІІІ груп мікроорганізмів: B. pertusis, 

B. recurrentis, Campylobacter spp., C. botulinum, 

C. tetani, C. diphteriae, H. pylori, Leptospira spp., 

L. monocitigenes, M. leprae, M. tuberculosis, N. 

gonorrhoeae, N. meningitides, S. paratyphi A та B, S. 

typhi, Shigella spp., T. pallidum, Y. pseudotuberculosis, 

віруси грипу А, В та С, віруси герпесу простого І та 

ІІ типів та ін.; ІV група – збудники інфекційних за-

хворювань, облігатна непатогенна флора слизових 

та шкіри: А. aerogenes, B. cereus, Bacteroides spp., 

Borrelia spp., B. bronchoseptica, Citrobacter spp., C. 

perfringens spp., E. coli, Candida spp., аденовіруси 

усіх типів, віруси Коксакі груп А і В та ін. Факто-

ри, що враховуються при визначенні груп ризиків 

патогенів, включають оцінку їх патогенності та 

вірулентності, стабільності в довкіллі, коло хазяїв, 

наявність переносників, стійкість до лікарських та 

дезінфекційних засобів, а також способи передачі 

та контагіозність зумовлюваних ними хвороб.

Міжнародній класифікації патогенів за групами 

ризиків відповідає класифікація лабораторних 

приміщень за рівнем біозахисту (biosecurity levels, 

BSL). Вони підрозділяються на чотири основні 

класи: BSL-1–BSL-4. Приміщення класу BSL-1 яв-

ляють собою стандартні мікробіологічні або віру-

сологічні лабораторії, які повинні бути забезпечені 

загальнолабораторним обладнанням та допоміж-

ними пристроями. Робота в приміщеннях такого 

плану проводиться в спецодязі (халати, костюми), 

але без залучення засобів додаткового захисту. 

Дезінфекція у цих приміщеннях проводиться за 

допомогою стандартних хімічних засобів. Лабо-

раторії BSL-2 мають, на відміну від BSL-1, попе-

реджувальні написи, персонал в них користується 

засобами індивідуального захисту, вони також ма-

ють бути обладнані боксами біозахисту 1-2 рівнів. 

Відходи з цих приміщень автоклавуються поза 

межами лабораторій, дезінфекція проводить-

ся хімічними засобами. Приміщення цього класу 

мають контрольовану систему вентиляції. Доступ 

в ці підрозділи є обмеженим, а робота і відвідан-

ня їх мають документуватися. Лабораторії BSL-3 

являють собою комплекси приміщень, що мають 

три основні сегменти, які забезпечують їх функ-

ціонування: власне лабораторні приміщення та 

два технічні поверхи. На цокольному поверсі про-

водиться деконтамінація рідких і щільних відходів 

лабораторних приміщень, а горище – для вхідної 

та вихідної деконтамінації і стерилізації повітря. 

Лабораторні приміщення займають проміжне по-

ложення між технічними поверхами та мають з 

ними комунікаційні зв’язки. Крім запобіжних осо-

бливостей,описаних для BSL-2-приміщень, BSL-

3 мають спецпропускники з кодовим доступом, 

обов’язковою реєстрацією персоналу при вході, 

душові кабіни та зони переодягнення з повною 

зміною одягу при вході до робочої зони. Двері в 

приміщенні мають цифрові замки та побудовані 

за шлюзовою системою, яка попереджає викиди 

з лабораторій та одночасно слугує для розділення 

різних зон пониженого тиску. Стічні води та тверді 

відходи підлягають фізичному, а потім хімічному 

знешкодженню, а повітря – подвійній НЕРА-філь-

трації. Для забезпечення знезараження відпрацьо-

ваних матеріалів повинні бути застосовані проточ-

ні системи автоклавування. Також у приміщеннях 

BSL-3 бажано застосовувати систему індивіду-

альних засобів контролю безпеки (оглядові вікна, 

камери централізованого спостереження тощо). 

