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Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health

Research Symposium

Abstract Directory
Overview:

As part of the Science Writing Mentorship Program (SWM Program), the Third Annual BTRP
Ukraine Regional One Health Research Symposium presents a venue that will bring together
representatives from more than ten countries and 83 different institutions including Ukrainian
research institutions, oblast state laboratory centers, medical universities, medical academies of
postgraduate education, veterinary universities, agrarian universities, and health care institutions.
The Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium will both provide a
truly national overview of research within Ukraine as well as further open the door to building
regional understanding and collaboration.

Over the course of the Symposium’s first four days, 52 researchers will present their work during
oral presentations, 44 authors will present their work in lightning talks during concurrent sessions,
over 300 poster presentations will be shared during the daily meeting reception, and throughout
the meeting our Peer Review Panel will once again seek to identify Ukrainian scientists that can be
paired with field-specific international Subject Matter Experts (SMEs) in order to assist with data
analysis, identifying high-impact journals, and producing targeted manuscripts that can be
submitted for peer review and potential publication.

Abstract Directory:

Organized by subject index and cross referenced by abstract number and author names in both
Ukrainian and transliterated to English, this directory includes all abstracts accepted for
presentation at the Third Annual BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium. All
abstracts are printed in this directory in both Ukrainian and English.

Be sure to turn to the SWM Program Web site for additional science writing and communication
resources (http://www.SWMProgramUA.com), and plan ahead for the 2019 Regional One Health
Research Symposium!
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Третій щорічний регіональний науковий симпозіум
в рамках концепції «Єдине здоров’я»

за підтримки ПЗБЗ в Україні
Загальний огляд:

Третій щорічний регіональний науковий симпозіум в рамках концепції «Єдине здоров’я»
за підтримки Програми зменшення біологічної загрози (ПЗБЗ) в Україні проводиться в
рамках Програми з написання наукових робіт (ПННР). Створюючи можливість для
зустрічі представників більш ніж десяти країн та 83 установ, включаючи українські
науково-дослідні інститути, обласні лабораторні центри, медичні вузи, медичні академії
післядипломної освіти, ветеринарні та аграрні вузи та заклади охорони здоров'я,
Симпозіум дозволить представити результати науково-дослідних робіт, що проводяться
в Україні, а також сприяє співпраці та порозумінню серед профільних фахівців країн
регіону.

Протягом перших чотирьох днів Симпозіуму 52 дослідники представлять свої роботи під
час усних презентацій, та ще 44 учасники – на паралельних сесіях коротких доповідей;
крім того, щодня буде представлено більше 300 постерних доповідей. Протягом усієї
зустрічі експертна колегія вкотре обиратиме українських вчених, які співпрацюватимуть
з міжнародними експертами, щоб отримати допомогу в аналізі даних, визначенні
наукових журналів з високим індексом цитування та підготовці рукописів статей, що
можуть бути направлені на рецензування та потенційно надруковані.

Збірник тез:

Цей збірник містить тези доповідей, затверджених для представлення під час Третього
щорічного регіонального наукового симпозіуму в рамках концепції «Єдине здоров’я» за
підтримки ПЗБЗ в Україні. Тези розташовані за секціями, збірник містить показчик за
номерами та прізвищами авторів українською мовою та в англійській транслітерації.
Тези надруковані українською та англійською мовами.

Відвідайте вебсайт Програми, де ви зможете знайти додаткові ресурси з написання
наукових робіт (http://www.SWMProgramUA.com), та вже починайте планувати участь у
Регіональному науковому симпозіумі в рамках концепції «Єдине здоров’я» наступного
року!
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MoD – Ministry of Defense of Ukraine
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Держпродспоживслужба –
Державна служба України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів

ДВНЗ – Державний вищий навчальний заклад

ДЗ – Державний заклад

ДП – Державне підприємство

ДУ – Державна установа

КЗ – Комунальний заклад

МО України – Міністерство оборони України

МОЗ України – Міністерство охорони здоров'я
України

НААН України – Національна академія аграрних
наук України

НАМН України – Національна академія медичних
наук України

НАН України – Національна академія наук
України

НДІ – Науково-дослідний інститут

ННЦ – Національний науковий центр

ТОВ – Товариство з обмеженою
відповідальністю

СКОРОЧЕННЯ
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MAIN MEETING / ГОЛОВНА ЗУСТРІЧ

EPIDEMIOLOGY OF INFECTIUOS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ Presented: Page Number:
#179 Monday Poster Page 22
#182 Wednesday Poster Page 23
#198 Tuesday Oral & Poster Page 24
#201 Wednesday Poster Page 25
#203 Wednesday Poster Page 26
#208 Wednesday Poster Page 27
#209 Wednesday Poster Page 28
#212 Thursday Poster Page 29
#221 Monday Poster Page 30
#227 Wednesday Poster Page 31
#238 Monday Oral & Poster Page 32
#247 Tuesday Poster Page 33
#252 Monday Poster Page 34
#266 Thursday Poster Page 35
#267 Tuesday Poster Page 36
#276 Thursday Poster Page 37
#283 Thursday Poster Page 38
#292 Thursday Poster Page 39
#302 Thursday Poster Page 40
#308 Monday Poster Page 41
#324 Thursday Poster Page 42
#332 Thursday Oral & Poster Page 43
#345 Wednesday Poster Page 44
#348 Wednesday Oral & Poster Page 45
#357 Wednesday Poster Page 46
#364 Monday Poster Page 47
#368 Thursday Poster Page 48
#371 Wednesday Poster Page 49
#374 Tuesday Poster Page 50
#390 Wednesday Oral & Poster Page 51
#111 Thursday Poster Page 54
#118 Tuesday Oral & Poster Page 55
#140 Monday Poster Page 56
#141 Tuesday Poster Page 57
#158 Wednesday Poster Page 58
#175 Monday Oral & Poster Page 59
#206 Tuesday Poster Page 60
#211 Wednesday Poster Page 61
#220 Wednesday Poster Page 62
#223 Tuesday Poster Page 63
#224 Tuesday Oral & Poster Page 64
#226 Monday Poster Page 65
#228 Monday Oral & Poster Page 66
#231 Tuesday Poster Page 67
#239 Monday Poster Page 68
#256 Tuesday Oral & Poster Page 69
#257 Monday Poster Page 70
#258 Wednesday Oral & Poster Page 71
#260 Wednesday Poster Page 72
#265 Thursday Poster Page 73
#277 Tuesday Oral & Poster Page 74
#278 Monday Poster Page 75
#289 Tuesday Poster Page 76
#294 Wednesday Oral & Poster Page 77
#295 Tuesday Oral & Poster Page 78
#296 Monday Oral & Poster Page 79
#307 Thursday Poster Page 80
#313 Monday Oral & Poster Page 81
#314 Monday Poster Page 82
#315 Monday Poster Page 83
#316 Tuesday Oral & Poster Page 84
#338 Tuesday Poster Page 85
#347 Wednesday Oral & Poster Page 86
#351 Tuesday Poster Page 87
#365 Monday Poster Page 88
#369 Thursday Poster Page 89
#408 Monday Poster Page 90
#410 Monday Poster Page 91
#417 Thursday Poster Page 92
#430 Thursday Oral & Poster Page 93
#432 Tuesday Poster Page 94
#439 Monday Oral & Poster Page 95

HEALTH CARE MANAGEMENT /
МЕНЕДЖМЕНТ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я Presented: Page Number:
#402 Thursday Oral & Poster Page 98

ABSTRACT NUMBER / PRESENTATION TYPE / PAGE
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LABORATORY DIAGNOSTICS / ЛАБОРАТОРНА ДІАГНОСТИКА Presented: Page Number:
#124 Wednesday Oral & Poster Page 100
#126 Monday Poster Page 101
#230 Tuesday Poster Page 102
#255 Thursday Oral & Poster Page 103
#273 Wednesday Poster Page 104
#331 Monday Poster Page 105
#373 Wednesday Oral & Poster Page 106
#384 Wednesday Poster Page 107
#392 Monday Oral & Poster Page 108

METHOD DEVELOPMENT / РОЗРОБКА МЕТОДІВ Presented: Page Number:
#112 Thursday Poster Page 110
#144 Monday Oral & Poster Page 111
#165 Thursday Poster Page 112
#181 Monday Poster Page 113
#190 Tuesday Poster Page 114
#194 Thursday Poster Page 115
#196 Tuesday Poster Page 116
#207 Thursday Poster Page 117
#305 Tuesday Oral & Poster Page 118
#329 Thursday Oral & Poster Page 119
#396 Thursday Oral & Poster Page 120

MICROBIOLOGY / МІКРОБІОЛОГІЯ Presented: Page Number:
#114 Monday Oral & Poster Page 122
#116 Wednesday Poster Page 123
#136 Tuesday Oral & Poster Page 124
#138 Wednesday Poster Page 125
#139 Wednesday Poster Page 126
#142 Tuesday Poster Page 127
#159 Wednesday Poster Page 128
#174 Thursday Poster Page 129
#216 Thursday Oral & Poster Page 130
#217 Tuesday Poster Page 131
#240 Tuesday Oral & Poster Page 132
#261 Thursday Poster Page 133
#303 Tuesday Poster Page 134
#360 Tuesday Poster Page 135
#381 Thursday Poster Page 136
#407 Wednesday Poster Page 137

НОМЕР ТЕЗ / ТИП ДОПОВІДІ / СТОРІНКА
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RISK REDUCTION / ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ Presented: Page Number:
#204 Monday Poster Page 140
#304 Thursday Poster Page 141
#310 Wednesday Poster Page 142
#319 Monday Poster Page 143
#327 Monday Poster Page 144
#335 Thursday Poster Page 145
#342 Wednesday Poster Page 146
#380 Thursday Oral & Poster Page 147
#386 Tuesday Poster Page 148
#388 Thursday Oral & Poster Page 149
#409 Monday Oral & Poster Page 150
#437 Tuesday Poster Page 151

TOXICOLOGY / ТОКСИКОЛОГІЯ Presented: Page Number:
#108 Tuesday Poster Page 154
#121 Thursday Poster Page 155
#132 Thursday Poster Page 156
#135 Tuesday Oral & Poster Page 157
#164 Tuesday Oral & Poster Page 158
#166 Monday Poster Page 159
#167 Tuesday Poster Page 160
#186 Tuesday Poster Page 161
#187 Tuesday Poster Page 162
#189 Tuesday Poster Page 163
#250 Thursday Poster Page 164
#253 Wednesday Poster Page 165
#279 Thursday Poster Page 166
#281 Wednesday Poster Page 167
#398 Wednesday Poster Page 168
#399 Thursday Oral & Poster Page 169
#400 Thursday Oral & Poster Page 170
#411 Tuesday Poster Page 171
#414 Tuesday Poster Page 172
#426 Monday Oral & Poster Page 173

ABSTRACT NUMBER / PRESENTATION TYPE / PAGE
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НОМЕР ТЕЗ / ТИП ДОПОВІДІ / СТОРІНКА

VETERINARY MEDICINE / ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА Presented: Page Number:
#105 Monday Oral & Poster Page 176
#113 Tuesday Poster Page 177
#117 Wednesday Poster Page 178
#119 Monday Poster Page 179
#127 Monday Poster Page 180
#128 Tuesday Poster Page 181
#129 Thursday Poster Page 182
#130 Tuesday Poster Page 183
#131 Wednesday Oral & Poster Page 184
#133 Thursday Oral & Poster Page 185
#143 Tuesday Oral & Poster Page 186
#147 Wednesday Poster Page 187
#157 Wednesday Oral & Poster Page 188
#160 Thursday Poster Page 189
#163 Wednesday Poster Page 190
#170 Wednesday Poster Page 191
#172 Thursday Poster Page 192
#180 Monday Poster Page 193
#188 Monday Poster Page 194
#191 Wednesday Poster Page 195
#192 Tuesday Poster Page 196
#193 Thursday Poster Page 197
#195 Monday Poster Page 198
#197 Monday Oral & Poster Page 199
#218 Tuesday Poster Page 200
#232 Wednesday Poster Page 201
#233 Thursday Poster Page 202
#248 Monday Poster Page 203
#254 Thursday Poster Page 204
#272 Wednesday Poster Page 205
#274 Wednesday Poster Page 206
#284 Wednesday Poster Page 207
#288 Monday Poster Page 208
#297 Monday Poster Page 209
#301 Tuesday Poster Page 210
#306 Tuesday Poster Page 211
#311 Monday Poster Page 212
#325 Wednesday Poster Page 213
#328 Thursday Poster Page 214
#334 Monday Poster Page 215
#336 Tuesday Poster Page 216
#337 Monday Poster Page 217
#353 Thursday Poster Page 218
#356 Thursday Poster Page 219
#359 Wednesday Poster Page 220
#362 Monday Poster Page 221
#372 Thursday Poster Page 222
#375 Thursday Poster Page 223
#383 Tuesday Poster Page 224
#405 Wednesday Poster Page 225
#413 Monday Poster Page 226
#427 Wednesday Poster Page 227
#428 Wednesday Poster Page 228
#435 Tuesday Poster Page 229
#438 Thursday Poster Page 230

VIROLOGY / ВІРУСОЛОГІЯ Presented: Page Number:
#115 Monday Oral & Poster Page 232
#122 Tuesday Poster Page 233
#152 Monday Poster Page 234
#344 Wednesday Oral & Poster Page 235
#352 Monday Poster Page 236
#361 Monday Poster Page 237
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CLINICAL MEDICINE & PUBLIC HEALTH CONCURRENT SESSION / ПАРАЛЕЛЬНА СЕСІЯ З КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я

CLINICAL MEDICINE / КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА Presented: Page Number:
#125 Wednesday Lightning talk & Poste Page 240
#171 Wednesday Lightning talk & Poster Page 241
#173 Wednesday Lightning talk & Poster Page 242
#215 Wednesday Poster Page 243
#225 Wednesday Lightning talk & Poster Page 244
#236 Monday Poster Page 245
#263 Thursday Poster Page 246
#285 Thursday Lightning talk & Poster Page 247
#293 Thursday Lightning talk & Poster Page 248
#298 Wednesday Poster Page 249
#333 Wednesday Lightning talk & Poster Page 250
#339 Tuesday Poster Page 270
#340 Wednesday Lightning talk & Poster Page 252
#341 Tuesday Poster Page 253
#343 Tuesday Poster Page 254
#350 Thursday Lightning talk & Poster Page 255
#363 Wednesday Poster Page 256
#376 Tuesday Poster Page 257
#385 Tuesday Poster Page 258
#393 Wednesday Poster Page 259
#395 Wednesday Lightning talk & Poster Page 260
#401 Thursday Lightning talk & Poster Page 261
#406 Thursday Lightning talk & Poster Page 262
#412 Tuesday Poster Page 263
#415 Tuesday Poster Page 264
#416 Thursday Lightning talk & Poster Page 265
#419 Tuesday Poster Page 266
#421 Wednesday Poster Page 267
#423 Tuesday Poster Page 268
#424 Tuesday Poster Page 269
#434 Tuesday Lightning talk & Poster Page 251

ENVIRONMENTAL SCIENCE / ЕКОЛОГІЯ
#137 Thursday Lightning talk & Poster Page 272
#168 Monday Poster Page 273
#242 Monday Poster Page 274
#259 Monday Poster Page 275
#318 Monday Poster Page 276
#321 Wednesday Poster Page 277
#394 Wednesday Poster Page 278
#404 Wednesday Poster Page 279

FOOD SAFETY / БЕЗПЕКА ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
#110 Thursday Lightning talk & Poster Page 282
#150 Thursday Poster Page 283
#151 Thursday Poster Page 284
#153 Thursday Poster Page 285
#162 Thursday Poster Page 286
#177 Thursday Poster Page 287
#213 Thursday Poster Page 288
#214 Thursday Poster Page 289
#237 Thursday Poster Page 290
#249 Thursday Lightning talk & Poster Page 291
#282 Thursday Lightning talk & Poster Page 292
#323 Thursday Lightning talk & Poster Page 293
#358 Thursday Poster Page 294
#366 Thursday Poster Page 295
#436 Thursday Poster Page 296

SOCIALLY DANGEROUS DISEASES / СОЦІАЛЬНО НЕБЕЗПЕЧНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
#120 Tuesday Lightning talk & Poster Page 298
#169 Tuesday Lightning talk & Poster Page 299
#183 Wednesday Lightning talk & Poster Page 300
#199 Tuesday Lightning talk & Poster Page 301
#222 Tuesday Lightning talk & Poster Page 302
#246 Tuesday Lightning talk & Poster Page 303
#268 Wednesday Poster Page 304
#269 Wednesday Poster Page 305
#286 Wednesday Poster Page 306
#290 Thursday Lightning talk & Poster Page 307
#326 Tuesday Lightning talk & Poster Page 308
#346 Thursday Lightning talk & Poster Page 309
#382 Tuesday Lightning talk & Poster Page 310
#391 Tuesday Lightning talk & Poster Page 311
#425 Tuesday Lightning talk & Poster Page 312

ABSTRACT NUMBER / PRESENTATION TYPE / PAGE
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VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS / ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ
#109 Monday Lightning talk & Poster Page 314
#178 Wednesday Poster Page 315
#200 Wednesday Poster Page 316
#202 Monday Poster Page 317
#205 Monday Poster Page 318
#219 Monday Poster Page 319
#234 Monday Lightning talk & Poster Page 320
#235 Monday Poster Page 321
#241 Monday Lightning talk & Poster Page 322
#244 Monday Lightning talk & Poster Page 323
#251 Monday Lightning talk & Poster Page 324
#271 Monday Poster Page 325
#275 Wednesday Lightning talk & Poster Page 326
#280 Monday Lightning talk & Poster Page 327
#330 Monday Poster Page 328
#367 Wednesday Lightning talk & Poster Page 329
#377 Monday Lightning talk & Poster Page 330
#378 Monday Lightning talk & Poster Page 331
#379 Monday Lightning talk & Poster Page 332
#387 Monday Lightning talk & Poster Page 333
#418 Monday Poster Page 334
#422 Monday Lightning talk & Poster Page 335

Note:
Blue / Синій = Monday / Понеділок
Purple / Фіолетовий = Tuesday / Вівторок
Green / Зелений = Wednesday / Середа
Red / Червоний = Thursday / Четвер

Oral / Усна доповідь
Poster / Постерна допопвідь
Lightning talk / Коротка усна доповідь

НОМЕР ТЕЗ / ТИП ДОПОВІДІ / СТОРІНКА
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EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES
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EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

# 179. Epidemic and Epizootic Situation Regarding
Leptospirosis in Kherson Oblast

Fiadin O., Didenko I., Khondus O.