Лабораторії BSL-3 забезпечуються також авто-
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номними системами життєзабезпечення (насам-

перед – електрогенераторами). Лабораторії BSL-4 

(максимально ізольовані лабораторії) розташову-

ють у зонах BSL-3, або в окремо розміщених бу-

дівлях. Зазначена система передбачає всі вимоги 

до BSL-3-лабораторії з наявністю окремих засобів 

підтримання та систем життєзабезпечення. Перед-

бачено використання спеціальних костюмів біоза-

хисту. Лабораторії BSL-4 відрізняються наявністю 

двох душових кімнат: звичайної – для миття після 

повного перевдягання та хімічної – для дезінфекції 

безпосередньо перед зняттям костюму біозахисту. 

Система душових обладнана пневматичними та 

шлюзовими дверима. Вимоги біобезпеки та біоза-

хисту поширюються і на віварії спецлабораторій. 

Приміщення для роботи з інтактними та інфікова-

ними тваринами також проводиться у віваріях, що 

за ступенями біозахисту мають градації від BSL-1 

до BSL-4. Ці об’єкти повинні відповідати критеріям 

патогенності збудників, з якими в них проводяться 

роботи. Віварії, у залежності від напряму застосу-

вання, підрозділяються на «чисті» (для утримання 

інтактних тварин) та «брудні» (для інфікованих 

ссавців, птиці та інших тест-об’єктів). У приміщен-

нях першого класу захисту утримуються умовно 

інтактні тварини. Для утримання  гнотобіотів необ-

хідно створювати умови, що відповідають BSL-2, 

але з системою позитивного тиску, щоб запобігти 

проникненню до приміщень патогенних або умов-

но-патогенних мікроорганізмів. Досліди з імуні-

зації інактивованими антигенами проводяться за 

дотриманням умов BSL-1-2, у той час як ступінь за-

хисту при застосуванні живих мікроорганізмів має 

забезпечувати ізоляцію на рівні, який відповідає 

групам їх патогенності. Ізолятори з високим та 

максимальним ступенем біозахисту облаштову-

ються у разі необхідності проведення експери-

ментів на великих тваринах (BSL-3-4). Робота на 

дрібних тваринах, у разі відсутності приміщень з 

характерними ознаками BSL-3, може проводитись 

в мобільних боксах для утримання тварин , які за-

безпечують ефективний контроль і захист, мають 

системи фільтрації повітря та знезараження гною, 

а також мають регульований тиск всередині. В 

Україні всі біологічні лабораторії поділяють на два 

типи: лабораторії, що мають дозвіл на роботу з мі-

кроорганізмами І та ІІ груп небезпеки (лабораторії 

особливо небезпечних інфекцій) і лабораторії, що 

мають дозвіл на роботу з мікроорганізмами ІІІ та 

ІV груп небезпеки (переважна більшість наукових, 

дослідницьких, діагностичних лабораторій). Фак-

тично ця група лабораторій за своїми    функціо-

нальними характеристиками є подібною до BSL-1 

та BSL-2 лабораторій за класифікацією ВООЗ. 