SI Kherson Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Significant increase in the level of human
leptospirosis morbidity in the oblast in the recent years.
Methods. Epidemiological research, epidemiological surveillance,
epidemiological analysis, geoinformational technologies, laboratory
examination of affected people and the study of rodents.
Results. In the recent years, the incidence has been steadily
increasing: 30 cases in 2014, 29 in 2015, 54 in 2016, 71 in 2017.
All cases were confirmed by the laboratory examining especially
dangerous infections. In 70.2% of patients the disease severity
was moderate, in others it was severe, 6 cases were fatal. Each
year, regional indicators of the incidence of leptospirosis are 4-10
times higher than that of the national level.
A characteristic epidemiological feature of leptospirosis morbidity
in the region is its sporadic nature and pronounced summer-
autumn seasonality. The disease is registered mainly in cities and
districts of the region that are located near the open water
reservoirs. Intensity of the epidemic process is supported mainly
among the urban population, with 56.0% falling on the regional
center inhabitants, and this share increases annually. The main
contingent of the patients are the elderly and unemployed, their
share is 60-65%. No patients were registered among workers of
meat factories, farms, municipal enterprises.
The leading route of transmission (65-74%) is by water (fishing,
swimming and recreation near water reservoirs).
The number of isolated serogroups of leptospirae in patients has
expanded due to modernization of the laboratory and improvement
of the quality of diagnostic research. During 2017, etiological
structure of leptospirosis in the region is presented by 12
serogroups of the diagnostic kit. The basis of etiological spectrum
is formed by serogroups: Hebdomadis, Caniсola, Grippotyphosa,
Icterohaemorrahgiae.
The main source of infection are rodents, with mean specific
gravity of 89.0%. Each year the laboratory provides epizootological
monitoring of the region territory. Among 1779 rodents investigated
in 2014-2017, 258 (16%) showed positive serological result
regarding leptospirosis. There is direct relationship between
leptospirosis morbidity in humans and identification of rodents with
positive result. Due to the increase in the number of rodents,
decrease of the areas on which the fight against them is carried
out, the population can't be maintained at a level which ensures
epidemic well-being of the general public regarding leptospirosis.
Conclusions. The presence of active natural foci, circulation of the
pathogen in the environment have led to the fact that virtually the
entire area of the region is enzootic regarding leptospirosis.
Epidemic and epizootic situation regarding leptospirosis in the
region can be characterized as unstable due to the growing
number of rodents in nature and settlements, increased isolation of
leptospirosis pathogen cultures in them, reduction of volumes of
deratization measures and, as a result, increase in the number of
isolated cases of leptospirosis in humans and the possibility of
group diseases.

# 179. Епідемічна та епізоотична ситуація з лептоспірозу у
Херсонській області

Фядін О., Діденко І., Хондусь О.

ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Значне зростання в області в останні роки рівня
захворюваності людей на лептоспіроз.
Методи. Епідрозслідування, епіднагляд, епіданаліз, ГІС-
технології, лабораторне обстеження хворих людей та
дослідження гризунів.
Результати. За останні роки захворюваність неухильно
зростає: 2014 рік - 30 випадків, 2015 – 29, 2016 – 54, 2017 –
71. Всі випадки підтвердженні лабораторією особливо
небезпечних інфекцій. 70,2% хворих були середнього ступеню
тяжкості, інші тяжкими, 6 випадків летальних.Щороку
обласні показники захворюваності на лептоспіроз
перевищують загальнодержавні у 4-10 разів.
Характерною епідеміологічною рисою захворюваності на
лептоспіроз в області є її спорадичний характер та виражена
літньо-осіння сезонність. Захворювання реєструються
переважно в містах та районах області, які знаходяться
поблизу відкритих водоймищ. Інтенсивність епідпроцесу
підтримується в основному за рахунок міського населення,
56,0% припадає на мешканців обласного центру, питома вага
яких щорічно зростає. Основний контингент захворілих –
пенсіонери та безробітні, їх питома вага складає 60-65%.
Хворих серед працівників м’ясокомбінатів, тваринників,
комунальних підприємств не реєструвалося.
Серед шляхів передачі провідним (65-74%) є водний
(рибалка, купання та відпочинок біля водоймищ).
Кількість виділених серогруп лептоспір у хворих розширилася
завдяки модернізації лабораторії і покращенню якості
діагностичних досліджень. Протягом 2017 року етіологічна
структура лептоспірозу представлена в області 12
серогрупами діагностичного набору. Основу етіологічного
спектру складають серогрупи: Hebdomadis, Caniсola,
Grippotyphosa, Icterohaemorrahgiae.
Основним джерелом інфекції є гризуни, питома вага їх у
середньому 89,0%.Щороку лабораторія проводить
епізоотологічний моніторинг територіі області. З досліджених
за 2014- 2017 роки 1779 гризунів 258-16% дали позитивний
серологічній результат на лептоспіроз. Простежується пряма
залежність між захворюваністю людей на лептоспіроз та
виявленням гризунів із позитивним результатом. У зв’язку із
збільшенням чисельності гризунів, зменшенням площ на яких
проводиться боротьба з ними, не вдається утримувати
популяцію на рівні, що забезпечує епідемічне благополуччя
населення з лептоспірозу.
Висновки. Наявність активних природних осередків,
циркуляція збудника у навколишньому середовищі призвели
до того, що практично уся територія області є ензоотичною з
лептоспірозу.
Епідемічну та епізоотичну ситуацію з лептоспірозу в області
можна охарактеризувати як нестійку у зв’язку із зростанням
кількості гризунів у природі та населених пунктах,
збільшенням виділення у них культур збудника лептоспірозу,
зниженням обсягів проведення дератизаційних заходів і як
результат, зростання кількості поодиноких випадків
захворювання людей на лептоспіроз та можливість
виникнення групових захворювань.
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# 182. Monitoring of enteral hepatitis in Ukraine during
2012-2016

Zvierieva N., Bibko Ya.

SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Currently, viral hepatitis remains one of the global
health care problems. The disease turns into a chronic form in a
significant part of cases with the possible further development of
cirrhosis and primary hepatocellular carcinoma.
The situation with hepatitis in Ukraine has become more acute and
becomes more topical because armed hostilities on the east of our
country are accompanied with worsening of sanitary conditions,
destruction of water pipelines, substantial migration process
among the population, a great number of wounded military men
and civilians who need an urgent hemotransfusion under field
conditions. Kharkiv Oblast is situated within the area of the anti-
terrorist operation (ATO). That is why monitoring on enteral and
parenteral acute viral hepatitis is extremely topical.
Enteral hepatitis (A and E) occupies a dominant position in the
etiological structure of viral hepatitis. The common rate of enteral
hepatitis incidence among the population is 54.8 to 100 thousands
people in Ukraine.
Currently, the situation with enteral hepatitis has become more
acute in Ukraine because of the unsatisfactory condition of water
supply networks, which were built in the last century in all
Ukrainian cities.
Methods.With the purpose of monitoring an epidemical situation
of enteral hepatitis, experts of SI Kharkiv Oblast Laboratory Center
of MoH of Ukraine and SI I.I. Mechnykov Institute of Microbiology
and Immunology of the NAMS of Ukraine have carried out the
analysis of the incidence and laboratory diagnostics of viral
hepatitis A and E with the help of ELISA in 2012-2016 in Kharkiv
Oblast.
Results. It has been established that the seasonality of the
incidence of acute viral hepatitis A is observed from October until
February with the highest incidence peak in November. In 2016,
2,354 persons were examined in Kharkiv Oblast for the presence
of serological markers of viral hepatitis A and E with the diagnostic
and preventive purpose. 437 of them had acute forms of hepatitis.
Markers of viral hepatitis A and E (anti-HAV IgM and anti-HЕV
IgM) were detected in 7.5 % of patients with acute hepatitis.
The comparison of the percentage of positive results in Kharkiv
Oblast with results in general in Ukraine has showed a higher
percentage of positive results of serological markers of anti-HAV
IgM in our region (7.3 % vs. 4.4 % respectively). As to anti-HAV
IgM marker, it has amounted 0.2 % in Kharkiv Oblast vs. 2.1 % in
general in Ukraine.
In the course of environmental samples studying with the purpose
of detecting virus antigens, only 3 (2.6 %) of 115 studied samples
of open water reservoirs have showed the presence of antigens of
viral hepatitis A. Antigens of enteral viral hepatitis have not been
detected in samples of drinking water, domestic waste water and
sewage water of infectious in-patient hospitals.
Conclusions. Thus, surveillance studies are an essential measure
to prevent breakouts of viral hepatitis A and E on the territory of
Ukraine.

# 182. Моніторинг ентеральних гепатитів в Україні
впродовж 2012-2016 років

Звєрєва Н., Бибко Я.

ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. На сьогодні вірусні гепатити залишаються однією з
глобальних проблем охорони здоров'я. У значної частини осіб
хвороба набуває хронічної форми з можливим подальшим
розвитком цирозу та первинної гепатоцелюлярної карциноми.
В Україні ситуація щодо гепатитів значно загострилась та
набуває ще більшої актуальності, оскільки масштабні бойові
дії на сході нашої країни супроводжуються погіршенням
санітарних умов, руйнуванням водогонів, значними
міграційними процесами серед населення, великою кількістю
поранених військовослужбовців та мирних жителів, які
потребують термінової гемотрансфузії в польових умовах.
Харківська область знаходиться у межах зони проведення
антитерористичної операції (АТО), тому моніторинг за
ентеральними та парантеральними гострими вірусними
гепатитами є вкрай актуальним.
В етіологічній структурі вірусних гепатитів, ентеральні
гепатити (А і Е) займають домінуюче положення. Загальний
показник захворюваності серед населення на ентеральні
гепатити складає 54,8 на 100 тисяч населення по Україні.
На цей час в Україні ситуація щодо ентеральних гепатитів
значно загострилась, оскільки стан водопровідних мереж, які
було побудовано ще в минулому столітті в усіх містах України,
є незадовільним.
Методи. З метою моніторингу епідситуації щодо ентеральних
гепатитів фахівцями ДУ «Харківський обласний
лабораторний центр МОЗ України» та ДУ «Інститут
мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
було проведено аналіз стану захворюваності та лабораторної
діагностики вірусних гепатитів А і Е методом
імуноферментного аналізу у 2012-2016 роках в Харківський
області.
Результати. Встановлено, що сезонність захворюваності на
гострий вірусний гепатит А спостерігається з жовтня по
лютий з найвищим піком захворюваності у листопаді. У 2016
році, в Харківський області, було обстежено 2354 особи на
наявність серологічних маркерів вірусних гепатитів А і Е з
діагностичною та профілактичною метою. З них хворих на
гострі форми гепатитів – 437 осіб. У 7,5 % хворих на гострі
гепатити виявлені маркери вірусних гепатитів А і Е (анти-HAV
IgM та анти-HЕV IgM).
Порівняння відсотку позитивних результатів в Харківський
області з результатами в цілому по Україні показало вищий
відсоток позитивних результатів серологічних маркерів анти-
HAV IgM в нашому регіоні (відповідно 7,3 % проти 4,4 %).Що
стосується маркеру анти-HЕV IgM, то в Харківський області
він склав 0,2 % проти 2,1 % в цілому по Україні.
При дослідженні проб об'єктів довкілля з метою виявлення
антигенів вірусів з 115 досліджених проб води відкритих
водоймищ тільки в 3 (2,6 %) були виявлені антигени вірусного
гепатиту А. У пробах питної води, господарчо-побутових
стічних вод та стічних вод інфекційних стаціонарів антигени
ентеральних вірусних гепатитів не виявлено.
Висновки. Таким чином, проведення моніторингових
досліджень є необхідним заходом для недопущення
виникнення спалахів захворюваності вірусними гепатитами А
і Е на території України.
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# 198. Analysis of the morbidity of leptospirosis and of the
state of deratization measures in the Zakarpattia Oblast for
2012-2016

Markovych O.1, Balko M.1, Zhyhan V.1, Tymchyk V.1, Bertash S.1,
Kolesnikova I.2

1SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. Leptospirosis is the most widespread natural focal
disease in the Zakarpattia Oblast. The morbidity rate in the region
exceeds the average one in Ukraine almost every year by 2-3
times. Conducting deratization measures is one of the most
effective measures to reduce the incidence of leptospirosis. The
aim of the work was to evaluate the morbidity rate of leptospirosis
and the state of conducting deratization measures on the territory
of the region for the period of 2012-2016.
Methods. A retrospective epidemiological analysis of the
morbidity of leptospirosis in the Zakarpattia Oblast and Ukraine for
2012-2016 has been carried out, the intensive epidemiological
indicators have been studied, the relative indicators with the
determination of the mean error have been calculated. The
infectivity of small mammals and the etiology of leptospirosis in
humans was studied by the serological method in the reaction of
microagglutination of leptospira using a diagnostic set of strains
(13 serogroups of leptospira).
Results. The analysis of the morbidity of leptospirosis in the
region, carried out for 2012-2016, revealed an excess of the
incidence rate in comparison with the national index by an
average of 2.05 times. The diseases were registered in all raions
of the Oblast, mostly in the rural population. Of the 565 surveyed
individuals suspected of leptospirosis, 97 people (17.17 ± 1.59%)
showed positive results. In order to assess the epizootic situation
with leptospirosis in the region over a five-year period, 706
specimens of small mammals were laboratory tested, and
infection was detected in 75 of them (10.62 ± 1.16%). When
comparing the serotype of antibodies to Leptospira in the infected
rodents and in human patients, common serogroups were
identified.
During the observation period, the volumes of preventive
deratization measures in the Oblast, which involved a continuous
two-time (spring and autumn) and systematic deratization (under
agreements), were analyzed. The measures of continuous two-
time deratization covered the cities, raion centers and urban-type
communities. A planned systematic deratization was carried out in
villages according to concluded agreements. During the five-year
period, the total volume of prophylactic deratization was carried
out on an average on 357.15 hectares of the region territory during
a year, which was 0.8% of the total area of the built-over area of
47100 hectares.
Conclusions. The coincidence of antibodies of certain
serogroups of Leptospira, found in sick people, with serogroups in
the studied rodents confirms the role of small mammals as the
main reservoirs and carriers of leptospirosis in Zakarpattia Oblast.
The volume of preventive deratization measures conducted during
the analyzed period can be estimated as insufficient. In order to
reduce the number of small rodents and the incidence of
leptospirosis, it is necessary to cover the whole built-over area of
settlements of the Oblast with preventive deratization measures.

# 198. Аналіз захворюваності на лептоспіроз та стану
дератизаційних заходів у Закарпатській області за
2012-2016 рр.

Маркович О.1, Балко М.1,Жиган В.1, Тимчик В.1, Берташ С.1;
Колеснікова І.2

1ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет імені О.О.Богомольця

Вступ. Найпоширенішим природно-вогнищевим
захворюванням у Закарпатській області є лептоспіроз. Рівень
захворюваності в області практично щороку перевищує
середньодержавний в 2-3 рази. Одним із найбільш дієвих та
ефективних заходів із зменшення захворюваності
лептоспірозом є проведення дератизаційних заходів. Метою
роботи було оцінити рівень захворюваності на лептоспіроз та
стан проведення дератизаційних заходів на території області
за період 2012-2016 рр.
Методи. В роботі проводився ретроспективний
епідеміологічний аналіз захворюваності на лептоспіроз у
Закарпатській області та Україні за 2012-2016 рр.,
здійснювалось вивчення інтенсивних епідеміологічних
показників, обчислення відносних показників з визначенням
середньої похибки. Вивчення інфікованості дрібних ссавців та
етіології лептоспірозу у людей проводилось серологічним
методом в реакції мікроаглютинації лептоспір з
використанням діагностичного набору штамів (13 серогруп
лептоспір).
Результати. Аналіз захворюваності на лептоспіроз в області,
проведений за 2012-2016 рр., виявив перевищення рівня
захворюваності порівняно із загальнодержавним показником
в середньому у 2,05 рази. Захворювання реєструвались у всіх
районах області, в більшості випадків у сільського населення.
Із 565 обстежених осіб з підозрою на лептоспіроз позитивні
результати були виявлені у 97 осіб (17,17±1,59%). З метою
оцінки епізоотичної ситуації щодо лептоспірозу в області за
п’ятирічний період було лабораторно досліджено 706
екземплярів дрібних ссавців, інфікованість виявлена у 75
екземплярів (10,62±1,16%). При співставленні серопейзажу
антитіл до лептоспір у інфікованих гризунів та у хворих
людей були виявлені спільні серогрупи.
За період спостереження було проаналізовано обсяги
проведення профілактичних дератизаційних заходів на
території області, які складались із суцільної дворазової
(весняної та осінньої) та систематичної дератизації (за
угодами). Заходами суцільної дворазової дератизації були
охоплені міста, районні центри та селища міського типу. В
селах виконувалась планова систематична дератизація за
укладеними угодами. Впродовж п’ятирічного періоду загальні
обсяги профілактичної дератизації проводились в
середньому за рік на площі 357,15 га території області, що
складало 0,8% від загальної площі забудованої території
області 47100 га.
Висновки. Збіг антитіл певних серогруп лептоспір, виявлених
у хворих людей, з серогрупами у досліджуваних гризунів
підтверджує роль дрібних ссавців, як основних резервуарів та
переносників лептоспірозу на Закарпатті. Обсяг проведених
профілактичних дератизаційних заходів за аналізований
період можна оцінити як недостатній. З метою зменшення
чисельності дрібних гризунів та зниження рівня
захворюваності лептоспірозом необхідно охоплювати
профілактичними дератизаційними заходами всю забудовану
територію населених пунктів області.
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# 201. Analysis of disease control of nosocomial population
morbidity in Donetsk Oblast during 2014-2016 years

Shyshova G., Bilomeria T., Honcharenko V.

SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Nosocomial infections (HAI) have severe clinical
course and determine the complications of underlying disease.
Mortality ranges according to various entities from 14% to 58.6%,
sometimes even to 82.2%. Among the nosocomial infections
agents exist representatives of all families and geni of microflora.
Severity of nosocomial infections is increased due to acquired
antibiotic resistance of microorganisms.
The purpose of research was to analyze clinical epidemiological
situation associated with nosocomial infections morbidity in
Donetska Oblast.
Methods.We used epidemiological diagnostics methods:
retrospective epidemiological analysis, descriptive estimative
methods. We analyzed forms №2 "Report on different infectious
and parasitic diseases" during the period from 2014 to 2016 years,
hospital charts, results of patients with HAI biological material
culturing. Antibiotic sensitivity of isolated strains of opportunistic
pathogenic microflora and pathogenic flora was detected
according to MOH order № 167 from 05.04.2007.
Results. HAI are registered in health care facilities of 65.3%
administrative territories. 84.9% of cases were diagnosed timely.
Adults suffer from nosocomial infections oftener (81.3%). Age
group under 1 month predominates in the pediatric morbidity
patterns - 88.8%, proportions of age groups from 1 month to 1
year and from 1 year to 17 years constitute 5.6% each.
The most widespread infections among HAI are due to surgery
and therapeutic interventions - 53.0%, labor and puerperal
infections - 18.0%, skin and respiratory infections - 7.0% each, eye
and appendages of the eye infections, and genital organs
infections - 5.0% each, alimentary system infections, infections
due to perinatal period states - 4.0%, musculo-skeletal system
infections - 6.0%.
Detected cases of HAI: surgical hospitals - 44.0%, maternity
hospitals - 29.9%, ambulatory-care clinics - 19.0%, pediatric -
1.0%, therapeutic - 2.0% and other departments - 5.0%.
During culturing of biological material from patients with HAI,
positive result was received in 29.8% of cases, including patients
of maternity departments (50%), surgical - 45.1%, ambulatory-care
clinics - 4.9%. Key role have Staphylococcus aureus (51%),
Escherichia coli (14%), Klebsiella spp.(11%). Proportion of
antibiotic-resistant factors of nosocomial infections constitutes
63.6%.
Conclusions. Morbidity rate of HAI depends on health care
facility infection control quality. Further investigations for studying
of nosocomial infection agents features are necessary in
healthcare facilities of Donetska Oblast.

# 201. Аналіз результатів епідеміологічного нагляду за
внутрішньолікарняною захворюваністю населення
Донецької області за 2014 – 2016рр

Шишова Г., Біломеря Т., Гончаренко В.

ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Нозокоміальні інфекції мають важкий клінічний
перебіг, обумовлюють ускладнення основного захворювання.
Летальність від них коливається при різноманітних одиницях
від 14% до 58,6%, а іноді до 82,2%. Серед збудників
госпітальних інфекцій зустрічаються представники усіх
сімейств та родів мікрофлори. Важкість
внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ) посилюється внаслідок
придбаної антибіотикорезистентності мікроорганізмів.
Метою дослідження було проаналізувати клініко –
епідеміологічну ситуацію щодо захворюваності
внутрішньолікарняними інфекціями на території Донецької
області.
Методи. Застосовувалися методи епідеміологічної
діагностики: ретроспективний епідеміологічний аналіз,
описово – оцінювальні методи. Проаналізовані форми №2
«Звіт про окремі інфекційні та паразитарні захворювання» за
період 2014-2016рр., карти стаціонарних хворих, результати
бактеріологічних досліджень біологічного матеріалу хворих
ВЛІ. Чутливість виділених штамів УПМФ та ПФ до
антибіотиків відзначалася відповідно до наказу МОЗ У №167
від 05.04.2007р.
Результати. ВЛІ реєструються у лікувальних закладах 65,3%
адміністративних територій. Своєчасно діагностовано 84,9%
випадків.
Госпітальними інфекціями частіше хворіють дорослі (81,3%).
В структурі дитячої захворюваності превалює вікова група до
1 місяця народження - 88,8%, питома вага вікових категорій
від 1 місяця до 1 року та від 1 року до 17 років - по 5,6%.
Найбільш поширені серед ВЛІ інфекції, що виникають
внаслідок хірургічних та терапевтичних втручань – 53,0%,
інфекції пологів та післяпологового періоду – 18,0%, шкіри та
органів дихання по 7,0%, органів та придаткового апарату
ока, і репродуктивних органів - по 0,5%, органів травлення -
2,0%, станів, що виникають в перинатальному періоді - 4,0%,
кістково – м’язової системи - 6,0%.
Виявлення випадків ВЛІ: хірургічні стаціонари – 44,0%,
пологові будинки – 29,0%, поліклініки – 19,0%, дитячі – 1,0%,
терапевтичні – 2,0% інші відділення - 5,0%.
При бактеріологічному дослідженні біологічного матеріалу від
хворих з ВЛІ позитивний результат отримано у 29,8%
випадків, у тому числі пацієнти пологових відділень (50%),
хірургічних - 45,1%, поліклінік – 4,9%. Провідна роль належить
Staphylococcus aureus (51%), Escherichia coli (14%), Klebsiella
spp.(11%). Питома вага антибіотикорезистентних чинників
госпітальних інфекцій складає 63,6%.
Висновки. Рівень захворюваності ВЛІ залежить від якості
інфекційного контролю у ЛПЗ. У ЛПЗ Донецької області
потрібні подальші дослідження для вивчення властивостей
збудників нозокоміальних інфекцій.

EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ



Page 26 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

# 203. Results of routine cholera epidemiological surveillance
in Donetsk Oblast

Bilomeria T.1, Honcharenko V.1, Darahan H.2, Hololobova T.1,
Davydenko I.1, Bochko V.1

1SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Cholera remains an important global medical and
social problem as a particularly dangerous infection, capable of
severe course and mass spread. It is one of the infectious
diseases, which are subject to the International Health Regulations
(IHR). The WHO reports on cholera outbreaks that have emerged
in recent years mainly in Asia and Africa. Donetsk Oblast, along
with seven other regions of Ukraine, belongs to the territories of
high-risk of cholera epidemic complications. In the period from
1970 to 2011, 153 cases of the disease were diagnosed and 472
cases of cholera vibrio carriage were registered in the region. The
last outbreak occurred in Mariupol in 2011 (32 patients diagnosed
with cholera, 22 vibrio carriers) and was caused by Vibrio cholerae
serogroup O1, biovar Eltor, serovar Ogawa, in which toxigenic
genes were detected. In almost two-thirds of the patients the
course of cholera was severe, but no fatal cases were registered.
Since 2012, no cases of cholera or V. cholerae O1 carriage have
been detected in the region. Despite the military operations in the
East of Ukraine in 2014-2018, the system of routine cholera
surveillance did not cease to operate in the administrative
territories controlled by the Ukrainian authorities. For its
functioning, an information-analytical program for prompt
observation on the state of sanitary and epidemiological situation
regarding cholera was developed in 1997.
Methods. An epidemiological analysis of data on the monitoring of
cholera agents circulation in the population and natural
environments of Donetsk Oblast for 2014-2017 was conducted.
Extensive indicators and errors of relative indicators were
calculated. Bacteriological examinations on cholera were provided
in patients with acute enteric infections and those with
gastrointestinal tract dysfunction: 6330 in 2014, from 3157 to 3740
in 2015-2017. Environmental samples were investigated: 1710 in
2014, from 1130 to 1244 in 2015-2017.
Results. Based on the results of bacteriological examination of
patients, isolated cases of V. cholerae non-O1 serogroup were
detected (3 in 2014 and 2017 each, 2 in 2015 and 2016 each). In
the samples of the environment, avirulent strains of V. cholerae O1
were isolated: in one sample of water from the reservoir in 2016
and in two samples of the river water in 2017 (Mariupol). In
2014-2015 no V. cholerae О1 were isolated from the natural
environment. Specific gravity of samples in which V. cholerae non-
O1 was isolated amounted to 22.4±1.1% on average for
2014-2017. Positive findings were obtained for 49.3±3.1% of
samples from open water reservoirs, 42.7±2.9% of samples from
seawater, 5.8±0.8% of samples from wastewater. In wastewater of
infectious hospitals V. cholerae non-O1 were isolated in rare cases
(0.5±0.3%).
Conclusions. Donetsk Oblast is vulnerable to contamination by
and spread of cholera. In the environment, there is a wide
circulation of V. cholerae non-O1 and isolated finding of V.
cholerae O1. It seems expedient to determine the degree of risk of
possible epidemiological complications from cholera separately for
coastal and other areas of the region, and to introduce
differentiated approach to the epidemiological surveillance (routine
or sentinel) in different administrative territories.

# 203. Результати рутинного епіднагляду за холерою в
Донецькій області

Біломеря Т.1, Гончаренко В.1, Дараган Г.2, Гололобова Т.1,
Давиденко І.1, Бочко В.1

1ДУ «Донецький обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Холера залишається важливою світовою медико-
соціальною проблемою як особливо небезпечна інфекція,
здатна до тяжкого перебігу та масового розповсюдження.
Вона відноситься до інфекційних хвороб, на які поширюється
дія ММСП. ВООЗ повідомляє про спалахи холери, що в останні
роки виникають, переважно, в країнах Азії та Африки.
Донецька область, поряд з сімома іншими областями України,
належить до територій високого ризику епідемічних
ускладнень холери. За період з 1970 по 2011 рр. в регіоні
зареєстровано 153 випадки захворювань і 472 випадки
носійства холерного вібріону. Останній спалах виник у
м.Маріуполь у 2011 р.(32 хворих, 22 вібріононосії) та був
викликаний Vibrio cholerae О1 серогрупи, біовар Eltor, серовар
Ogawa, в яких виявлені гени токсигенності. Майже у двох
третин захворілих холера перебігала в тяжкій формі, проте
летальних випадків не було. З 2012 р. захворювання на холеру
та вібріононосійство V. cholerae О1 в регіоні не виявляються.
Незважаючи на бойові дії на сході в 2014-2018 рр., на
підконтрольних українській владі адмінтериторіях, не
припиняла діяти система рутинного епіднагляду за холерою.
Для її функціонування ще в 1997 р. розроблена інформаційно-
аналітична програма оперативного слідкування за станом
санепідситуації з холери.
Методи: Проведений епідеміологічний аналіз даних
моніторингу за циркуляцією збудників холери серед
населення та в об’єктах довкілля Донецької області за
2014-2017 рр. Розраховані екстенсивні показники та помилки
відносних показників. Обстежено бактеріологічно на холеру
хворих на гострі кишкові інфекції та осіб з дисфункцією
шлунково-кишкового тракту: 2014 р. - 6330, 2015-2017 рр. – від
3157 до 3740. Досліджено проб навколишнього середовища:
2014 р. - 1710, 2015-2017 рр. – від 1130 до 1244.
Результати: За результатами бакобстеження хворих,
виявлено поодинокі знахідки V.cholerae неО1 серогрупи (2014
та 2017 рр. – по 3, 2015 та 2016 рр. – по 2). У зразках
навколишнього середовища виділено авірулентні штами V.
cholerae О1: у 2016 р. в 1 пробі води з водосховища та у 2017
р. в 2 пробах річкової води (м.Маріуполь). У 2014-2015 рр. V.
cholerae О1 з об’єктів довкілля не виділялись. Питома вага
проб, в яких виділено V. cholerae неО1, склала в середньому
за період 2014-2017 рр. 22,4±1,1%. Позитивні знахідки
виявлялись у 49,3±3,1% проб води відкритих водоймищ,
42,7±2,9% - морської води, 5,8±0,8% - стічної води. У стічній
воді інфекційних стаціонарів V. cholerae неО1 виділялись у
поодиноких випадках (0,5±0,3%).
Висновки: Донецька область є уразливою до заносу та
розповсюдження холери. У довкіллі виявляється широка
циркуляція V. cholerae неО1 та поодинокі знахідки V. cholerae
О1. Вбачається доцільним визначити ступінь ризику можливих
епідускладнень з холери окремо для приморських та інших
територій області та впровадити диференційований підхід до
здійснення епіднагляду (рутинного або дозорного) на різних
адмінтериторіях.
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# 208. Analysis of infectious and parasitic disease outbreaks
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Introduction. Every year up to 10 outbreaks of infectious and
parasitic diseases are registered in Dnipropetrovsk Oblast. In
recent years, a tendency has been toward increasing their number.
The work objective is to determine the leading transmission routes
of infection and the aetiological agents of the morbidity associated
with outbreaks.
Methods. Epidemiological analysis, bacteriological serological,
molecular-genetic methods, statistical methods of research.
Results. During the period of 2013-2017, 27 outbreaks were
registered in the Dnipropetrovsk Oblast that involved 519 people,
including 248 children under the age of 17 (48.8±2.2%).
The aetiological agent was determined in 26 outbreaks
(96.3±3.7%). In most cases there was S. enteritidis, S.
thyphimurium (34.6±9.5%) and rotaviruses (23.1±8.4%). Among
other agents, there was hepatitis A virus (15.4±7.2%), noroviruses
(11.5±6.3%), measles virus (11.5±6.3%), Trichinella spiralis (in 1
outbreak). The percentage of infectious outbreaks transmitted via
foodborne route was 74.1±8.6%, contact route – 11.1±6.2%,
airborne-droplet route – 11.1±6.2%, water-borne route – 3.7±3.6%.
In total, 1849 bacteriological tests of environmental samples (food
products, water, swabs), collected in the sites of outbreaks, were
conducted. Pathogenic and opportunistic microorganisms were
isolated in 164 cases (8.9±2.2%), including: S. enteritidis – in 12
samples (7.3±2%), S. typhimurium – in 5 cases (3.0±1.3%),
St.aureus in 12 (7,3±2%), Enterobacter aerogenes in 39
(23,8±3,3%), Enterobacter cloacae in 25(15,2±2,8%) Klebsiella
pneumonia – in 10 (6,1±1,9%), Escherichia coli in 54 (32,9±3,7%),
Klebsiella oxytoca in в 5 (3,0±1,3%), Citrobacter intermedius – in
2 (1,2±0,8%).
Among the bacteriological tests, out of 716 samples of drinking
water 35 had deviations in the general coliforms and coliphages
(4.9±0.8%); rotavirus antigen was detected in 1 sample by using
ELISA.
In order to find the source of the infectious agents, in total 716
samples of biological material from the exposed persons were
collected and tested, out of which 443 (61.9±1.8%) via
bacteriological method, 273 (38.1±1.8%) by using ELISA and PCR.
There were 10 (1.4±0.4%) carriers of pathogenic Enterobacteria,
including carriers of S. enteritidis, S. typhimurium, E. coli, revealed
by using culturing. The antibodies of rotavirus and adenovirus
(1.3±0.4% and 1.1±0.4% respectively) were detected in 9 and 8
cases respectively using ELISA. In 6 cases RNA of noroviruses
was detected (0.8±0.3%) using PCR. Clinical signs of the acute
diarrheal diseases are not available at the time of the research.
Conclusions. The overwhelming majority of outbreaks are caused
by viral agents (59.3±9.6%). Among the bacterial agents, in most
cases, the outbreaks were caused by Salmonella. Among the
transmission factors of infectious agents, food products
predominated.

# 208. Аналіз спалахів інфекційних та паразитарних
хвороб на території Дніпропетровської області за 5 років

Штепа О.1, Резвих В.1, Кісельов Д.1, Кузьменко О.1,
Степанский Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3
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Вступ.Щороку в Дніпропетровській області реєструються до
10 спалахів інфекційних і паразитарних хвороб. В останні
роки спостерігається тенденція до збільшення їх кількості.
Метою роботи було визначити провідні шляхи інфікування та
етіологічні чинники спалахової захворюваності.
Методи. Епідеміологічний аналіз, бактеріологічний,
серологічний, молекулярно-генетичний, статистичний методи
дослідження.
Результати. У 2013-2017 рр. в Дніпропетровській області
зареєстровано 27 спалахів, в яких постраждало 519 осіб, в т.
ч. 248 дітей до 17 років (48,8±2,2%).
Етіологічний чинник встановлено у 26 спалахах (96,3±3,7%).
Найчастіше це були S. enteritidis, S.thyphimurium (34,6±9,5%) і
ротавіруси (23,1±8,4%). Серед інших збудників – вірус
гепатиту А (15,4±7,2%), норовіруси (11,5±6,3%), вірус кору
(11,5±6,3%), Trichinella spiralis (в 1 спалаху). Питома вага
спалахів з харчовим шляхом передачі склала 74,1±8,6%, з
контактно-побутовим – 11,1±6,2%, з повітряно-краплинним –
11,1±6,2%, водним – 3,7±3,6%.
Проведено 1849 бактеріологічних досліджень проб довкілля
(харчові продукти, вода, змиви), відібраних в епідвогнищах за
місцем реєстрації спалахів. Патогенні та умовно-патогенні
мікроорганізми виділені у 164 випадках (8,9±2,2%), в т. ч.: S.
enteritidis – в 12 пробах (7,3±2%), S.typhimurium – в 5
(3,0±1,3%), St.aureus – в 12 (7,3±2%), Enterobacter aerogenes –
в 39 (23,8±3,3%), Enterobacter cloacae – в 25(15,2±2,8%),
Klebsiella pneumonia – в 10 (6,1±1,9%), Escherichia coli – в 54
(32,9±3,7%), Klebsiella оxitoca – в 5 (3,0±1,3%) та Citrobacter
intermedius – в 2 (1,2±0,8%)
При бактеріологічних дослідженнях 716 проб питної води 35
мали відхилення по загальним колі-формам та колі-фагам
(4,9±0,8%), в 1 пробі методом ІФА виявлено антиген
ротавірусу.
З метою пошуку джерела збудників інфекції проведено 716
досліджень проб біоматеріалу від осіб, які контактували з
хворими, з них 443 (61,9±1,8%) бактеріологічним методом, 273
(38,1±1,8%) – методами ІФА та ПЛР. Бактеріологічним
методом виявлено 10 (1,4±0,4%) носіїв патогенних
етеробактерій, в т. ч. носії S. enteritidis, S. typhimurium, E. coli.
Методом ІФА в 9 та 8 випадках виявлені антигени ротавірусу
та аденовірусу (1,3±0,4% та 1,1±0,4% відповідно). Методом
ПЛР у 6 випадках виявлено РНК норовірусів (0,8±0,3%).
Клінічні ознаки гострих кишкових інфекцій на момент
обстеження у даних осіб відсутні.
Висновки. Переважна більшість спалахів викликана
вірусними агентами (59,3±9,6%). Серед бактеріальних
чинників, найчастіше, спалахи були зумовлені сальмонелами.
Серед факторів передачі збудників інфекції переважали
харчові продукти.
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Introduction. According to the literature, the proportion of
noroviruses as factors of acute intestinal infections (AII) varies from
5 to 48% in different countries of the world. Low infective dose,
high susceptibility of people, long-term preservation of the viability
of viruses in the environment, resistance to disinfectants, etc. are
the factors that play the leading role in supporting the circulation of
noroviruses. The available statistical data do not reflect the actual
level of morbidity and the role of noroviruses in the occurrence of
AII among the population of Dnipropetrovsk Oblast. The objective
of the work was to determine the role of noroviruses as an
etiological factor of AII in the Oblast.
Methods. Retrospective epidemiological analysis, molecular-
genetic, statistical methods of research. The indices of AII
incidence were analyzed in the course of work, the PCR method
was used in the study of environmental samples and biomaterial
from humans.
Results. In Dnipropetrovsk Oblast, the proportion of noroviruses in
the etiological structure of acute gastroenterocolites in 2015-2017
was insignificant and fluctuated within 0.1-0.25%. The rate of AII
morbidity, caused by noroviruses, was 0.5-2.5 per 100 thousand of
population during this period.
At the same time, each year up to 40±0.5% of acute
gastroenterocolites remain with an unidentified pathogen with the
negative results of bacteriological examination of patients in the
region. This is associated with the predominance of bacteriological
methods for studying biomaterials from patients. Virological and
molecular-genetic studies in infectious hospitals are very limited
and are not carried out at the registration of acute
gastroenterocolites. In Dnipropetrovsk Oblast, in case of epidemic
complications the study of biomaterials from patients with AII and
environmental samples by PCR method, is mainly carried out not
in laboratories of infectious hospitals, but on the basis of
Dnipropetrovsk OLC — the only state institution in the oblast,
conducting the inspection of outbreaks of infectious diseases.
Totally, in 2015-2017 there were 4 outbreaks of AII caused by
noroviruses. The total number of patients was 37, including 22
children (59.5±8.1%). During this period, 121 research of
biomaterials from patients and people who contacted them were
conducted using the PCR method. RNA of noroviruses was
detected in 39 patients (32.2±4.2%), 6 of them at the time of
examination had no clinical symptoms of AII (15.4±5.7%).
Investigations of the environment samples (water, food products),
taken from the epidemic foci of AII, revealed RNA of noroviruses in
the samples of mineral water from the buvette, river water and
cooked dishes.
Conclusions. The introduction and spread of modern methods of
laboratory diagnostics among patients with AII positively influenced
the tactics of medical and anti-epidemic measures, as well as
made it possible to find out the role of noroviruses in supporting the
epidemic process. The issue of wider application of
modern diagnostic methods of infectious diseases in infectious
hospitals is quite urgent.