Однак не можна стверджувати, що даний тип ла-

бораторій в Україні є тотожним BSL- 1 та BSL- 2 

лабораторіям. Основні вимоги щодо функціону-

вання таких лабораторій викладені у вітчизняних 

санітарних нормах та правилах, які багато в чому 

відповідають вимогам ВООЗ [8]. Згідно з цими 

нормами приміщення мікробіологічних лабора-

торій, в яких проводять роботу з БПА ІІІ–ІV груп 

небезпеки, за ступенем небезпеки для персоналу 

поділяють на дві зони: «заразну» та «чисту». «За-

разна зона» повинна містити такий набір примі-

щень: для забору проб; для приймання, реєстрації 

матеріалу та видачі результатів досліджень; боксо-

вані приміщення або приміщення, оснащені бок-

сами біологічної безпеки; бокси для проведення 

санітарно-бактеріологічних досліджень; кімнату 

для оброблення і первинного посіву біологічного 

матеріалу (посівна); робочі кімнати (бокси) для 

бактеріологічних, серологічних, вірусологічних, 

паразитологічних досліджень;  кімнату для люмі-

несцентної мікроскопії; кімнату для проведення 

зооентомологічних робіт;блок для роботи із за-

раженими тваринами; автоклавну для знезаражу-

вання матеріалу; термостатну (може не бути). «Чи-

ста зона» складається з таких приміщень:  кімнати 

(гардероб) для верхнього одягу; кімнати для одя-

гання робочого одягу;приміщення для підготовчих 

робіт (препараторська, мийна, кімната для приго-

тування живильних середовищ із боксом для роз-

ливання середовищ); стерилізаційної; приміщення 

з холодильною камерою або холодильниками для 

зберігання живильних середовищ і діагностичних 



49
Профілактична медицина № 1 (34)/2019

ОГЛЯДИ, ЛЕКЦІЇ

препаратів; кімнати для вживання їжі, відпочинку 

та ін.; кімнати для адміністративної роботи, робо-

ти з літературою; кабінету завідувача;  душової; 

туалету для персоналу; комор. Бокс для санітар-

но-бактеріологічних досліджень повинен скла-

датися з двох відділень: боксу і передбоксника, 

відділених скляною перегородкою. Передбоксник 

призначається для одягання стерильного одягу і 

проведення допоміжних робіт. У передбокснику 

розміщують медичну шафу для зберігання сте-

рильного матеріалу та шафу для спецодягу. Бокси 

обладнують припливно-витяжною вентиляцією, в 

них подають стерильне повітря, що проходить че-

рез бактеріальні фільтри. Бокси та передбоксники 

обладнують ультрафіолетовими опромінювачами. 

Вимикачі повинні бути розміщені поза боксом і 

передбоксником. У «заразній зоні» лабораторії за-

бороняється: зберігати особистий одяг та взуття, 

зонти, продукти харчування, косметику; палити, 

зберігати та вживати їжу, пиття; зберігати будь-які 

речовини невідомого походження; куштувати на 

смак і вдихати невідомі речовини; проводити інші 

види робіт та вирощувати квіти у вазонах;  працю-

вати без спеціального або санітарного одягу і за-

собів індивідуального захисту;  сушити будь-що на 

опалювальних приладах;  захаращувати проходи, 

коридори, підходи до засобів пожежогасіння. 

Основу політики біобезпеки у наукових та прак-

тичних діагностичних лабораторіях формує прин-

цип: біобезпека є результатом зниження ризиків 

до прийнятного рівня. Вона має розвиватися у 

трьох напрямках: оцінка біоризиків, розробка і 

впровадження засобів і заходів з їх мінімізації та 

постійна якісна перевірка ефективності запропо-

нованих рішень [10]. 

Біоризик – ймовірність або можливість ін-

фікування або несанкціонований доступ, втрата, 

крадіжка, використовування не за призначенням, 

диверсія або умисне поширення ЦБМ, що може 

завдати шкоди. Управління біологічними ризика-

ми – аналіз шляхів і розвитку стратегій для мінімі-

зації ймовірності виникнення біоризиків. Управ-

ління біоризиками покладає відповідальність 

за створення і реалізацію необхідних процедур 

зниження (мінімізації) біоризику на об’єктах на їх 

керівників. Для допомоги керівникам лабораторій 

у визначенні, розробленні та досягненні цілей 

управління біологічними ризиками створюється 

Комісія з управління біологічними ризиками. Пер-

шим кроком в управлінні ризиками є оцінювання 

ризиків - основний процес, що допомагає визна-

чити лабораторні ризики, контролювати та знизи-

ти їх. Основна мета оцінювання ризиків у лабора-

торії - інформувати про процес прийняття рішень, 

які знижують ризики в лабораторії, а отже ризики 

для її співробітників, на об'єкті та / або установі, 

за межами біологічної лабораторії, зокрема для 

громадськості та довкілля. The International Biorisk 

Management Standard CWA 15793:2008 є першим 

міжнародно визнаним стандартом управління біо-

ризиками, який було створено спеціально для зни-

ження небезпек, пов’язаних із мікробіологічними 

лабораторіями усіх рівнів безпеки. Він установлює 

вимоги до системи управління, що дозволяють 

організаціям ефективно виявляти, відстежувати 

та контролювати ризики, пов’язані з лабораторни-

ми біобезпекою і біозахистом (рис). Цей стандарт 

системи управління лабораторними біоризиками 

встановлює вимоги, необхідні для контролю ри-

зиків, пов’язаних із використанням, зберіганням 

та утилізацією БЦМ у лабораторіях та спорудах. 

Стандарт дозволяє організаціям: 1) створювати 

і підтримувати систему управління біоризиками 

для контролю або мінімізації ризику до прийнят-

ного рівня стосовно співробітників, населення, а 

також довкілля, які можуть прямо чи опосеред-

ковано зазнавати впливу ЦБМ; 2) забезпечувати 

впевненість у додержанні вимог стандарту та їх 

ефективному застосуванні; 3) прагнути незалеж-

них аудитів та отримувати сертифікати системи 

управління біоризиками; 4) забезпечувати ма-

теріалами, що можуть бути використані як основа 

для навчання та підвищення обізнаності праців-

ників із лабораторної біобезпеки і  принципів ла-

бораторного біозахисту. Зниження біологічних ри-

зиків - це дії та контрольні заходи, що вживаються 
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для зменшення або усунення ризиків, пов'язаних з 

ЦБМ. Зазвичай їх розділяють на 5 категорій: усу-

нення або заміна, технічні (інженерні) контролі, 

адміністративні контролі, практики та процедури, 

засоби індивідуального захисту [1]. Усунення або 

заміна - це усунення фактору ризику, вилучення 

агенту з роботи або заміна фактору ризику чимось 

менш небезпечним, наприклад, вакцинним чи ате-

нуйованим штамом. Технічні (інженерні) контролі 

- це зміни на робочих місцях, заміна обладнання 

чи застосування більш ефективного, заміна ма-

теріалів, виробничих потужностей або будь-яких 

інших відповідних аспектів робочого середовища 

для зменшення або запобігання впливу факторів 

ризику. Адміністративний контроль - стратегія, 

стандарти та настанови, що використовуються для 

управління ризиками. Практики та процедури - 

процеси та заходи, які виявилися ефективними у 

зниженні ризиків. Засоби індивідуального захисту 

(ЗІЗ) - засоби, що одягаються працівниками для 

захисту від факторів ризику у лабораторії. Кожна 

з категорій заходів контролю має свої переваги 

та недоліки  і, відповідно, мають різний внесок у 

загальне зниження ризиків під час роботи з біо-

логічними матеріалами. Найбільш ефективними є 

усунення або заміна, найменш - засоби індивіду-

ального захисту(табл.).

Категорія контролю Переваги Недоліки
Усунення або заміна Негайне зниження ризику Не завжди доступні або допустимі
Технічний (інженерний) Ефективний, усуває небезпеку Вартість, складність

Адміністративний Підхід на основі повноважень Непрямий підхід, насамперед спря-
мований на людський фактор

Практики та процедури Ґрунтуються на СОП -стандартні 
операційні процедури Вимагає навчання та нагляду

Засоби індивідуального за-
хисту(ЗІЗ)

Простота використання, відносно 
недорогі

Не усуває небезпеку, захищають 
лише користувача, незручні у вико-
ристанні, обмежують можливості 
працівника, якщо не ефективні, то 
можливе інфікування 

Таблиця. Категорії зниження біологічних ризиків

Рисунок. Стратегія оцінювання ризиків (CWA 15793:2008)
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Для забезпечення належного рівня біобезпеки 

використовують бокси, призначені для обмежен-

ня поширення  аерозолів, що містять інфекційний 

матеріал і можуть формуватися в процесі прове-

дення операцій. Бокси поділяються на три основ-

них класи [3].  Бокс біологічної безпеки I класу 

захисту — це бокс із переднім вікном, через яке 

оператор може проводити маніпуляції всередині 

боксу, що забезпечує захист оператора. Це дося-

гається видаленням аерозолей за допомогою вхід-

ного повітряного потоку через вікно оператора з 

подальшою ефективною його фільтрацією. Такі 

бокси призначені для захисту оператора і навко-

лишнього середовища при роботі з небезпечни-

ми для здоров’я оператора агентами. При цьому 

робота проводиться у нестерильних умовах, від-

сутній захист продукту від зовнішніх забруднень. 