# 209. Норовіруси як етіологічний чинник гострих
кишкових інфекцій у Дніпропетровській області

Резвих В.1,Штепа О.1, Кісельов Д.1, Кузьменко О.1, Бредихіна
М.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. За даними літератури питома вага норовірусів як
чинників гострих кишкових інфекцій (ГКІ) у різних країнах
світу коливається від 5 до 48%. Провідну роль у підтримці
циркуляції норовірусів відіграють такі фактори як низька
інфікуюча доза, висока сприйнятливість людей, тривале
збереження життєздатності вірусів у довкіллі, стійкість до
дезінфектантів тощо. Наявні статистичні дані не
відображають дійсного рівня захворюваності та ролі
норовірусів у виникненні ГКІ серед населення
Дніпропетровської області. Метою роботи було визначити
роль норовірусів як етіологічного чинника ГКІ в регіоні.
Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз,
молекулярно-генетичний, статистичний методи дослідження.
Під час роботи проаналізовані показники захворюваності на
ГКІ, при дослідженні проб довкілля та біоматеріалу від людей
використовувався метод ПЛР.
Результати. У Дніпропетровській області питома вага
норовірусів в етіологічній структурі гострих
гастроентероколітів у 2015-2017 рр. була незначною і
коливалась в межах 0,1-0,25%. Показник захворюваності на
ГКІ, спричинені норовірусами, за цей період складав 0,5-2,5
на 100 тис. нас.
В той же час, щороку в області до 40±0,5% гострих
гастроентероколітів залишаються з невстановленим
збудником при негативних результатах бактеріологічних
обстежень хворих. Це пов’язано з переважанням
бактеріологічних методів дослідження біоматеріалу від
хворих. Вірусологічні та молекулярно-генетичні дослідження
в інфекційних стаціонарах є дуже обмеженими та при
реєстрації гострих гастроентероколітів не проводяться. У
Дніпропетровській області під час епідемічних ускладнень
дослідження біоматеріалу від людей хворих на ГКІ та проб
довкілля методом ПЛР проводяться переважно не в
лабораторіях інфекційних лікарень, а на базі
Дніпропетровського ОЛЦ - єдиної державної установи в
області, яка проводить розслідування спалахів інфекційних
захворювань.
Всього у 2015-2017 рр. зареєстровано 4 спалахи ГКІ,
зумовлені норовірусами. Загальна кількість захворілих склала
37 осіб, в тому числі 22 дитини (59,5±8,1%). За цей період
методом ПЛР проведено 121 дослідження біоматеріалу від
хворих та контактних з ними людей. РНК норовірусів
виявлена у 39 осіб (32,2±4,2%), у 6 з них на момент
обстеження не було клінічних симптомів ГКІ (15,4±5,7%).
При дослідженнях проб довкілля (вода, харчові продукти),
відібраних з епідвогнищ ГКІ, виявлялись РНК норовірусу в
пробах мінеральної води з бювету, річної води та готових
страв.
Висновки. Запровадження та поширення сучасних методів
лабораторної діагностики серед хворих на ГКІ позитивно
вплинуло на тактику медичних та протиепідемічних заходів, а
також дало можливість встановити роль норовірусів у
підтримці епідемічного процесу. Актуальним є питання більш
широкого застосування сучасних методів діагностики
інфекційних хвороб в інфекційних стаціонарах.
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Introduction. During 1985-2016 years 1247 cases of trichinellosis
in people were registered in Ukraine. This disease still remains
important all around Ukraine as well as in Dnipropetrovsk Oblast.
Dnipropetrovsk Oblast has leading place among other
administrative territories of Ukraine, concerning registered number
of trichinellosis cases in people. Almost one third (32.9%±1.3%) of
total number of registered in Ukraine trichinellosis cases in people
during 1985-2016 was constituted by Dnipropetrovsk Oblast (411
cases).
During this period 14 outbreaks of trichinellos were registered
except sporadic cases.
The purpose of our work was to establish main characteristics of
sporadic morbidity and outbreaks of trichinellosis in people in
Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Retrospective epidemiological analysis, sero logical,
parasitologic, statistic methods, departmental statistical reporting
form №40-health data, case investigation forms of infectious
disease foci (form 357/o).
Results. Statistic data analysis showed that proportion of children
under 17 years of age, who suffered during the outbreaks
constituted 14.6 ± 2.2% (60 children). Family foci with multiple
cases of disease predominated. Proportion of foci with 2-7
diseased constituted 65.5 ±2.3%. Outbreaks were mainly
associated with lard with meat streaks intake. All cases of
trichinellosis were laboratorially confirmed by serological analysis
(detection of anti T. spiralis IgG antibodies) and by detection of
Trichinella larvae in the lard remnants from domestic foci.
According to the results of epizootic monitoring it was detected
1290 swine corpses, affected by T. spiralis larvae from 1990 till
2016 in Ukraine, peak of registration was established in 1997 year.
Among the oblasts with the highest number of detected cases are
Mykolaivska (38.8 ± 1.3%) and Kirovohradska (15.5 ± 1.0%)
Oblasts. There are registered cases of trichinellosis in other
animals in Mykolaivska Oblast territory. However Mykolaivska and
Kirovohradska Oblasts border on Dnipropetrovsk Oblast, and this
creates additional threat of trichinellosis entering to Dnipropetrovsk
Oblast territory.
Conclusions. during the last 30 years the highest number of
trichinellosis cases in people in Ukraine was registered in
Dnipropetrovsk Oblast. Epizootic situation of trichinellosis in
Dnipropertrovska and adjacent oblasts creates potential risk of
residents infection of these and adjacent oblasts.

# 212. Біоризики поширення трихінельозу в
Дніпропетровській області

Кісельов Д.1, Резвих В.1,Штепа О.1, Кузьменко О.1, Угодіна-
Зотікова Л.1, Борисенко В.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2,
Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
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Вступ. За період 1985-2016 рр. в Україні зареєстровано 1247
випадків захворювання людей на трихінельоз. Це
захворювання дотепер залишається актуальним як в Україні в
цілому, так і в Дніпропетровській області. Дніпропетровська
область за кількістю зареєстрованих випадків трихінельозу
серед людей посідає провідне місце серед інших
адміністративних територій України. Від загальної кількості
зареєстрованих в Україні у 1985-2016 рр. випадків
захворювання людей на трихінельоз майже третина (32,9%
±1,3%) припадала на Дніпропетровську область (411
випадків).
Крім спорадичних випадків, за цей період в області
зареєстровано 14 спалахів трихінельозу.
Метою роботи було визначити основні характеристики
спорадичної та спалахової захворюваності людей на
трихінельоз у Дніпропетровській області.
Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз,
серологічний, паразитологічний, статистичний методи, дані
галузевої статистичної звітної форми №40-здоров, карт
епідеміологічного обстеження вогнищ інфекційного
захворювання (форма 357/о).
Результати. Аналіз статистичних даних показав, що питома
вага дітей до 17 років, постраждалих під час спалахів,
становила 14,6 ± 2,2% (60 дітей). Переважали сімейні вогнища
з множинними випадками захворювання. Частка осередків з
2-7 захворілими досягала 65,5 ±2,3%. Спалахи переважно
були пов’язані з вживанням свинячого сала з прошарками
м’яса. Всі випадки захворювання на трихінельоз лабораторно
підтверджені серологічними дослідженнями (виявлення
антитіл з класу IgG до T. spiralis) та знаходженням личинок
трихінел в залишках сала з домашніх вогнищ.
З 1990 р. по 2016р., за результатами епізоотологічного
моніторингу, в Україні виявлено 1290 туш свиней, уражених
личинками T. spiralis, пік реєстрації зафіксовано у 1997 р.
Серед областей з найбільшою кількістю виявлених випадків –
Миколаївська (38,8 ± 1,3%) та Кіровоградська (15,5 ± 1,0%).
На території Миколаївської області реєструються також
випадки трихінельозу серед інших тварин. При цьому
Миколаївська та Кіровоградська області межують з
Дніпропетровською, що створює додаткову загрозу для
занесення трихінельозу на територію останньої.
Висновки. За останні 30 років найбільша кількість випадків
трихінельозу серед людей в Україні зареєстрована в
Дніпропетровській області. Епізоотична ситуація з
трихінельозу в Дніпропетровській та ряді суміжних областей
створює потенційний ризик зараження мешканців цих і
сусідніх регіонів.
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# 221. Using GIS technologies for leptospirosis calculation in
the Lviv Oblast

Hasij L., Kulish I., Vasiunets L., Velychko O., Semenyshyn O.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The morbidity of the population in leptospirosis,
summer-autumn seasonality, and natural cycling are closely related
to the activity of natural, mixed and anthropurgic infection focals,
which are manifested by the level of leptospirosis among rodent
and gray rats. Focals of leptospirosis are distributed on the territory
of the Lviv Oblast in all landscape areas - Polissya, forest-field and
foothill.
Purpose: creation of basic maps of the prevalence of leptospirosis
among humans and small mammals in the Lviv Oblast using GIS
technologies.
Methods. Software QGIS 2.18 was used, the database was
created using Excel file elements. When carrying out medical-
geographical mapping, natural factors that influence the spatial
distribution of the pathogen are taken into account. The data of
complex researches was used. The basis of the geodata was the
indicators of the territorial, species, and quantitative distribution of
infected natural carriers of leptospirosis and registered cases of
leptospirosis with a precise location according to geographic
coordinates. In the Excel file format, a database was created
containing information on the number of cases of disease and
leptospirosis carriers of small rodents (gray rats and mouse
rodents) in the context of individual settlements and administrative
districts within the time period 1999-2017. Similar data have been
made on the number (16) of fatal cases with their etiological
decoding.
Results. As a result of the work, it was found that all cases of
human diseases were recorded in the territory of the Lviv Oblast
(as of 01.01.2017) in 323 settlements, and in 192 - the leptospirosis
of small rodents was detected (including 91 - gray rats and 111 -
mouse rodents). Cultures Leptospira spp. (44) were isolated from
mouse rodents and gray rats in 14 settlements .
With the use of QGIS 2.18 software, maps of the territorial
distribution of the disease and infestation with leptospirosis of
rodents have been created. The uneven spatial distribution and
dynamics of infection spreading are established, the geographical
position of the focals is specified. There are 73 settlements in 18
districts, where the leptospirosis of the reservoirs and the presence
of human illness cases indicate a stable high activity of the infection
focal.
Conclusions. Obtained using GIS-technologies of the map
determined the localization of cells of leptospirosis in the Lviv
Oblast, showed that the areas of the pathogen cover the territory of
most administrative districts, allowed to differentiate centers of
leptospirosis with stable high activity. These data will be used to
predict the risks of infection, to identify causative factors of the
morbidity of the population, to monitor the epidemiological situation
and develop a set of preventive and anti-epidemic measures.

# 221. Використання ГІС-технологій для картування
лептоспірозу у Львівській області

Гацій Л., Куліш І., Васюнець Л., Величко О., Семенишин O.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Захворюваність населення на лептоспіроз, літньо-
осіння сезонність, природна циклічність тісно пов’язані з
активністю природних, змішаних та антропургічних осередків
інфекції, що проявляються рівнем лептоспіроносійства серед
мишовидних гризунів та сірих щурів. Осередки лептоспірозу
поширені на території Львівської області у всіх ландшафтних
зонах – поліській, лісостеповій та передгірській.
Мета: створення базових карт поширеності лептоспірозу
серед людей та дрібних ссавців у Львівській області із
використанням ГІС-технологій.
Методи. Використано програмне забезпечення QGIS 2.18,
база даних створена з використанням файлових елементів
Excel. При проведенні медико-географічного картування
враховували природні фактори, що впливають на просторове
поширення збудника. Використовували дані комплексних
досліджень. Основу бази геоданих склали показники
територіального, видового та кількісного розподілу
інфікованих природних носіїв лептоспір та зареєстрованих
випадків лептоспірозу з чіткою локалізацією за
географічними координатами. У форматі файлів Excel
створено базу даних з відомостями про кількість виявлених
випадків захворювання та лептоспіроносійства дрібних
гризунів (сірих щурів та мишовидних гризунів) в розрізі
окремих населених пунктів та адміністративних районів в
межах часового проміжку 1999-2017 рр. Аналогічні дані
внесено щодо кількості (16) летальних випадків з їх
етіологічною розшифровкою.
Результати. В результаті роботи виявлено, що всього на
території Львівської області (на 01.01.2017 р.) у 323 населених
пунктах реєструвались випадки захворювання людей, у 192 –
виявлено лептоспіроносійство дрібних гризунів (в т.ч. у 91 –
сірих щурів та у 111 - мишовидних гризунів). Культури
Leptospira spp. (44) були виділені від мишовидних гризунів та
сірих щурів у 14 населених пунктах.
Із- застосуванням програмного забезпечення QGIS 2.18
створені карти територіального поширення захворюваності
та інфікованості лептоспірами гризунів. Встановлено
нерівномірний просторовий розподіл та динаміку поширення
інфекції, уточнено географічне положення осередків.
Визначено 73 населених пунктів у 18 районах, де
лептоспіроносійство резервуарів та наявність випадків
захворювань людей свідчать про стабільно високу активність
осередків інфекції.
Висновки. Отримані з використанням ГІС–технологій карти
визначили локалізацію осередків лептоспірозу у Львівській
області, показали, що ареали збудника охоплюють територію
більшості адміністративних районів, дозволили
диференціювати осередки лептоспірозу із стабільно високою
активністю. Ці дані будуть використані для прогнозу ризиків
інфікування, виявлення причинних факторів захворюваності
населення, моніторингу епідситуації та розробки комплексу
профілактичних та протиепідемічних заходів.
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Introduction. Acute intestinal infections (AII) are widespread in
the territory of Ukraine and Dnipropetrovsk Oblast. In the general
structure of infectious morbidity, they occupy the second ranked
place after acute respiratory infections. The purpose of the work
was to identify the main pathogens that most often determine the
cases of AII in Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Epidemiological analysis, statistical method of research.
The materials for the retrospective analysis were the state and
branch forms of statistical reporting (f. №1, f. № 40-healthy) for
2013-2017.
Results. Retrospective epidemiological analysis showed that for
the years 2013-2017 in the Dnipropetrovsk Oblast the incidence of
shigellosis was within the limits of 1.1 - 2.6 per 100 thousand, the
intensive indexes of the incidence of salmonellosis were 17.3 -
20.4; for the rest of the AII (established and unidentified etiology) -
from 185.5 to 277.8. Significant decrease in the amount of
bacterial nature AII caused by pathogenic agents (Salmonella,
Shigella) was determined. In the overall structure of gastroenteritis,
the proportion of established pathogens varied from 59.0% (2016)
to 71.6% (2014). Among the conditionally pathogenic
microorganisms, Klebsiella (18.1 ± 3.2%), Enterobacter (14.4 ±
1.3%), Citrobacter (7.7 ± 1.4%), Staphylococcus (7.6 ± 1.4%)
prevailed. Specific weight of viral factors (Rotavirus, Norovirus,
Enterovirus) in 2013 was 27.8%, in 2014 - 38.7%, in 2015 - 33.2%,
in 2016 - 30.4%, in 2017 - 45.1%. It should be noted that in the
etiological structure of AII pathogens in the age group up to 4
years the proportion of rotavirus was 50,0 ± 13,4%. Diseases of
rotavirus enteritis were the most widespread in the territories
where there were significant problems with the treatment of
household wastewater before their discharge into the reservoir - a
source of drinking water supply.
Conclusions. During the last 5 years, the role of pathogenic and
opportunistic microflora as etiologic factors of AII in the
Dnipropetrovsk Oblast has decreased. This is one of the
consequences of minimizing the influence of the human factor on
the technological chain of food preparation.
Increasingly urgent, especially in the structure of morbidity for AII
of the child population, acquire viruses (Rotavirus, Norovirus,
Enterovirus). The main task of the near future is the establishment
of determinants that determine the trends in the development of
the modern epidemic of the AII in order to increase the
effectiveness of the system of surveillance.

# 227. Етіологічні чинники гострих кишкових інфекцій у
Дніпропетровській області у 2013-2017 рр.

Кузьменко О.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Кісельов Д.1,
Степанський Д. 2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені O.O. Богомольця

Вступ. Гострі кишкові інфекції (ГКІ) широко розповсюдженні
на території України та Дніпропетровської області. В загальній
структурі інфекційної захворюваності вони посідають друге
рангове місце після гострих респіраторних інфекцій. Метою
роботи було визначити основні патогени, які найчастіше
зумовлюють випадки ГКІ у Дніпропетровській області.
Методи. Епідеміологічний аналіз, статистичний метод
дослідження. Матеріалами для ретроспективного аналізу
слугували державні та галузеві форми статистичної звітності
(ф. № 1, ф. № 40-здоров) за 2013-2017 рр.
Результати. Ретроспективний епіданаліз показав, що за
2013-2017 рр. у Дніпропетровській області захворюваність на
шигельози була в межах 1,1 – 2,6 на 100 тис. нас., інтенсивні
показники захворюваності на сальмонельози складали 17,3 –
20,4; на решту ГКІ (встановленої та невстановленої етіології)
– від 185,5 до 277,8. Визначено суттєве зниження кількості
ГКІ бактеріальної природи, викликаних патогенними
збудниками (Salmonella, Shigella). В загальній структурі
гастроентеритів, питома вага встановлених збудників
коливалася від 59,0% (2016 р.) до 71,6% (2014 р.). Серед
умовно-патогенних мікроорганізмів превалювали Klebsiella
(18,1 ± 3,2%), Enterobacter (14,4 ± 1,3%), Citrobacter (7,7 ±
1,4%), Staphylococcus (7,6 ± 1,4%). Питома вага вірусних
чинників (Rotavirus, Norovirus, Enterovirus) становила у 2013 р.
27,8%, у 2014 р. – 38,7%, у 2015 р. – 33,2%, у 2016 р. – 30,4%, у
2017 р. – 45,1%. Слід відзначити, що в етіологічній структурі
збудників ГКІ у віковій групі до 4-х років частка ротавірусів
складала 50,0±13,4%. Захворювання на ротавірусний ентерит
найпоширенішими були на територіях, де склались суттєві
проблеми з очисткою господарсько-побутових стоків перед їх
скидом у водоймища – джерела питного водопостачання.
Висновки. За останні 5 років зменшилась роль патогенної та
умовно-патогенної мікрофлори, як етіологічних чинників ГКІ у
Дніпропетровській області. Це є одним з наслідків мінімізації
впливу людського фактору на технологічний ланцюг
приготування харчових продуктів.
Все більшої актуальності, особливо у структурі
захворюваності на ГКІ дитячого населення, набувають віруси
(Rotavirus, Norovirus, Enterovirus). Основним завданням
найближчого часу є встановлення детермінант, що
визначають тенденції розвитку сучасного епідпроцесу ГКІ з
метою підвищення ефективності системи епіднагляду.
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# 238. Investigation of the correlation between the etiological
structure of leptospirosis in reservoirs, rodents and wild
boars and population in the city of Kyiv

Pyskun O., Pyskun A., Ukhovskyi V.

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Leptospirosis is a natural-focal disease, the other
name of which is "swamp fever". This zoonosis is associated with
exposure to water, as the main way of transmission is water. In
natural-foci, reservoirs of pathogenic Leptospira are small
mammals from the genus of rodents, insectivores, predators, and
marsupials; in anthropological foci - farm animals and synanthropic
rodents. In addition, recent studies have shown a significant role in
the epizootology of leptospirosis infection of wild animals, in
particular, wild boars. Taking into account the above, the purpose
of our work was to find a correlation based on the results of studies
on leptospirosis between water reservoirs, mouse-like rodents and
wild boars and indicators of morbidity among the population.
Methods. The following methods were used: bacteriological (dark-
field microscopy, experimental inoculations of investigated
samples, isolates extraction), biological (biological tests),
serological (microscopic agglutination test with 21 Leptospira
serovars) and statistical (determination of confidence intervals and
Spearman's rank correlation coefficient).
Results. During 2013-2017, 914 serum samples were MAT tested,
namely: 398 - from mouse-like rodents (rats and mice), 516 - from
wild boars and water samples from 29 natural and artificial water
reservoirs in the city of Kyiv. Having detected positive reactions to
common Leptospira serogroups, we have determined confidence
intervals, within which there were positive values (anticipated
reliability was 95%).To determine the correlation between the
etiological structure of leptospirosis in water reservoirs, rodents,
wild boars and the population, Spearman's rank correlation
coefficient (R) was calculated according to the statistical
significance level (p-value). The interpretation was carried out as
follows: the coefficient value of 0.3 and below - weak; 0.4-0.7 -
moderate; 0.7 and above - strong relationship.
During calculations, it was determined that this coefficient of results
comparison of water reservoirs and wild boars was 0.5426194 with
the statistical significance level 0.01998; for results comparison of
water reservoirs and humans P = 0,5172065, and p-value =
0,02794; water reservoirs and rodents - P = 0.2719137, and p-
value = 0.0275; rodents and wild boars - P = 0.09610547, and p-
value = 0.7044; rodents and humans - P = 0,3427377, and p-value
= 0,1638 and wild boars and humans P = 0,5200085, and p-value
= 0,02696.
Conclusions. It was determined that for comparison of indices for
water reservoirs and wild boars, water reservoirs and population
and wild boars and population, the moderate relationship was
recorded (respectively, 0.54, 0.52 and 0.52). In addition, the p-
value for them was probable, because the calculation error was
within 2-3%. For the comparison of the etiological structure of other
researched objects, the relationship was weak (0.1, 0.27, 0.34),
and the statistical error was 16-70%.

# 238. Дослідження кореляції між етіологічною
структурою лептоспірозу по водоймах, мишовидних
гризунах та диких свинях і населенням у місті Києві

Пискун О., Пискун А., Уховський В.

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Лептоспіроз – це природно-осередкова хвороба, інша
назва якої «водна лихоманка». Цей зооноз дуже тісно
пов’язаний з водою, адже основний шлях передачі інфекції –
саме водний. У природних вогнищах резервуарами
патогенних лептоспір є дрібні ссавці із роду гризунів,
комахоїдних, хижаків та сумчастих; в антропургічних
вогнищах – сільськогосподарські тварини та синантропні
гризуни. До того ж, останні дослідження встановили значну
роль в епізоотології лептоспірозної інфекції диких тварин,
зокрема, диких свиней. З огляду на вищевказане, метою
нашої роботи було виявити кореляцію за результатами
досліджень на лептоспіроз між водоймами, мишовидними
гризунами і дикими свинями та показниками захворюваності
серед населення.
Методи. Було використано методи: бактеріологічний
(темнопольна мікроскопія, експериментальні посіви
досліджуваних зразків, виділення ізолятів), біологічний
(постановка біологічної проби), серологічний (реакція
мікроаглютинації з 21 сероваром лептоспір) та статистичний
(визначення довірчих інтервалів та коефіцієнту кореляції
рангів Спірмена).
Результати. Впродовж 2013–2017 рр. було досліджено у РМА
914 проб сироваток крові, а саме: 398 – від мишовидних
гризунів (щури і миші), 516 – від диких свиней та зразки води
із 29 природних і штучних водойм у місті Києві.
Виявивши позитивні реакції до спільних серогруп лептоспір,
нами було розраховано довірчі інтервали, в межах яких
знаходилися позитивні значення (закладена надійність
становила 95 %).
Для встановлення кореляції між етіологічною структурою
лептоспірозу по водоймах, мишовидних гризунів, диких
свиней і населенням, було розраховано ранговий коефіцієнт
кореляції Спірмена (Р) за рівнем статистичної значимості (p-
value). Інтерпретацію проводили наступним чином: значення
коефіцієнта 0,3 і нижче – слабка; 0,4–0,7 – помірна; 0,7 і вище
– висока щільність зв’язку.
В ході розрахунків було встановлено, що цей коефіцієнт за
порівняння результатів по водоймах та диких свинях
становив 0,5426194 за рівня статистичної значимості 0,01998;
за порівняння результатів по водоймах та людини
Р=0,5172065, а p-value=0,02794; водоймах і гризунів –
Р=0,2719137, а p-value=0,0275; гризунів та диких свиней –
Р=0,09610547, а p-value=0,7044; гризунів та людини –
Р=0,3427377, а p-value=0,1638 та диких свиней і людини
Р=0,5200085, а p-value=0,02696.
Висновки. Встановлено, що за порівняння показників по
водоймах і диких свинях, водоймах і населенням та диких
свинях і населенням, реєструвалася помірна щільність зв`язку
(відповідно, 0,54, 0,52 та 0,52). До того ж, значення p-value за
них було вірогідним, адже похибка розрахунків становила в
межах 2–3 %. За порівняння етіологічної структури інших
досліджених об`єктів зв`язок щільності був слабким (0,1; 0,27;
0,34), а статистична похибка становила 16–70 %.
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# 247. Study of bloodsucking mosquitos (Diptera, Culicidae)
species composition in Kyiv in 2013-2017 years

Romanenko T., Hunchenko N., Kharkhun T., Kardupel L.,
Honcharenko. L.

SI Kyiv City Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction.We performed analysis of species composition of
bloodsucking mosquitos, which were collected within Kyiv during
2013-2017 year, that is necessary during the risk determination of
occurrence and distribution of vector-borne diseases.
Methods. The results of bloodsucking mosquitos entomological
researches by entomologists of SI Kyiv City Laboratory Center of
the MoH of Ukraine were used for the analysis.
Results. Personnel of SI Kyiv City Laboratory Center of the MoH
of Ukraine annually determines the species composition of
bloodsucking mosquitos (Culicidae) in Kyiv according to the
entomological collections. 11741 bloodsucking mosquitos imago
samples were studied in total during the period from 2013 till 2017
years, 5272 of them were malaria mosquitos and 6460 -
nonmalaria mosquitos.
Nonmalaria mosquitos predominate in collections and constitute
55.1% of total amount. The proportion of malaria mosquitos
constitutes 44.9% respectively. Anopheles maculipennis
maculipennis and Anopheles maculipennis messeae are the
predominant species, that exist in all landscape regions of the
capital.
There were registered 5 of 7 known in Ukraine species of malaria
mosquitos from Anopheles genus on the right bank of Kyiv,
including Anopheles maculipennis maculipennis, Anopheles
maculipennis messeae, Anopheles claviger, Anopheles plumbeus,
Anopheles atroparvus while there are only 3 malaria mosquitos
species on the left bank: Anopheles maculipennis, Anopheles
maculipennis messeae, Anopheles claviger.
Average seasonal number index (ASNI) of malaria mosquitos
imago (on square meter in stock building) in Kyiv 2.25 times
decreased: from 7.0 in 2014 to 3.1 in 2017 year.
Detected nonmalaria mosquitos belong to Aedes, Culex, Culiseta,
Mansonia geni. Diversity of nonmalaria mosquitos species
composition is more prominent on the right bank - 24 species, and
13 species on the left bank. Culex pipiens, Aedes cantans, A.
cataphyla, A. riparius, A. sticticus predominate in collections from
right bank. A. pullatus, A. vexans, A. cinereus, A. sticticus primary
exist on the left bank. Average seasonal numder index of Aedes
mosquitos imago (registering on oneself) 3.48 times decreased
during the last 5 years, in 2013 year ASNI was 17.4, in 2017 - 5.0.
Conclusions. According to the long-term entomological
observations, Kyiv is the territory of bloodsucking mosquitos mass
distribution. Due to geographical position, landscape, climatic
parameters specifics, bloodsucking mosquitos species composition
in Kyiv is variable, that is beneficial factor for vector-borne
diseases distribution.

# 247. Вивчення видового складу кровосисних комарів
(Diptera, Culicidae) м. Києва у 2013-2017 рр.

Романенко Т., Гунченко Н., Хархун Т., Кардупель Л.,
Гончаренко Л.

ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Проведено аналіз видового складу кровосисних
комарів, які були зібрані на території м.Києва за період
2013-2017 рр., що є необхідним при визначенні ступеню
ризику виникнення та розповсюдження трансмісивних
захворювань.
Методи. Для аналізу використані результати ентомологічних
досліджень кровосисних комарів ентомологів ДУ «Київський
міський лабораторний центр МОЗ».
Результати.Щорічно фахівцями ДУ «Київський МЛЦ МОЗ
України» за ентомологічними зборами визначається видовий
склад кровосисних комарів (Culicidae) м.Києва. Всього за
період 2013-2017 рр. досліджено 11741 екземпляр імаго
кровосисних комарів, з них 5272 екземпляри малярійних та
6469 екземплярів немалярійних комарів.
В зборах домінують немалярійні комарі та складають 55,1 %
від загальної кількості. Питома вага малярійних комарів
становить 44,9 % відповідно. Домінуючими видами
малярійних комарів є Anopheles maculipennis maculipennis,
Anopheles maculipennis messeae, які зустрічаються в усіх
ландшафтних районах столиці.
На території Правобережжя міста Києва зареєстровано 5
видів малярійних комарів роду Anopheles з 7 відомих в
Україні, а саме Anopheles maculipennis maculipennis, Anopheles
maculipennis messeae, Anopheles claviger, Anopheles plumbeus,
Anopheles atroparvus, тоді, які на Лівобережжі зустрічаються
лише 3 види малярійних комарів: Anopheles maculipennis,
Anopheles maculipennis messeae, Anopheles claviger.
Ceредньосезонний показник чисельності (ССПЧ) імаго
малярійних комарів (на кв.м в тваринницькому приміщенні) в
м.Києві зменшився у 2,25 разів: з 7,0 у 2014 р. до 3,1 у 2017 р.
Визначені немалярійні комарі відносяться до родів Aedes,
Culex, Culiseta, Mansonia. Різноманітність видового складу
немалярійних комарів більш виражена на території
Правобережжя - 24 види, на Лівобережжі - 13 видів. В зборах
на Правому березі домінують Culexpipiens, Aedescantans, A.
cataphyla, A.riparius, A.sticticus. На Лівому березі переважно
зустрічаються комарі роду A.pullatus, A.vexans, A.cinereus,
A.sticticus. ССПЧ імаго комарів р.Aedes (облік «на собі») в
столиці протягом останніх 5 років зменшився у 3,48 разів,
якщо у 2013 р. ССПЧ складав 17,4 , то у 2017 р. - 5,0.
Висновки. За результатами багаторічних ентомологічних
спостережень, місто Київ є територією масового поширення
кровосисних комарів. Через особливості географічного
розташування, ландшафту, кліматичних умов, видовий склад
кровосисних комарів м.Києва є різноманітним, що є
сприятливим фактором щодо розповсюдження трансмісивних
захворювань.
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# 252. Epidemiological situation of leptospirosis morbidity in
Lviv Oblast over the period of 2015-2017

Kulish I., Semenyshyn O.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Leptospirosis is one of the most widespread natural-
focal human diseases and its epidemiology is inextricably linked to
epizootology (according to official registration).
Methods. Retrospective epidemiological analysis (human
morbidity), zoological and epizootiological analysis (species-
specific and quantitative composition of rodents), serological,
bacteriological, bacterioscopy and molecular genetic diagnostic
methods in humans and rodents. In order to monitor natural
focuses, 1729 specimens of mouse rodents and 224 rats were
caught and tested for leptospirosis, 62 samples of water from open
water reservoirs and focuses of infections were investigated.
Results. In Lviv Oblast, sporadic leptospirosis morbidity is
recorded, group diseases and outbreaks have not occurred. 46
cases have been reported over the past 3 years (2015-2017). The
highest incidence rate was noted in 2017 - 18 cases (0.71 per 100
thousand people), in 2015-2016 - 14 cases each year (0,56 per
100 thousand people). 3 lethal cases of leptospirosis (16,7%) were
recorded in 2017. The reason of death - delayed search for
medical help (on the 7th day from the onset). In 2 of the cases the
infection was transmitted via contaminated water, in the third case
- a contact-household transmission.
Leptospirosis morbidity was recorded among urban residents - 19
cases (41.3%) and villagers - 27 (58.7%). The patients were mostly
males - 38 cases (82.6%), in 8 cases (17.4%) - females. The share
of leptospirosis diseases, connected with water reservoirs was 9
cases (19,6%), with settlements - 36 cases (78,3%), and in 1 case
the transmission path is not established.
All cases of leptospirosis are laboratory confirmed. The leading
serogroups in the etiological structure of the pathogens, were:
Icterohaemorragiae - in 9 cases (19.6%), Autumnalis - 8 (17.4%),
Cynopteri - 7 (15.2%), Gryppotyphosa - 6 (13.0%), Hebdomadis - 5
( 10.9%), other serogroups - 5 (10.9%), in 6 cases the diagnosis of
leptospirosis was confirmed by PCR in urine analysis in patients.
Of the examined rodents and rats, 245 specimens of rodents
(14.2%) and 82 rats (33.5%) were found with positive results.
Seropositive findings were found to L.Pyrogenes (40%), L.australis
(33.5%) in rodents, and to L.pyrogenes (40.2%) and
L.icterohaemorragiae (25.6%) in rats. 4 live cultures of
L.icterohaemorragiae were recognized in rats. 4.8% of the samples
from open water reservoirs were positive.
Conclusions. The territory of Lviv Oblast is enzootic with
leptospirosis, the diversity of the natural landscape and biocenoses
contribute to the long-term existence of natural focals. The striped
field mouse, European and gray rats remain to be the main carriers
of pathogenic leptospiros in natural and anthropurgic biotopes and
settlements. Leptospirosis epidemic situation remains unstable.
Monitoring of the objects of the environment, the use of modern
methods of diagnosis and surveillance, strengthening of sanitary
and educational work among the population, carrying out a
continuous one-stage deratization in cities and raions of the oblast
is relevant.

# 252. Епідемічна ситуація захворюваності на лептоспіроз
у Львівській області за період 2015-2017 роки

Kуліш І., Семенишин О.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Лептоспіроз – одне з найпоширеніших природно-
осередкових захворювань людей, епідеміологія якого
нероздільно пов`язана з епізоотологією (за даними офіційної
реєстрації).
Методи. Ретроспективний епідеміологічний аналіз
(захворюваність людей),зоолого-епізоотологічний аналіз
(видовий та чисельний склад гризунів), серологічний,
бактеріологічний, бактеріоскопічний та молекулярно-
генетичний методи діагностики у людей та гризунів. З метою
моніторингу природних осередків відловлені та досліджені на
лептоспіроз 1729 екземплярів мишовидних гризунів та 224
щурів, досліджені 62 взірці води з відкритих водойм та
осередків захворювань.
Результати. У Львівській області реєструється спорадична
захворюваність на лептоспіроз, групові захворювання та
спалахи не виникали. За останні 3 роки ( 2015-2017 роки)
зареєстровані 46 випадків захворювань. Найвищий показник
захворюваності відмічався у 2017р. - 18 випадків (0,71 на 100
тис.нас.), у 2015-2016рр. - по 14 випадків (0,56 на
100тис.нас.). В 2017 році зареєстровані 3 летальні випадки
від лептоспірозу (16,7%). Причиною смерті захворілих було
пізнє звернення (на 7-ий день від початку захворювання). В 2-
х випадках мав місце водний шлях передачі інфекції, в 1-ому
випадку – контактно-побутовий.
Захворюваність на лептоспіроз реєструвалася як серед
мешканців міст— 19 випадків (41,3%), так і сіл— 27 (58,7%).
Частіше хворіли чоловіки— 38 (82,6%), ніж жінки— 8
(17,4%). Питома вага захворювань на лептоспіроз, пов`язаних
з водоймами склала 9 випадків (19,6%), з населеними
пунктами— 36 випадків ( 78,3%), в 1-ому випадку шлях
передачі не встановлений.
Всі випадки лептоспірозу підтверджені лабораторно. В
етіологічній структурі збудників переважали серогрупи
Icterohaemorragiae - 9 випадків (19,6%), Autumnalis – 8 (17,4%),
Cynopteri - 7 (15,2%), Gryppotyphosa – 6 (13,0%), Hebdomadis –
5 (10,9%), іншими серогрупами – 5 (10,9%), у 6–ти випадках
діагноз лептоспіроз підтверджений методом ПЛР при
дослідженні сечі у хворих.
З числа досліджених гризунів та щурів виявлено 245
екземплярів гризунів (14,2%) та 82 щурів (33,5%) з
позитивними результатами. Переважали серопозитивні
знахідки у гризунів до L.pyrogenes (40%), L.australis (33,5%), у
щурів доL.pyrogenes (40,2%) та L.icterohaemorragiae (25,6%).
Виділені 4 живі культури L.icterohaemorragiae від щурів. При
дослідженні води відкритих водойм 4,8% взірців були
позитивними.
Висновки. Територія Львівської області є ензоотичною з
лептоспірозу, різноманітність природного ландшафту та
біоценозів сприяють довготривалому існуванню природних
осередків. Основними носіями патогенних лептоспір у
природних та антропургічних біотопах, населених пунктах
залишаються житник пасистий, полівка європейська та сірі
щурі. Епідемічна ситуація з лептоспірозу залишається
нестійкою. Актуальним є проведення моніторингу об’єктів
зовнішнього середовища, використання сучасних методів
діагностики та епіднагляду, посилення санітарно-освітньої
роботи серед населення, проведення суцільної
одномоментної дератизації в містах та районах області.
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# 266. The role of monitoring and control of toxic infections
and toxicosis in ensuring the biosafety of the population of
Ukraine

Fotina T., Fotina G., Chemich O., Fotin A.

Sumy National Agrarian University

Introduction. Food toxins and toxicoses are an acute socio-
economic problem, as far as consumption of contaminated
bacterial pathogens leads to outbreaks of human diseases. Taking
into account the topicality of the problem of toxicoinfections and
toxicoses, the World Health Organization has focused on the
comprehensive in-depth study of sources, transmission factors and
biological peculiarities of toxic agents and toxicosis agents in
different geographical zones, patterns of manifestation of the
epizootic process. An important factor in the transmission of
pathogens of food toxicoinfections and toxicoses is the poultry
industry, moreover, they can become a substrate for the
multiplication of pathogens of bacterial infections to a level that
often becomes critical to the consumer.
Methods. A retrospective analysis of pathogens isolation of toxic
infections and toxicoses in different zones of Ukraine was
conducted during the period from 2015 to 2017, and the poultry
carcass of all ages and poultry products (meat and eggs) were
studied. 119 men and 91 women were also diagnosed with acute
intestinal infections, hospitalized in the SOIKL named after Z. Y.
Krasovitsky, whose average age was 41.14 ± 1.20 years. For
carrying out the microbiological monitoring, the test systems of the
R-biopharm company were used, in particular RIDA® COUNT,
RIDA CHECK. LumitesterPD-20; LuciPacPen, RIDASCREEN
Verotoxin, RIDASCREEN SETA, B, C, D, RIDACREEN Salmonella
AFNOR (ENISO 16140), RIDACREEN Listeria, RIDASCREEN
Campylobacter, SureFoodBAC, as well as the swab test method
on the nutrient medium.
Results. During the retrospective analysis, 25638 bacteriological
studies were conducted. From carcasses of poultry, poultry
products, and sick people a similar microflora was isolated. It has
been proved that most often toxicoinfections and toxicoses in
humans were caused by pathogens of Klebsiella infections (20.5 ±
0.6%), salmonellosis (16.1 ± 0.4%), escherichiosis (12.7 ± 0.6%)
and staphylococcosis 11.8 ± 0.2%). Less commonly were
registered infections caused by Campylobacter (8.7 ± 0.3%),
Proteus (6.6 ± 0.4%), Cytrobacterium (4.6 ± 0.2%), Yersinia (4.4%
± 0.5%), Pseudomonas aeruginosa (4.2 ± 0.3%). In addition, it was
noted that a significant proportion of the infections was caused by
the association of pathogens: Klebsiella pneumoniae +
Staphylococcus aureus; E.coli + S. aureus; Citrobacter + S.
aureus; Proteus mirabilis + S. aureus; K. pneumoniae +
E.coliО157; K. pneumoniae + E.coliО157 + S. aureus;
Сampylibacter jejuni + E.coliО157 + S. aureus (5,8 ± 0,2 %).
Conclusions. The affinity of microflora isolated from poultry
carcasses, poultry products, and sick people for acute intestinal
infections indicates the widespread circulation of pathogens of
toxic infections and toxicosis in the environment and the need for
ongoing microbiological monitoring as a criterion for developing a
program to ensure the biosafety population of Ukraine.

# 266. Роль моніторингу та контролю за
токсикоінфекціями та токсикозами у забезпеченні
біобезпеки населення України

Фотіна Т., Фотіна Г., Чемич О., Фотін А.