Бокс біологічної безпеки класу II — це бокс із пе-

реднім вікном, через яке оператор може виконува-

ти маніпуляції всередині боксу, сконструйований 

таким чином, щоб забезпечити захист оператора. 

Ризик забруднення продукту і перехресної кон-

тамінації є низьким, а видалення аерозолей кон-

тролюється за допомогою профільтрованого вну-

трішнього повітряного потоку і високоефективної 

фільтрації повітря, що видаляється. Звичайним 

способом досягнення цих умов є створення од-

носпрямованого спадного повітряного потоку 

всередині ламінарного боксу і повітряної завіси в 

передньому вікні. Призначення боксу біологічної 

безпеки класу III — забезпечення максимального 

первинного рівня захисту продукту, персоналу та 

довкілля при роботі з агентами і мікроорганізма-

ми I і II (III-IV за міжнародною класифікацією) груп 

патогенності. 

Важливим елементом запобігання поширенню 

патогенів є суворе виконання стандартних мі-

кробіологічних практичних прийомів і методик, які 

можна вважати прикладом категорії «практики та 

процедури». Належна практика проведення дослід-

жень є основою лабораторної безпеки, спеціальне 

лабораторне обладнання може розглядатися лише 

як додатковий засіб виконання відповідних проце-

дур, але замінити їх воно ніколи не зможе. Персо-

нал, що працює з інфекційними збудниками або 

потенційно інфекційними матеріалами, має добре 

опанувати практичні прийоми і методики, потріб-

ними для безпечної роботи з таким матеріалом, 

а керівництво установи і лабораторії відповідає 

за організацію та проведення необхідного нав-

чання персоналу. У випадках, коли стандартних 

лабораторних практичних прийомів недостатньо 

для контролю небезпеки, пов'язаної з конкрет-

ним збудником або лабораторною процедурою, 

можуть знадобитися додаткові заходи. Ці заходи 

забезпечуються шляхом створення документова-

них стандартних оперативних процедур (СОП) та 

є одним з найбільш важливих елементів у менед-

жменті (управлінні) якості, зміст якого полягає у 

тому, щоб «написати те, що ви робите, і робити те, 

що ви пишете» [6]. Мета СОП – досягти того, щоб 

уся спеціальна діяльність лабораторії проводилась 

відповідно чинним правилам та процедурам і була 

однаковою для одних і тих процесів, тобто забез-

печувала правильність і тотожність однакових 

процесів, а відповідно і результатів досліджень. 

Основні типи СОП у лабораторії мають склада-

ти: процедури перед аналітичного, аналітичного 

і після аналітичного процесів;  адміністративні; 

використання обладнання, приладів та реагентів;-

допоміжні процедури. Загальних правил написан-

ня СОП не існує, але вважають, що типова СОП 

має мати такі розділи: 1. Призначення. В даному 

розділі однозначно і зрозуміло викладається мета 

складання документа. 2. Сфера застосування.  В 

даному розділі вказується сукупність об'єктів 

(підрозділи, процеси, співробітники), на які по-

ширюється процедура , фахівці, для яких виконан-

ня СОП є обов’язковим. 3. Нормативні посилання. 