Сумський національний аграрний університет

Вступ. Харчові токсикоінфекції та токсикози є гострою
соціально-економічною проблемою з огляду на те, що
споживання контамінованих бактеріальними збудниками
продуктів харчування призводить до спалахів захворювань
людей. Зважаючи на актуальність проблеми токсикоінфекцій
та токсикозів, Всесвітня організація охорони здоров’я
акцентувала увагу на всебічному поглибленому вивченні
джерел, факторів передачі та біологічних особливостей
збудників токсикоінфекцій та токсикозів в різних
географічних зонах, закономірності прояву епізоотичного
процесу. Важливим фактором передачі збудників харчових
токсикоінфекцій і токсикозів є продукти птахівництва, більш
того, вони можуть стати субстратом для розмноження
збудників бактеріальних інфекцій до рівня, що нерідко стає
критичним для споживача.
Методи. Ретроспективний аналіз ізоляції збудників
токсикоінфекцій та токсикозів в різних зонах України
проводили за період 2015 - 2017 рр., досліджували трупи
птиці різного віку та продукцію птахівництва (м'ясо та яйце).
Також було обстежено 119 чоловіків і 91 жінка хворих на
гостро-кишкові інфекції, госпіталізованих у СОІКЛ ім. З. Й.
Красовицького, середній вік яких склав (41,14±1,20) року. Для
проведення мікробіологічного моніторингу, використовували
тест – системи фірми R-biopharm, а саме RIDA ® COUNT,
RIDA CHECK. LumitesterPD-20; LuciPacPen, RIDASCREEN
Verotoxin, RIDASCREEN SETA, B, C, D, RIDACREEN Salmonella
AFNOR (ENISO 16140), RIDACREEN Listeria, RIDASCREEN
Campylobacter, SureFoodBAC, а також методом висіву на
поживні середовища.
Результати. При проведенні ретроспективного аналізу було
проведено 25638 бактеріологічних досліджень. З трупів птиці,
продукції птахівництва та хворих людей була ізольована
аналогічна мікрофлора. Доведено, що частіше всього
токсикоінфекції та токсикози у людини викликались
збудниками клебсієльозу (20,5 ± 0,6 %), сальмонельозу (16,1±
0,4 %), ешерихіозу (12,7 ± 0,6 %) та стафілококозу (11,8 ±
0,2%). Значно рідше були зареєстровані інфекції, що були
обумовлені кампілобактером (8,7 ± 0,3 %), протеєм (6,6 ± 0,4
%), цитробактером (4,6 ± 0,2 %), ієрсинієй (4,4 % ± 0,5 %),
синьогнійною паличкою (4,2 ± 0,3 %). Крім того було
відмічено, що значну питому вагу займали інфекції, які
викликані асоціацієюй збудників: Klebsiella pneumoniae +
Staphylococcus aureus; E.coli + S. aureus; Citrobacter + S.
aureus; Proteus mirabilis + S. aureus; K. pneumoniae +
E.coliО157; K. pneumoniae + E.coliО157 + S. aureus;
Сampylibacter jejuni + E.coliО157 + S. aureus (5,8 ± 0,2 %).
Висновки. Спорідненість мікрофлори ізольованої з трупів
птиці, продукції птахівництва та хворих людей на гостро-
кишкові інфекції вказує на широку циркуляцію збудників
токсикоінфекцій та токсикозів у навколишньому середовищі
та на необхідність проведення постійного мікробіологічного
моніторингу , як критерію при розробленні програми по
забезпеченню біобезпеки населення України.
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# 267. Retrospective analysis of the head lice incidence in
Ukraine

Chipak N., Kushnir Z.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MоH of Ukraine

Introduction. The incidence of head lice is related to infectious
diseases that are subject to mandatory monitoring on the national
level in many countries around the world. In some regions of the
globe, head lice incidence changes annually. As far as lice is a
transmission vector of two particularly dangerous infectious agents
– Rickettsia prowazekii and Bartonella quintana, in case of
unfavorable conditions these agents may activate and cause an
outbreak among the population of any region throughout the world.
Methods. Statistical method - data analysis using computer
software Excel.
Results. The analysis of epidemiological situation of pediculosis
incidence was carried out based on the form No. 1 of statistical
reporting, "Report on the separate infections and parasitic
diseases" for 2010 – 2016 in four regions of Ukraine: Western
(seven administrative units), Central (ten), Eastern (five), Southern
(four); the population of these regions makes 21,94 %, 34,14 %,
33,14 %, 10,78 %, respectively, therefore, the analysis of
prevalence was performed according to rates per 100 thousand
population.
The incidence of head lice during 2010 – 2016 slowly decreased
throughout the territory of Ukraine: in particular, in the Central
region from 73,46 to 52,02, respectively, in the Southern and
Eastern from of 66.82 to 33,58, Western from 41,60 to 19.02. The
index for all regions among adult population during 2010 – 2013
was 10,77 - 22.47, during 2014 – 2016 was 7,44 - 13,94. The
decrease of the index occurred during the whole observation
period due to the age category of children up to 17 years in
Southern, Eastern and Central regions - from 320,32 - to 151,06,
and in the Western region from 130,69 to of 58.22. In the age
group under one year 1 - to 4 years – from 6,86 to 54,85 in all
regions. In the age groups 5 - 9, 10 – 14 and 15 – 17 years, the
incidence rate was significantly higher and differed by regions:
Central and Eastern regions from 86,46 to 592,43, the Southern
region from 43,38 to 468,22, in the Western region from 37,03 to
225,18.
Conclusions. The retrospective analysis of the head lice
epidemiology in Ukraine during 2010 - 2016 has shown that the
higher incidence rates are observed in Central, Eastern and
Southern regions, both in the total population, and in age groups of
5 – 17 years. Successful disease control is impossible without
comprehensive preventive and therapeutic measures among the
population.

# 267. Ретроспективний аналіз захворюваності на
педикульоз в Україні

Чіпак Н., Кушнір З.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Захворюваність на педикульоз віднесена до
інфекційної захворюваності, яка підлягає обов’язковому
моніторингу на державному рівні в багатьох країнах світу.
Рівень захворюваності на педикульоз змінюється щороку на
карті світу по окремих регіонах. Оскільки, воші є вектором
передачі двох особливо небезпечних збудників інфекційних
захворювань – Rickettsia prowazekii та Bartonella quintana,
тому при наявності несприятливих умов – можлива активація
цих збудників і виникнення спалаху серед населення в будь-
якому регіоні світу.
Методи. Статистичний метод - аналіз даних з застосуванням
комп’ютерного програмного забезпечення Exсel.
Результати. Аналіз епідемічної ситуації захворюваності на
педикульоз здійснювали на основі форми № 1 статистичної
звітності «Звіт про окремі інфекції і паразитарні
захворювання» за 2010 – 2016 роки в чотирьох регіонах
України: західний (сім адміністративних одиниць),
центральний (десять), східний (п’ять), південний (чотири);
населення цих регіонів складає відповідно 21,94 %, 34,14 %,
33,14 %, 10,78 %, тому аналіз поширеності проводили згідно
показників на 100 тис. населення.
Показник захворюваності на педикульоз протягом 2010 –
2016 років повільно зменшувався по всій території України:
зокрема в центральному регіоні від 73,46 до 52,02, відповідно
в південному і східному від 66,82 до 33,58, в західному від
41,60 до 19,02. У дорослого населення показник становив у
всіх регіонах протягом 2010 – 2013 років 10,77 - 22,47, 2014 –
2016 років 7,44 - 13,94. Зменшення показника відбувалося
протягом всього періоду спостереження за рахунок вікової
категорії діти до 17 років: в південному, східному та
центральному від 320,32 - до 151,06, в західному регіоні від
130,69 до 58,22. У віковій категорії до одного року та 1 - 4
роки – від 6,86 до 54,85 у всіх регіонах. У вікових категоріях 5
- 9, 10 – 14 та 15 – 17 років показник захворюваності був
значно вищий і відрізнявся по регіонах: в центральному та
східному регіонах від 86,46 до 592,43, в південному регіоні від
43,38 до 468,22, в західному регіоні від 37,03 до 225,18.
Висновки. Проведений ретроспективний аналіз щодо
епідемічної ситуації на педикульоз в різних регіонах Україні у
2010 – 2016 роках показав, що в Україні вищі показники
захворюваності спостерігаються у центральному, східному та
південному регіонах, як всього населення, так і зокрема у
вікових категоріях 5 – 17 років. Успішна боротьба з цим
захворюванням неможлива без комплексного проведення
профілактичних і лікувальних заходів серед населення.
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# 276. Analytical tool for the evaluation of rotavirus
vaccination effectiveness

Soloviov S.1,2, Mokhort H.3, Kovaliuk O.1, Kolesnikova I.3, Dzyublyk
I.1

1Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education;
2Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Scientific forecasting provides the information of the
epidemic process of infectious disease among the population in a
certain period of time. The ultimate goal of forecasting is not only
to predict the possibility of unfavorable epidemiological situations,
but also in the advance planning of a complex of infectious disease
control measures. The epidemiological forecast is based on the
study and analysis of many factors that influence the development
of the epidemic process. At the present time, a considerable
amount of materials have been accumulated on the use of various
mathematical methods, approaches and models for solving
epidemiological problems. The end result of these studies is the
derivation of the relationship between disease morbidity, on the
one hand, and spent resources on infection control, on the other
hand. At the same time, many questions of forecasting, including
elements of mathematical epidemiology, remain poorly
understood. The aim of this work was to construct a user-friendly
software for the short- and long-term forecasting of RVI incidence
on its basis also as evaluation of rotavirus vaccination
effectiveness.
Methods.We have used developed dynamic model of RVI
epidemic process among child population aged 5 years across
seasonality and age based on our previous studies.
Results.We have developed software that evaluates key
parameters of RVI epidemic process: etiological agent specific
force of infection and recovery rate with the use of retrospective
statistical data. The developed tool was tested with the use of time
series of RVI monthly cases from 2010 to 2016 and population
dynamics in Ukraine and estimated disease-specific model
parameters that allowed predicting RVI incidence in the future. We
found season- and age-dependent force of infection, but only age-
dependent recovery rate. The other key feature of the developed
tool was ability to predict rotavirus vaccination effectiveness in the
studied population.
Conclusion.We demonstrated an analytical tool which allowed
taking into account properties of the etiologic agent of the disease,
seasonality and age structure of RVI on population level and
predict rotavirus vaccine effectiveness in the context of control and
minimization of total RVI-related losses. Proposed software could
be also used as a tool for projection of cost-effectiveness of
different strategies of RVI control in the medium term.

# 276. Аналітичний інструмент для оцінки ефективності
вакцинації від ротавірусної інфекції

Соловйов С.1,2, Мохорт Г.3, Ковалюк О.1,Колеснікова І.3,
Дзюблик І.1

1Національна медична академія післядипломної освіти імені
П.Л.Шупика;
2Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Наукове прогнозування надає інформацію щодо
епідемічного процесу інфекційного захворювання серед
населення протягом певного періоду часу. Кінцевою метою
такого прогнозування є не тільки передбачення
несприятливих епідеміологічних ситуацій, але також
попереднє планування комплексу заходів з контролю за
інфекційними захворюваннями. Епідеміологічний прогноз
базується на вивченні та аналізі багатьох чинників, що
впливають на розвиток епідемічного процесу. В даний час
накопичений значний обсяг матеріалів по використанню
різних математичних методів, підходів та моделей для
вирішення епідеміологічних проблем. Кінцевим результатом
цих досліджень є виведення зв'язку між захворюваністю з
одного боку, та витраченими ресурсами на контроль над
інфекціями, з іншого боку. У той же час багато питань
прогнозування, включаючи елементи математичної
епідеміології, залишаються недостатньо зрозумілими. Метою
цієї роботи була розробка зручного програмного
забезпечення для коротко- та довгострокового
прогнозування захворюваності, а також оцінки ефективності
вакцинації проти ротавірусної інфекції (РВІ).
Методи. Ми використали розроблену динамічну модель
епідемічного процесу РВІ серед дітей віком до п’яти років у
сезонності та віці на основі наших попередніх досліджень.
Результати. Ми розробили програмне забезпечення, яке
оцінює основні параметри епідемічного процесу РВІ: залежну
від етіологічного агента силу інфекції та швидкість одужання
з використанням ретроспективних статистичних даних.
Розроблений інструмент був апробований з використанням
щомісячних даних захворюваності на РВІ з 2010 по 2016 рр. і
динаміки населення в Україні, було оцінено показники
захворювання, що дозволяють прогнозувати захворюваність
на РВІ у майбутньому. Ми виявили сезонну та вікову
залежність сили інфекції, але лише вікову залежність
швидкості одужання (втрати інфекційності). Іншою ключовою
особливістю розробленого інструмента є здатність
прогнозувати ефективність вакцинації проти РВІ в
досліджуваній популяції.
Висновки. Ми продемонстрували аналітичний інструмент,
який дозволив враховувати властивості етіологічного агента
захворювання, сезонність та вікову структуру захворюваності
на РВІ на популяційному рівні та прогнозувати ефективність
вакцинопрофілактики в контексті контролю та мінімізації
загальних втрат, пов'язаних з цим захворюванням.
Запропоноване програмне забезпечення може також
використовуватися як інструмент прогнозування
рентабельності різних стратегій управління РВІ у
середньостроковій перспективі.
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# 283. Epidemiological surveillance of enterobiasis in Volyn
Оblast

Supruniuk S., Gnatiuk O., Shevchuk O.

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Parasitic diseases remain one of the most mass
diseases and specify the health status and performance capability
of the home population. In Ukraine over 200,000 parasitoses are
registered per year, 80% of patients are children that associated
with the reinfections due to the unsteady personal hygiene skills
and immature protective barriers in children. The research
objective is to acquaint with the actual state of parasitic diseases;
consider the improvement of surveillance and efficiency of medical
care of infested patients in process of the healthcare industry
reformation.
Methods: post-hoc analysis of prevalence over the 5-year period,
microscopic examination for eggs and larvae of helminths (elective
investigation and diagnostic ones for the 5-year period
(2013-2017) - 1,141,238 samples to find the causative agents of
parasitic diseases), analysis of sanitary-helminthological
examinations for the period from 2013 to 2017 (in total 60,293
samples were investigated, out of them 46,779 swabs from the
ambient objects), the industrial statistical reporting data (form 2) for
the period of 2013-2017.
Results. The epidemiological process of parasitic diseases in the
oblast manifested as sporadic cases and domestic niduses of
infection. The percentage of parasitoses in the infectious morbidity
pattern (except flu and acute respiratory viral infections) during
2013-2017 made up 30-33%. Annually about 300,000 persons are
provided helminthological examinations, of which up to 3,000
cases have positive findings. Among the worm-infested persons
up to 66% are children (1,500-2,000 cases). In Volyn Oblast
enterobiasis is the most widespread parasitosis, which makes up
62-64%.
In recent years the invasion intensity of enterobiasis has increased
15% (2015 – 147.4/100,000; 2016 – 163.1/100,000; 2017 –
169.6/100,000) due to the child population morbidity rise 40-42%
(2015 – 429.7/100,000; 2016 – 591.3; 2017 – 612.2/100,000). A
general per cent of the causative agent detection in children is
1.5% of the patients that are examined, pinworms of which are
69%. Children of the organized communities made up 1.7% of the
patients that were examined, pinworms of which were 76%. The
invasion intensity of people in the village community of the oblast
has decreased 22% (285.7/100,000 in 2013 to 222.6/100,000 in
2017), however, the intensity of epidemiological process among
rural children under 17 years of age was observed in 2015, when
an intensive index reached 794.27/100,000, and it was 5.8%
superior to the mean value in Ukraine.
Among the swabs from ambient objects in different years, the
positive findings for pinworm eggs made up 62%–75%, of which in
the organized communities – 68-90% that contributed to
distribution of enterobiasis among the child population.
Conclusions: Enterobiasis is an important medical and social
problem, insofar as positive findings from ambient objects and
stability of registration of this pathology, especially among child
population, reflect the level of sanitary culture and require
subsequent improvement of prophylactic measures, increased
attention to this problem of parents and health care providers.

# 283. Епіднагляд за ентеробіозом у Волинський області

Супрунюк С., Гнатюк О.,Шевчук О.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Паразитарні хвороби лишаються одними з найбільш
масових захворювань і визначають стан здоров'я та
працездатність населення країни. В Україні реєструється
понад 200 тис. паразитозів в рік, 80% хворих становлять діти,
це пов’язано з повторними зараженнями внаслідок нестійких
навичок особистої гігієни, та несформованих у дітей
захисних бар’єрів. Метою дослідження є ознайомити з
сучасним станом паразитарних хвороб та розглянути питання
покращення епіднагляду та ефективності медичної допомоги
інвазованим у процесі реформування медичної галузі.
Методи: ретроспективний аналіз ураженості населення за 5
років, мікробіологічний метод виявлення яєць гельмінтів
шляхом мікроскопії (досліджено планово та з діагностичною
метою за 5 років (2013-2017рр.) - 1141238 зразків матеріалів
для виявлення збудників паразитарних хвороб)., аналіз
санітарно-гельмінтологічних досліджень за 2013-2017рр.
(досліджено всього 60293 проби, з них змивів з предметів
довкілля - 46779)., дані галузевої статистичної звітності (ф.2)
за 2013-2017рр.
Результати. Епідемічний процес паразитарних хвороб в
області проявлявся у вигляді спорадичних випадків та
сімейних вогнищ. Питома вага паразитозів у структурі
інфекційної захворюваності (без грипу та гострих
респіраторних вірусних інфекцій) у 2013-2017рр. становить
30-33%.Щорічно в області на збудники паразитарних хвороб
обстежується близько 300 тис. осіб, з них до 3 тис. осіб є
інвазованими. До 66% інвазованих становлять діти (1,5-2
тис). На Волині найпоширенішим серед паразитозів є
ентеробіоз 62-64%.
Інвазованість ентеробіозом за останні роки зросла на 15%
(2015р.-147,4 на 100 тис.нас.; 2016р.-163,1 на 100 тис.нас.;
2017р.-169,6 на 100тис.нас.) за рахунок підвищення
захворюваності дитячого населення на 40-42% (2015р.-429,7
на 100 тис.; 2016р.-591,3; 2017р.-612,2 на 100тис.). Загальний
відсоток виявлення збудників паразитарних захворювань у
дітей становить 1,5% від кількості обстежених, з них
гострики – 69%. Дітей організованих колективів 1,7% від
кількості обстежених, з них гострики - 76%. Ураженість
жителів сільської місцевості області знизилась на 22% (285,7
на 100 тис.нас. у 2013 році до 222,6 на 100 тис.нас. у 2017 р.),
проте інтенсивність епідеміологічного процесу серед
сільських дітей до 17 років відмічалась у 2015 р. коли
інтенсивний показник сягав 794,27 на 100 тис.нас. та був
вищим середнього показника по Україні на 5,8%.
При дослідженні змивів з предметів довкілля у різні роки, в
структурі позитивних знахідок яйця гостриків становили 62%
- 75%, з них у організованих колективах – 68-90%, що сприяє
поширенню ентеробіозу серед дитячого населення.
Висновки: ентеробіоз є вагомою медико-соціальною
проблемою, оскільки позитивні знахідки на предметах
довкілля та стабільність реєстрації цієї патології, особливо
серед дитячого населення, вказує на рівень санітарної
культури та потребує подальшого удосконалення
профілактичних заходів, підвищення уваги до цієї проблеми
батьків та медичних працівників.



Page 39Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 292. Detectability of hepatitis A viral markers and its
percentage in the morbidity pattern from the viral hepatitis in
the Dnipropetrovsk Oblast

Shevchenko-Makarenko O.1, Rezvykh V.2, Bredykhina M.2,
Shostakovych-Koretska L.1

1SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоН of Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine

Introduction.Within the framework of the WHO global programme
of the viral hepatitis elimination, a set of measures has been
developed. Due to the efficient vaccination extension against viral
hepatitis B (HBV), the rapid success has been achieved within the
scope of global measures in response to viral hepatitis. In 2015,
the global hepatitis B virus vaccination coverage (three dose
coverage) in infants made up 84%, but in Ukraine this indication is
significantly lower. Although there is a hepatitis A virus (HAV)
vaccine, however, in our country the vaccination against HAV is
recommended, and the vaccine is not always available. Therefore,
the population is not vaccinated, the virus circulation continues as
well as registration of the disease among the various strata of
population. The research objective was to study a detectability of
the acute HAV markers in the Dnipropetrovsk Oblast and to
determine the percentage of the morbidity from HAV in the pattern
of other hepatites.
Methods. Analysis of the screening of the patients and persons of
risk group for serological HAV markers, namely anti-HAV IgM, who
were examined with diagnostic and epidemiological purposes in
2016 in the state and private healthcare facilities and laboratories,
was performed. Data processing was performed by the statistical
packages of software programmes Excel and Statistica v.6.1.
Results. For diagnostic purposes, 970 patients with signs of acute
or chronic hepatitis or signs of other lesions of the liver or the
gastrointestinal tract were screened for anti-HAV IgM, of whom 71
were positive (7.31%), and with the purpose of epidemiological
surveillance (among exposed persons and other groups), 162
people were examined, of whom 5 were positive (5.02%). In
addition, in the study of the morbidity patterns of other acute
hepatites, there was revealed that the percentage of HAV was 25%
(68 cases, including 14 in children under 17 years of age), HBV –
52% (141 cases, 5 in children) and 23% ( 63 cases) of an acute
hepatitis C.
Conclusions. In the Dnipropetrovsk Oblast, the percentage of
HAV makes up 25% of all acute viral hepatites. Screening
examination of the population for the purpose of epidemiological
surveillance can detect the infected persons among the exposed
ones in 5.02% of cases.

# 292. Виявлення маркерів вірусного гепатиту А та його
питома вага в структурі захворюваності на вірусні
гепатити гепатитів в Дніпропетровському регіоні

Шевченко-Макаренко О.1, Резвих В.2, Бредихіна М.2,
Шостакович-Корецька Л.1

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. В рамках глобальної програми ВООЗ щодо елімінації
вірусних гепатитів ВООЗ була розроблена низка заходів.
Завдяки ефективному розширенню вакцинації проти
вірусного гепатиту B (ВГВ) був досягнутий швидкий успіх в
рамках глобальних заходів у відповідь на вірусний гепатит. У
2015 р глобальне охоплення трьома дозами вакцини проти
ВГВ дітей грудного віку досяг 84%, але в Україні цей показник
значно нижчий. Хоч і існує вакцина проти вірусного гепатиту
А (ВГА), однак в нашій крані щеплення від ВГА є
рекомендованими, та вакцина не завжди є у наявності. Отже
населення не вакцинується, вірус продовжує циркулювати та
продовжує реєструватись захворювання серед різних верств
населення. Метою роботи було вивчити виявляємось
маркерів гострого ВГА в Дніпропетровському регіоні та
визначити питому вагу захворюваності на ВГА в структурі
інших гепатитів.
Методи. Нами було проведено аналіз скринінгового
обстеження хворих та осіб з груп ризику на серологічні
маркери ВГА, а саме анти-HAV IgM, які були обстежені з
діагностичною та епідеміологічною метою у 2016 році в
державних та приватних лікувальних закладах та
лабораторіях. Обробка даних проводилась статистичними
пакетами програмних продуктів Excel і Statistica v.6.1.
Результати. З діагностичною метою на анти-HAV IgM було
обстежено 970 пацієнтів, які мали ознаки гострого чи
хронічного гепатиту або ознаки інших уражень печінки чи
шлунково-кишкового тракту, з яких 71 виявилось
позитивними (7,31%), а з метою епідеміологічного нагляду
(серед контактних та інших груп) було обстежено 162 особи, з
яких 5 виявилось позитивними (5,02%). Також, при вивченні
структури інших гострих гепатитів, питома вага ВГА
становила 25% (68 випадків, у тому числі, 14 - серед дітей до
17 років), ВГВ – 52% (141 випадок, де 5 – серед дітей) та 23%
(63 випадку) гострого гепатиту С.
Висновки. В Дніпропетровському регіоні питома вага ВГА
займає 25% серед усіх гострих вірусних гепатитів.
Скринінгове обстеження населення з метою епідеміологічного
нагляду дозволяє виявити хворих серед контактних у 5,02%
випадків.
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# 302. Epidemiological assessment of hepatitis A outbreak in
the village A of Kharkiv Oblast

Karlova T.1, Chumachenko T.2, Mahota L.1

1SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine;
2Kharkiv National Medical University

Introduction. Every year in Ukraine, about 3000 people suffer
from viral hepatitis A (HAV), registered sporadic morbidity and
outbreaks. In the Kharkiv Oblast there are sporadic cases of HAV.
At the end of October 2017, an outbreak of HAV was registered in
the village A, the incidence per 100 thousand population was
366.3 and exceeded the average in the region by 79.3 times. The
aim of the study was the epidemiological assessment of the
outbreak of the HAV.
Methods. An epidemiological analysis of 35 cases of acute VHA
that was detected in 23 nidi, where 100 people lived, in the village
A of Kharkiv Oblast (population 9555 people) for the period from
10/12/2017 to 01/15/2018 was performed. The presence of anti-
HAV IgM was determined by immunoassay (ELISA) in 44 blood
serum specimens of suspected cases of HAV. 132 samples of
drinking water were investigated for the determination of sanitary-
microbiological (57), sanitary-chemical (31) indicators, presence of
RNA of enterovirus (31), antigen HAV (31), coli-phages (42).
Results. Among the cases there were 11 women and 24 men.
Mild clinical forms of HAV prevailed (60.0%). Anti-HAV IgM was
detected in 35 patients.
The first case was registered on 10/12/2017 after applying for
medical assistance for the yellowing of the patient’s skin on
09/28/2017. Within five days, three out of six people in his family
fell ill. In the same period, six patients were registered in the village
A at different addresses. In total, 19 patients were registered in
October, 10 in November, 3 in December, 3 in January 2018. The
epidemic situation is considered an acute water outbreak.
An epidemiological investigation revealed that all sick persons
were living in private homes, using individual water supply sources
(wells and pits), some of the patients took part in the celebration of
the village day. No inhabitant of a village, who uses sources of
centralized water supply, got sick.
Mapping the territory of the settlement, indicating the cases of
HAV, sources of water supply and possible objects that could
cause contamination, allowed to put forward the hypothesis of
microbial and viral contamination of the upper chalk conditionally
protected aquifer, which got into the drinking water of wells and
pits due to lack of tightness from corrosion of the casing columns
and wellheads. Control measures have been taken in the nidus.
Conclusions. The results point to the importance of the waterway
transfer of HAV in the use of water that is not subject to preventive
disinfection, which dictates the need to monitor environmental
objects in the system of epidemiological surveillance of water-
borne infections through the transfer and conduct of sanitary and
educational work among the population. The absence of HAV
cases among those who used water from centralized water supply
demonstrates the effectiveness of preventive disinfection of tap
water.

# 302. Епідеміологічна оцінка cпалаху вірусного гепатиту
А в селищі А Харківської області

Карлова Т.1, Чумаченко Т.2, Махота Л.1

1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

Вступ.Щорічно в Україні на вірусний гепатит А (ВГА) хворіє
близько 3000 осіб, реєструється як спорадична
захворюваність, так і спалахи. В Харківській області
спостерігаються спорадичні випадки ВГА. Наприкінці жовтня
2017 р. в області зареєстровано спалах ВГА в селище А.
міського типу, інцидентність на 100 тис. населення склала
366,3 та перевищила середньообласну у 79,3 рази. Метою
роботи була епідеміологічна оцінка спалаху ВГА.
Методи. Проведено епідеміологічний аналіз 35 випадків
гострого ВГА, виявлених в 23 осередках, де мешкало 100
осіб, в селищі А Харківської області (населення 9555 осіб) за
період з 12.10.2017 р. по 15.01.2018 р. Наявність anti-HAV IgM
визначалась методом імуноферментного аналізу (ІФА) в 44
зразках сироваток крові осіб з підозрілим випадком ВГА.
Досліджено 132 проби питної води для визначення санітарно-
мікробіологічних (57), санітарно-хімічних (31) показників,
наявність РНК ентеровірусу (31), антигену ВГА (31), колі-фагів
(42).
Результати. Серед випадків було 11 жінок, 24 чоловіки.
Переважали легкі клінічні форми ВГА (60,0%). Анти-НАV IgM
виявлений у 35 хворих.
Перший випадок зареєстрований 12.10.2017 після звернення
за медичною допомогою з приводу жовтушності шкірних
покривів хворого з 28.09.2017 чоловіка. Протягом п’яти діб в
його сім’ї захворіло три особи з шести. У цей же період у
селищі було зафіксовано ще шість захворілих за різними
адресами. Всього у жовтні було зареєстровано 19 хворих,
листопаді - 10, грудні – 3, січні 2018 року – 3. Епідемічна
ситуація розцінена як гострий водний епідемічний спалах.
Епідеміологічне розслідування виявило, що всі захворілі
мешкали у приватних будинках, користувались
індивідуальними джерелами водопостачання (колодязі та
свердловини), частина хворих брала участь у святкуванні дня
села. Не захворіло жодного мешканця селища, який
користується джерелами централізованого водопостачання.
Картографування території селища з позначенням випадків
ВГА, джерел водопостачання та можливих об’єктів, які могли
спричинити забруднення, дозволило висунути гіпотезу про
мікробне та вірусне забруднення верхньокрейдяного умовно-
захищеного водоносного горизонту, яке потрапило у питну
воду колодязів та свердловин внаслідок відсутності
герметичності при корозії обсадних колон та устя
свердловин. В осередках проведені протиепідемічні заходи.
Висновки. Результати вказують на важливість водного
шляху передачі ВГА при використанні води, яка не підлягає
профілактичній дезінфекції, що диктує необхідність
моніторингу об’єктів довкілля в системі епідеміологічного
нагляду за інфекціями з водним шляхом передачі та
проведення санітарно-просвітницької роботи серед
населення. Відсутність випадків ВГА серед осіб, які
використовували воду централізованого водопостачання,
демонструє ефективність профілактичної дезінфекції
водопровідної води.
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# 308. Results of the surveillance for the cases of severe
acute respiratory infection in Ukraine from the 40th week of
2016 till the 40th week of 2017

Artemchuk O., Dykhanovska T., Demchyshyna I.

SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Since 2016, the surveillance for the cases of
severe acute respiratory infection (SARI) has been started. There
was a lack of data on the epidemiological characteristics of severe
cases till that time. The purpose of the investigation is to determine
the epidemiological characteristics of severe cases.
Methods. Data on the age, presence of the comorbidity, vaccine
status, antiviral treatment and results of laboratory tests in
hospitalized patients, who met the SARI case definition (an acute
respiratory infection with: history of fever or measured fever of ≥ 38
C°; apnoea or rough breathing ; and cough; with onset within the
last 7 days; and requires hospitalization) of 46 sentinel hospitals
from the 40th week of 2016 till the 40th week of 2017 were
included in the descriptive analysis.
In all SARI cases, nasal or throat swabs were taken for influenza
and other respiratory viruses testing by the PCR method.
Ethical considerations: All personal data of patients are
anonymous.
Results. 1574 SARI cases were recorded during the period from
the 40th week of 2016 till the 40th week of 2017. Age structure:
0-4 years – 31.9 %, 5-14 years -19.3 %; 15 – 29 years – 22.9 %;
30- 64 years – 20.2 % ; persons over 60 years – 5.7 % .
39 % of all SARI cases were treated in the intensive care units
(ICU) mostly (87 %) because of pneumonia. 36 persons received
specific treatment with neuraminidase inhibitors. In all SARI cases,
no person had been vaccinated against influenza.
In 1574 SARI cases, underlying medical conditions were present
in 18.7 % of cases. Laboratory testing results: the total number of
positive results for influenza and other respiratory diseases were in
25 % of SARI cases, 1 % of them was positive for influenza A
(H1N1), 34.5 % - for A unsubtyped, 37.8 % - A(H3N2), 8.1 % –
influenza В. 18.3 % of SARI cases were positive for other
respiratory viruses, parainfluenza and adenoviruses were most
often found - 10 % and 8.3 % respectively.
Conclusions. The children population is most susceptible to the
development of SARI, due to the vulnerability of this age group.
Associated medical conditions can be risk factors for SARI
development. The most common cause of SARI cases been
treated in ICU is pneumonia. 3.5 % of patients receive specific
antiviral treatment, which may be the cause of complications. None
of the patients with SARI was vaccinated against influenza, which
could be the cause of the severe course of the disease. Influenza
A (H3N2), parainfluenza viruses and adenoviruses were the most
common cause of SARI. Future research areas: to analyze risk
factors for SARI cases.

# 308. Результати епіднагляду за випадками тяжкої
гострої респіраторної інфекції в Україні із 40 тижня 2016
року до 40 тижня 2017

Артемчук О., Дихановська Т., Демчишина І.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. З 2016 року розпочато епіднагляд за випадками
тяжкої гострої респіраторної інфекції (далі – ТГРІ), до цього
даних стосовно епідеміологічної характеристики важких
випадків бракувало. Метою дослідження є визначення
епідеміологічної характеристики важких випадків.
Методи. Дані щодо віку, наявності супутньої патології,
вакцинального статусу, противірусного лікування та
результатів лабораторних досліджень в госпіталізованих
осіб, клінічний стан яких підлягав визначенню випадку ТГРІ
(гостре респіраторне захворювання з тяжкою формою
перебігу, із підвищенням температури тіла до 38 0C і вище,
кашлем, задухою або утрудненим диханням, що почалося
протягом попередніх 7 календарних днів та потребує
госпіталізації) із 46 дозорних лікарень з 40 тижня 2016 до
40 тижня 2017 були включені в описовий аналіз
У всіх випадках ТГРІ було відібрано мазок із носа або зіву
для дослідження на грип та інші респіраторні збудники
методом ПЛР.
Етичні міркування: Всі персональні дані пацієнтів є
анонімними.
Результати. Всього за період з 40 тижня 2016 по 40 тиждень
2017 зареєстровано 1574 випадки ТГРІ.
Віковий склад: 0-4 роки – 31,9 %, 5-14 років -19,3 %; 15 – 29
років – 22,9 %; 30- 64 роки – 20,2 % ; особи віком понад 60
років – 5,7 % .
39 % із всіх випадків ТГРІ перебували у відділеннях
реанімації та інтенсивної терапії (далі – ВРІТ) найчастіше (87
%) по причині пневмонії. Специфічне лікування інгібіторами
нейрамінідази отримували 36 осіб. Із всіх випадків ТГРІ
жоден не вакцинований проти грипу.
Із 1574 випадків ТГРІ у 18,7 % були наявні супутні медичні
стани.
Результати лабораторного тестування: всього на грип та інші
респіраторні збудники позитивні 25 % випадків ТГРІ , з них на
грип A(H1N1) позитивні 1 % випадків ТГРІ, 34,5 % - A
нетипований, 37,8 % - A(H3N2), 8,1 % – грип В. На інші
респіраторні збудники позитивні 18,3 % випадків ТГРІ,
найчастіше визначалися парагрип та аденовіруси – 10 % та
8,3 % відповідно .
Висновки. Дитяче населення найбільш схильне до розвитку
ТГРІ, що обумовлено вразливістю цієї вікової групи. Супутні
медичні стани можуть бути факторами ризику розвитку ТГРІ.
Найчастіша причина перебування випадків ТГРІ у ВРІТ -
пневмонія. Всього 3,5 % хворих отримували специфічне
противірусне лікування, що може бути причиною розвитку
ускладнень.
Жоден із захворілих на ТГРІ не був вакцинований проти
грипу, що могло бути причиною важкого перебігу хвороби.
Грип A( H3N2), віруси парагрипу та аденовіруси були
причиною ТГРІ найбільше.
Напрями майбутніх досліджень : провести аналіз факторів
ризику для випадків ТГРІ.
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# 324. Malaria in Ukraine in 2017

Matiushkina K., Nikolaienko S., Sagach O.

SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. The local transmission of malaria is absent in
Ukraine since 1956 but imported malaria cases followed by
death are annually registered.
Methods. Official reporting statistical forms of health care
institutions of Ukraine for 2017 have been analyzed using
epidemiological and statistical methods of the investigation.
Results. 45 malaria cases were imported to Ukraine in 2017, 36
(80%) of them were caused by P.falciparum. Three of these cases
were followed by death. In addition, there were 3 cases of malaria
caused by P.ovale, P.malariae, and malaria caused by several
pathogens.
Citizens of Ukraine fell ill with malaria in 28 cases (62%),
foreigners - in 17 cases (38%).
The average age of the patients was 36 years. Men fell ill 6.5 times
more often than women: 39 (86.6%) to 6 (13.4%) respectively.
In 10 cases (22%), malaria was not diagnosed in due time, initial
diagnoses were made: ARVI, pneumonia, AEI and cholecystitis. As
the result, two of such cases have been followed by death.
About 5.3 days passed from the moment of clinical manifestations
occurrence to the determination of the diagnosis, and 1.6 days
from the moment of hospitalization.
More than a half of cases (60%) were imported in the season of
the probable pathogen transmission, i.e. from April till October
2017.
The high risk territory as well as in the previous years are the city
of Kyiv (10 cases, 22%), Kharkiv Oblast (9 cases, 20%) and
Odessa Oblast (8 cases, 18%).
Most cases were imported from African countries: 39 cases (87%)
from 13 countries, other - from South Asia and South America.
Conclusions. The continuous import of malaria pathogens to the
country which can cause the return of the local transmission of
malaria, availability of severe clinical consequences require
maintenance of the high level of epidemiological suspicion of
healthcare professionals, rapid response and taking preventive
measures in loci.

# 324. Малярія в Україні у 2017 році

Матюшкіна К., Ніколаєнко С., Сагач О.

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Місцева передача малярії в Україні не відбувається з
1956 року, проте щороку реєструються завізні випадки
малярії, в т.ч. і з летальним завершенням.
Методи. Проаналізовані облікові й звітні офіційні статистичні
форми медико-профілактичних закладів України за 2017 р. з
використанням епідеміологічного та статистичного методів
дослідження.
Результати. За 2017 рік до України завезено 45 випадків
малярії, з яких 36 (80%) спричинені P.falciparum. Три випадки
захворювання на тропічну малярію мали летальні наслідки.
Крім того, зареєстровано по 3 випадки овале-малярії,
триденної та малярії, спричиненої декількома збудниками.
Громадяни України хворіли на малярію у 28 випадках (62%),
іноземці – у 17 випадках (38%).
Середній вік хворих – 36 років. Чоловіки хворіли частіше
жінок у 6,5 рази: 39 (86,6%) проти 6 (13,4%) відповідно.
У 10 випадках (22%) малярія не була діагностована вчасно,
встановлено первинні діагнози: ГРВІ, пневмонія, ГКІ,
холецистит. В результаті два з таких випадків призвели до
летального завершення.
З моменту появи клінічних проявів до встановлення діагнозу
малярія проходило в середньому 5,3 дні, з моменту
госпіталізації – 1,6 дні.
Більше половини випадків (60%) були завезені в сезон
можливої передачі збудника – з квітня по жовтень 2017р.
Територіями ризику, як і в попередні роки, є м.Київ (10 вип.,
22%), Харківська (9 вип., 20%) та Одеська (8 вип.,18%)
області.
Більшість випадків завезено із країн Африки: 39 вип. (87%) із
13 країн, решта – із країн Пд. Азії та Пд. Америки.
Висновки. Постійний завіз на територію країни збудників
малярії, який може призвести до повернення місцевої
передачі малярії, наявність тяжких клінічних наслідків
потребують підтримання високого рівня епіднастороги
медичних працівників, швидкого реагування та проведення
протиепідемічних заходів в осередках.
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# 332. Molecular-genetic characteristics of the influenza virus
population among the population of the Rivne Oblast

Khoronzhevska I., Moroz V., Vakulich O.