В даному розділі вказуються всі нормативно-тех-

нічні документи, що регламентують виконання ви-

мог при розробці документованої процедури або 

на які є посилання в процедурі (стандарти, накази, 

правила,  інструкції до наборів, методичні реко-

мендації). 4. Терміни і визначення. Даний розділ 

містить перелік застосованих у СОП термінів та їх 
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визначення, прийнятих скорочень, понять, умовні 

позначення та їх пояснення. 5. Прийняті скорочен-

ня. Даний розділ містить перелік застосованих у 

процедурі скорочень, (пункти 3 і 4 можуть бути 

об’єднані). 6. Необхідні прилади та обладнання  - в 

даному розділі вказуються конкретні прилади і об-

ладнання з необхідними технічними характеристи-

ками (можливі посилання на інші СОП). 7. Вимоги 

до середовища. (умов виконання) - за необхідністю 

вказуються умови виконання процедур (освітлен-

ня, температура, вологість, примусова вентиляція 

тощо). 8. Вимоги до кваліфікації виконавців. 9.По-

рядок реєстрації виконаної роботи. 10.Процедура 

виконання (опис покрокового виконання процеду-

ри, може бути підкріплений схемами, малюнками, 

алгоритмом виконання, блок – схемою). Розділ 

може бути структурований за підрозділами, в за-

лежності від призначення та складності  процеду-

ри. 12. Заходи безпеки при виконанні процедури. 

13. Дії при невідповідності виконання. 14. Поси-

лання.  15. Зберігання, внесення змін, розсилка 

- даний розділ повинен містити вказівки, яким 

чином робити розсилку СОП, зберігання, внесен-

ня змін. 16. Додатки - даний розділ створюється 

за необхідності. СОП повинна бути обговорена з 

її виконавцями цієї процедури в лабораторії і вне-

сені відповідні корективи. Лабораторний процес 

постійно змінюється у відповідності з розвитком  

медицини, а розроблені СОП через певний час мо-

жуть бути застарілими, не актуальними. Саме тому 

в лабораторії має бути система постійного нагляду 

за документами і оновлення їх при необхідності. 

Повинні бути установлені терміни перегляду (про-

цес перегляду) усіх документів, а також розробле-

ний процес збереження документів. Переглянуті 

документи повинні містити посилання на поперед-

ні редакції документів. В  кожній  лабораторії  по-

винні  бути складені власні правила техніки безпе-

ки і протиепідемічного режиму. З ними повинні 

бути ознайомлені усі працівники лабораторії. Весь   

персонал  лабораторії  повинен  бути  навчений на-

давати першу  допомогу  працівникам  при  аварії  

або  нещасному випадку.

Помилки і недостатній досвід роботи у лабора-

торії співробітників можуть звести нанівець ефек-

тивність найнадійніших заходів безпеки. Тому пер-

сонал, що пройшов інструктаж з техніки безпеки і 

добре знайомий з засобами визначення та знижен-

ня ризиків в лабораторії, - це ключовий елемент 

запобігання лабораторним інфекціям, аваріям 

та нещасним випадкам.   Ефективна програма з 

безпеки починається з адміністрації лабораторії, 

яка має забезпечити організацію лабораторної 

роботи так, щоб базове навчання співробітників 

обов'язково включало практичні заняття з техніки 

безпеки. Техніка безпеки завжди має бути складо-

вою частиною навчання новоприйнятих співробіт-

ників. Персонал лабораторії має ознайомитися з 

кодексом практик і загальними рекомендаціями, 

що стосуються роботи в цій лабораторії, вклю-

чно з інструкціями з техніки безпеки і робочими 

процедурами. У зв'язку з цим необхідно вжити 

заходів (наприклад, обов'язковий підпис після оз-

найомлення з інструкцією), які гарантуватимуть, 

що працівники лабораторії прочитали і засвоїли 

загальні рекомендації. Формування у працівників 

біомедичних лабораторій на основі компетентного 

підходу сучасних наукових знань і практичних на-

вичок з біологічної безпеки та біологічного захи-

сту, забезпечує навчальна програма  яка повинна 

охоплювати наступні теми [5]:

1.Загальна характеристика інфекційних біоло-

гічних ризиків. 

2.Методологія оцінки біологічних ризиків.

3.Базові вимоги до роботи мікробіологічних ла-

бораторій. Система менеджменту якості.

3.1. Класифікація мікроорганізмів за групами 

ризику: міжнародна і національна класифікації.

3.2. Рівні біологічної безпеки мікробіологічних 

лабораторій та основні вимоги до їх роботи (BSL1-

4).

4.Безпечні методи роботи з біологічним матеріа-

лом. Ризики професійного інфікування персоналу.

4.1. Захисне обладнання (первинні та вторинні 

бар’єри) .

4.2. Вимоги до приймання, зберігання і транс-
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портування інфікованого матеріалу .

4.3.Стандартні операційні процедури(СОП) у  ро-

боті з патогенними агентами біологічного поход-

ження.

4.4. Використання боксів біологічної безпеки 

.Класифікація, правила роботи.

5.  Робота персоналу лабораторій  під час аварій-

них ситуацій.

5.1.Біологічне забруднення та заходи щодо його 

ліквідації.

5.2.Порядок дій під час ліквідації наслідків аварій 

та нещасних випадків у лабораторіях .

6.Дезинфекція та стерилізація.

6.1. Способи та засоби знешкодження лабора-

торних матеріалів . 

6.2. Деконтамінація боксів біологічної безпеки .

6.3. Миття і деконтамінація рук .

6.4.Збір та утилізація відходів.

7.Питання біоетики.

8.Організація навчання персоналу.

Висновки.Висновки. З точки зору лабораторної біобезпе-

ки існує необхідність у вдосконаленні вимог та 

забезпеченні відповідних умов за міжнародними 

нормами у діагностичних закладах, особливо та-

ких, що мають достатній науковий та технічний 

потенціал для реалізації і підтримання процесів 

референс-діяльності на належному рівні. Про-

блеми біобезпеки та біозахисту стають все більш 

актуальними і потребують невідкладного вирі-

шення. Стрімко розвиваються напрямки створен-

ня нормативної бази та стандартів біобезпеки у 

світі. Вони інтегруються до медичної і ветеринар-

ної практик через функціонування центрів рефе-

ренс-експертиз та громадських організацій. Пе-

рейняття цього досвіду, повноцінне і послідовне, 

з урахуванням національних особливостей забез-

печить у перспективі зменшення біоризиків в усіх 

ланках галузі ветеринарної і гуманної  медицини 

нашої держави та стане надійною запорукою для 

повноцінного підтримання Україною внутрішньої 

безпеки та членства у міжнародних об’єднаннях 

і консорціумах, сприятиме розбудові держави та 

розвитку країни.
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ОСНОВЫ БИОБЕЗОПАСНОСТИ И БИОЗАЩИТЫ МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ 
ЛАБОРАТОРИЯХ(проблемная лекция)

Кирик Д. Л.

Национальная медицинская академия последипломного образования имени П.Л. Шупика, МЗ Украины,  

г. Киев
В лекции представлен анализ современных направлений и перспектив развития лабораторной биобе-

зопасности и биозащиты. Быстро развивается создание нормативной базы и стандартов биобезопасно-
сти в мире. Использование этого опыта с учетом национальных особенностей обеспечит в перспективе 
уменьшение биориска во всех звеньях отрасли ветеринарной и гуманной медицины нашего государства и 
станет надежным залогом для полноценного поддержания Украиной внутренней безопасности и членства 
в международных организациях.

Ключевые слова: Ключевые слова: лабораторная биобезопасность, лабораторная биозащита, биориск, ценные биологиче-
ские материалы, боксы биологической безопасности, стандартные операционные процедуры. 

BASICS OF BIOSAFETY AND BIOSAFETY OF MICROBIOLOGICAL LABORATORIES (problem lecture)
Kyryk D.L.

P.L. Shupik National Medical Academy of Postgraduate Education named after of MH of Ukraine, Kyiv
The lecture presents an analysis of current trends and prospects for the development of laboratory biosafety 

and biosecurity. The creation of a regulatory framework and biosafety standards in the world is rapidly devel-
oping. The use of this experience, taking into account national characteristics, will ensure in the long term a 
reduction in biorisk in all parts of the veterinary and humane medicine industry of our state and will become a 
reliable guarantee for Ukraine to fully maintain internal security and membership in international organizations.

Key words: Key words: laboratory biosecurity, laboratory biosecurity, biorisk, valuable biological materials, biosafety boxes,
standard operating procedures.