SI Rivne Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Molecular genetic monitoring of influenza virus on
the investigated territory is an important part of the epidemiological
surveillance of this infection.
Methods. For 2009-2017, 862 patients with suspected influenza
and 84 samples of sectional material (from those who were
diagnosed with flu and pneumonia) were screened in RT-PCR in
real-time in the virology laboratory of the Rivne Oblast Laboratory
Center of the Ministry of Health of Ukraine on the iQ5 amplifier Bio-
Rad (USA) using the Test Systems Amplisens Influenza virus A/B-
Fl. Influenza virus subtypes were determined using Bio-Rad
Laboratories, Inc. (USA) reagents and primers for Influenza A,
Asw, H1sw, and An3 virus from BioSearch (USA).
Results. For 2009-2017, among the 862 patients with suspected
influenza by the ZT-PCR method, the genetic markers of influenza
viruses were detected in 204 (23.7%). In the structure of positive
persons, nucleoside (NA) fragments of influenza A viruses were
detected in 173 (84.8%), fragments of NA influenza viruses of type
B - in 31 (15.2%). Among the patients who identified the genetic
markers of influenza A viruses, subtype A (H1N1 pandemic) was
identified in 125 (72.3%), subtype A (H3N2) in 37 (21.4%), and in
11 (6 , 3%) of patients determine the subtype of influenza A
viruses was not successful. Influenza A (H1N1 pandemic) viruses
were detected among 32 (19.4%) out of 165 patients surveyed in
2009-2010, in 26 (21.5%) out of 121 patients surveyed in 2011, in
6.1% of patients in 2012 -2013 years (9 out of 148 surveyed), 55
(27.8%) out of 198 examined patients in 2016.
In the study of 84 samples of sectional material from dead
patients with NA influenza viruses were detected in 35 (41.7%),
among them influenza A subtype (H1N1 pandemic) was identified
in 32 (91.3%) dead, subtype A (H3N2) was detected in 1 (2.9%),
yet one specimen failed to identify the type A influenza virus
subtype. NA of influenza type B virus was detected in one
deceased patient. If in 2009 among the 18 dead NA of the
influenza A virus (H1N1 pandemic) were found in 14 (77.8%), then
in 2010 - 4 (33.3%) out of 12 surveyed, in 2016 among 28 dead
patients in 13 (46.4%) this subtype of the influenza virus was
detected, yet one specimen failed to identify the type A subtype of
the influenza virus.
Conclusions. 1. In the studied area, for the last 9 years, type A
influenza viruses were detected in 5.6 times more patients than
influenza type B viruses (84.8% and 15.2% respectively). 2.
Among the type A viruses, subtype A (H1N1 pandemic)
dominates, which was 3.4 times more frequent than subtype A
(H3N2) (72.3% and 21.4% respectively), in 11 (6.3 %) of
individuals determination the subtype of the influenza A virus was
not successful. 3.In the period of 2009-2017, among the 35 dead
patients who were found to have NA influenza viruses, the subtype
of the influenza A virus (H1N1 pandemic) was identified in 32
(91.3%), subtype A (H3N2) in 1 (2.9 %), in one sample failed to
identify the type A influenza virus subtype. NA of influenza type B
virus was detected in one deceased patient.

# 332. Молекулярно-генетична характеристика популяції
вірусів грипу серед населення Рівненської області

Хоронжевська І., Мороз В., Вакуліч О.

ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Молекулярно-генетичний моніторинг вірусів грипу на
досліджуваній території - важлива частина епідеміологічного
нагляду за цією інфекцією.
Методи. За 2009-2017 роки обстежено 862 хворих з підозрою
на грип та 84 зразки секційного матеріалу (від померлих з
діагнозом грип та негоспітальна пневмонія) методом ЗТ-ПЛР
in real-time у вірусологічній лабораторії ДУ «Рівненський
обласний лабораторний центр МОЗ України» на
ампліфікаторі iQ5 Bio-Rad (USA) за допомогою тест-систем
«АмплиСенс Influenza virus A/B-Fl». Підтипи вірусів грипу
визначали за допомогою реагентів фірми Bio-Rad
Laboratories, Inc (USA) та праймерів до вірусу грипу A, Asw,
H1sw, АН3 фірми BioSearch (USA).
Результати. За 2009-2017 роки серед 862 хворих з підозрою
на грип методом ЗТ-ПЛР генетичні маркери вірусів грипу
були виявлені у 204 (23,7%). У структурі позитивних осіб
фрагменти нуклеїнової кислоти (НК) вірусів грипу типу А були
виявлені у 173 (84,8%), фрагменти НК вірусів грипу типу В - у
31 (15,2%). Серед хворих, у яких були виявлені генетичні
маркери вірусів грипу типу А, підтип А (Н1N1 пандемічний)
ідентифіковано у 125 (72,3%), підтип А(Н3N2) - у 37(21,4%), а
у 11 (6,3%) пацієнтів визначити підтип вірусів грипу типу А не
вдалось. Віруси грипу А (Н1N1 пандемічний) виявляли серед
32(19,4%) із 165 обстежених хворих у 2009-2010 роках, у 26
(21,5%) із 121 обстежених пацієнтів в 2011 році, у 6,1% хворих
в 2012-2013 роках (9 із 148 обстежених), у 55 (27,8%) із 198
обстежених пацієнтів у 2016 році.
При дослідженні 84 зразків секційного матеріалу від
померлих хворих НК вірусів грипу виявлена у 35(41,7%),
серед них підтип вірусу грипу А(Н1N1 пандемічний)
ідентифіковано у 32 (91,3%) померлих, підтип А(Н3N2)
виявлено у 1(2,9%), ще у одному зразку не вдалось визначити
підтип вірусу грипу типу А. НК вірусу грипу типу В виявлено
у одного померлого хворого. Якщо у 2009 році серед 18
померлих НК вірусу грипу А(Н1N1 пандемічний) було
виявлено у 14 (77,8%), то в 2010 році -у 4 (33,3%) із 12
обстежених, у 2016 році серед 28 померлих хворих у 13
(46,4%) було виявлено цей підтип вірусу грипу, ще у одному
зразку не вдалось визначити підтип вірусу грипу типу А.
Висновки. 1. На досліджуваній території за останні 9 років
віруси грипу типу А визначались у хворих у 5,6 рази частіше,
ніж віруси грипу типу В (84,8% та 15,2% відповідно). 2. Серед
вірусів грипу типу А домінує підтип А (Н1N1 пандемічний),
який виявляли у 3,4 рази частіше, ніж підтип A (H3N2) (72,3 %
та 21,4 % відповідно), ще у 11 (6,3 %) осіб визначити підтип
вірусу грипу А не вдалось. 3. За період 2009-2017 роки серед
35 померлих хворих, у яких було виявлено НК вірусів грипу,
підтип вірусу грипу А(Н1N1 пандемічний) ідентифіковано у 32
(91,3%) , підтип А(Н3N2) у 1(2,9%), ще у одному зразку не
вдалось визначити підтип вірусу грипу типу А. НК вірусу
грипу типу В виявлено у одного померлого хворого.
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# 345. Pathogenic microflora circulation in environmental
objects of epidemic foci of acute intestinal infections

Bobra D.1, Cherniaieva T.1, Rak I.1, Belova I.1, Stepanskyi D.2,
Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of MоH of Ukraine;
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3Bohomolets National Medical University

Introduction. The problem of acute intestinal infections (AII) is still
an urgent issue due to the increase in the incidence of AII among
the population. Despite the growth of the etiological role of viral
pathogens in the occurrence of AII, salmonella and shigella still
retain their significance as the main etiological factor in the
occurrence of sporadic and group morbidity of the population as an
indicator of the sanitary state of the catering facilities, trade, quality
of food products, sold to the population. The objective of the
paper was to determine the microbial picture of pathogens in the
environment of the AII foci in Kryvyi Rih.
Methods: The analysis of the infectious morbidity of the
population, the data of the bacteriological examination of the
environmental objects and food products in the foci of AII.
Results. During the period of 2014-2016 in the city of KryvyiRih,
the incidence of shigellosis increased by 10 times (p<0.05). The
incidence of salmonellosis slightly decreased compared to 2014
(by 14.6%) and numbered 30.5 per 100 thousand of people in
2016, exceeding, however, an intensive index in the region by
64.6% (p<0.05). Among the pathogenic cultures isolated from the
environment in the foci of AII in KryvyiRih the Salmonella species
predominated: there were isolated 56 cultures in 2014, 37 cultures
— in 2015, 77 cultures — in 2016. In the etiological structure of
salmonella group "D1" predominated, its specific weight was
70.7%. Group "В" Salmonella took the second position — 27.7%.
Other types of salmonella were isolated in rare cases. Group
"D1" Salmonella is represented by S. enteritidis (88.2%), S.dublin
(7.2%), S. blegdam (4.6%). Group "B" Salmonella is represented
by S. typhimurium (92.6%), S. derbi (7.4%). Salmonella is most
often isolated from washings from household items: on average
71.8 ± 2.8% (121 cases), whereas from food products — in 28.2 ±
0.8% (48 cases). The picture of pathogens isolated from the
environment in the foci corresponded to the picture of pathogens
isolated from the diseased, among which there were: group "B"
Salmonella — 22.4 ± 2.3%, represented by S. typhimurium
(98.6%), S. derby (1.4%); group "D1" Salmonella — 70.9 ± 3.2%,
represented by S. enteritidis (98.6%), S.dublin (1.4%). Among
other salmonellas, there were isolated group "C" Salmonella
(Virchov, Virginia, Neuport) — 4.6 ± 1.8%, and group "E"
Salmonella (London) — 2.1 ± 0.2%.
Sh. flexneri, whose specific weight reached 78.1 ± 1.6%, while the
share of Sh. flexneri 4a was 68.6 ± 1.4%, were most often isolated
in the patients with shigellosis in 2014-2016. Specific weight
of samples, in which Sh. sonnewas isolated, constituted
21.9±1.2%. Shigella cultures (Sh. flexneri 4a) were isolated in
6.0% of cases, only in 2016, when studying the environmental
samples in the house foci of AII.
Conclusions. In 2014-2016 in KryvyiRih there was a tendency to
an increase in the isolation of pathogenic microflora from
household items and food products in the foci of AII, which
correlates with the increase of morbidity in the city.

# 345. Циркуляція патогенної мікрофлори в об’єктах
навколишнього середовища епідемічних вогнищ гострих
кишкових інфекцій

Бобра Д.1, Черняєва Т.1, Рак І.1, Бєлова І.1, Cтепанський Д.2,
Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. В зв’язку зі зростанням захворюваності населення на
гострі кишкові інфекції (ГКІ) проблема ГКІ до тепер
залишається актуальною. Попри зростання етіологічної ролі
вірусних патогенів у виникненні ГКІ, сальмонели і шигели все
ще зберігають свою значущість, як основний етіологічний
фактор при виникненні спорадичної і групової
захворюваності населення, як показник санітарного стану
об,єктів громадського харчування, торгівлі, якості харчових
продуктів, реалізуємих населенню. Метою роботи було
визначити мікробний пейзаж збудників у навколишньому
середовищі вогнищ ГКІ у м. Кривій Ріг.
Методи: Аналіз інфекційної захворюваності населення, дані
бактеріологічного обстеження об,єктів навколишнього
середовища та харчових продуктів у вогнищах ГКІ.
Результати. За період 2014-2016 рр. у м. Кривій Ріг
захворюваність на шигельози зросла у 10 разів (р < 0,05).
Захворюваність на сальмонельози дещо знизилася порівняно
з 2014 р. (на 14,6%) та склала у 2016 р. 30,5 на 100 тис. нас.,
перевищуючи, однак, інтенсивний показник по області на
64,6% (р < 0,05). Серед патогенних культур, виділених з
навколишнього середовища у вогнищах ГКІ у м. Кривій Ріг,
превалював рід Salmonella: у 2014 р. виділено 56 культур, у
2015 р. – 37 культур, у 2016 р. – 77 культур. В етіологічній
структурі сальмонел превалювала група «Д1», питома вага
якої становила 70,7%. Сальмонели групи «В» займали друге
місце – 27,7%. Інші види сальмонел виділялись в поодиноких
випадках. Сальмонели групи «Д1» представлені S. enteritidis
(88,2%), S.dublin (7,2%), S. blegdam (4,6%). Сальмонели групи
«В» представлені S. typhimurium (92,6%), S. derbi (7,4%).
Найчастіше сальмонели виділялися зі змивів із предметів
побуту: в середньому 71,8 ± 2,8% (121 випадків), тоді як з
харчових продуктів – у 28,2 ± 0,8% (48 випадків). Пейзаж
збудників, виділених з навколишнього середовища в
осередках, відповідав пейзажу збудників, виділених від
хворих, серед яких виділялись: сальмонели групи «В» – 22,4 ±
2,3%, які представлені S. typhimurium (98,6%), S. derbi (1,4%);
сальмонели групи «Д1» – 70,9 ± 3,2%, представлені S.
enteritidis (98,6%), S.dublin (1,4%). Серед інших сальмонел
виділялись сальмонели групи «С» (Virchov, Virginia, Neuport ) –
4,6 ± 1,8%, сальмонели групи «Е» (London) – 2,1 ± 0,2%.
Від хворих на шигельози у 2014-2016 рр. найчастіше виділяли
Sh. flexneri, питома вага яких досягала 78,1 ± 1,6%, в т. ч.
частка Sh. flexneri 4a становила 68,6 ± 1,4%. Питома вага
проб біоматеріалу, в яких виділялися Sh. sonne складала 21,9
± 1,2%. При дослідженні проб з навколишнього середовища в
домашніх вогнищ ГКІ, культури шигел (Sh. flexneri 4a) були
виділені у 6,0% випадків і тільки у 2016 р.
Висновки. У 2014-2016 рр. у м. Кривій Ріг мала місце
тенденція до збільшення виділення патогенної мікрофлори з
предметів побуту і харчових продуктів в вогнищах ГКІ, що
корелює зі зростанням захворюваності в місті.
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# 348. Difficulties in diagnostics of leptospirosis

Zubach O.1, Semenyshyn O.2, Telegina T.1, Vasiunets L.2,
Velychko O.2, Zinchuk A.1
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2SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. In Ukraine leptospirosis occupies one of leading
places in the group of bacterial zoonoses, (the average index of
morbidity in Ukraine for the last 15 years made up 1.01/100,000 of
population), however, clinicians often meet with difficulties in
diagnostics of this disease.
Methods. Specific confirmation of leptospirosis was conducted in
humans by using the microagglutination and lysis test (MAT) and
polymerase chain reaction (PCR). Statistical analysis of the
relative values was carried out using Fisher's two-sided criterion.
Results. During the period of 2016–2017 in the Especially
Dangerous Infections Laboratory of the Lviv Oblast, in total 152
patients were examined with suspicion of leptospirosis (the
patients were from different hospitals of the oblast, with various
clinical picture and epidemiological anamnesis, which promote
doctors to suspect leptospirosis). Among them 148 persons
(97.4%) were examined using MAT with the help of 13 serogroup
diagnostic set (blood samples were collected after the 7th day of
the illness), 33 patients (21.71%) – by using real-time PCR (urine
samples were collected on the 1–7th day of the illness), including
32 patients (21.1%) who were examined by both methods.
The diagnosis of leptospirosis was confirmed in 33 patients (by
using MAT or PCR, or both ones simultaneously) that made up
21.7% of the general amount of examined persons, including 3
lethal outcomes. However, the diagnosis was established
according the positive MAT results alone (antibody titre 1:200 and
higher) in 20 cases (13.6%), positive PCR results alone (detection
of 16 S rRNK of the pathogenic Leptospira spp.) – in 5 patients
(3.3%). In 8 persons (5.3%) diagnosis was confirmed by using
both methods (MAT and PCR). In two lethal cases on the first
week of disease course, the diagnosis was confirmed by using
PCR (however, the lysis of leptospiras in the titre 1:100–1:200 was
observed in MAT), in one patient who died after the seventh day of
disease, – only by MAT (1:800).
Regardless of the negative results of MAT and PCR, 5 patients
were discharged from hospitals with the diagnosis of leptospirosis
established clinically, taking into account irrefutable clinical and
epidemiological evidences. In all of these patients the disease
course was severe, in icteric form, with an acute kidney failure,
changes of general blood and urine tests, blood chemistry values
that are typical for leptospirosis.
Conclusions. The PCR results demonstrate its informativity on
the early stages of disease, 3.3% increasing of the confirmed
diagnosis of leptospirosis (5 patients). At the same time, MAT
remains the “gold standard” for establishment of this diagnosis and
enables to find out serogroup of the causative agent, and
accordingly, to predict cause-effect relations with the possible
infecting sources of humans. For clinicians and epidemiologists a
question of legitimacy of diagnosis establishment of leptospirosis
based on the typical clinic and epidemiological anamnesis alone
remains open; however, employment of the new methods for
specific confirmation of this disease diminishes the percent of such
patients.

# 348. Труднощі в діагностиці лептоспірозу

Зубач О.1, Семенишин О.2, Телегіна Т.1, Васюнець Л.2,
Величко О.2, Зінчук О.1

1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. В Україні лептоспіроз займає одне з провідних місць у
групі бактеріальних зоонозів, (середній показник
захворюваності по Україні за останні 15 років склав 1,01/100
тис. населення), проте клініцисти часто зустрічаються із
труднощами в діагностиці цієї хвороби.
Методи. Проводилось специфічне підтвердження діагнозу
лептоспірозу у людей за допомогою реакції мікроаглютинації
та лізису (РМА) та полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).
Статистичний аналіз відносних величин проводився за
допомогою двохстороннього критерію Фішера.
Результати. Протягом 2016–2017 років у лабораторії ОНІ
Львівської області з підозрою на лептоспіроз обстежено 152
хворих (пацієнти різних стаціонарів області, клінічна картина
та епідеміологічний анамнез яких спонукали лікарів
запідозрити лептоспіроз). Серед них 148 осіб (97,4%)
обстежені методом РМА з використанням діагностичного
набору 13 серогруп (кров відбирали після 7-го дня хвороби),
33 особи (21,71%) – методом ПЛР у реальному часі (сеча,
відібрана на 1–7 день хвороби), в т. ч. 32 особи (21,1%)
обстежені одночасно двома методами.
Діагноз “Лептоспіроз” підтверджено 33 хворим (за допомогою
РМА чи ПЛР, або одночасно РМА та ПЛР), що склало 21,7%
від загальної кількості обстежених, в тому числі 3 летальні
випадки. При цьому за позитивними результатами тільки
РМА (титри антитіл 1:200 і вище) діагноз встановлено 20
хворим (від 13,6%), за позитивними результатами тільки ПЛР
(виявлення 16 S рРНК патогенних Leptospira spp.) – 5 хворим
(3,3%). У 8 осіб (від 5,3%) діагноз підтверджено двома
методами (РМА та ПЛР). У двох пацієнтів, які померли на
першому тижні хвороби, діагноз був підтверджений методом
ПЛР (при цьому в РМА відмічався лізис лептоспір у титрі
1:100–1:200), у одного хворого, смерть якого наступила після
сьомого дня хвороби – тільки методом РМА (1:800).
Попри негативні результати РМА та ПЛР, 5 хворих були
виписані із стаціонарів з діагнозом “лептоспіроз клінічно”, з
огляду на незаперечні клінічні та епідеміологічні дані. У всіх
цих пацієнтів хвороба протікала у тяжкій жовтяничній формі
із гострою нирковою недостатністю, зміни в
загальноклінічних та біохімічних показниках були типовими
для лептоспірозу. Висновки. Результати використання ПЛР
показали інформативність цього тесту у людей на ранніх
етапах хвороби, збільшивши кількість підтверджених
випадків лептоспірозу на 3,3% (5 хворих). Водночас, метод
РМА залишається “золотим стандартом” для постановки
даного діагнозу та дає можливість виявити серогрупову
приналежність збудника, а відповідно, передбачати
причинно-наслідкові зв’язки з можливими джерелами
інфікування людей. Для клініцистів та епідеміологів
залишається невирішеним питання правомірності постановки
діагнозу лептоспірозу лише на основі типової клініки та
епіданамнезу, проте застосування нових методик для
специфічного підтвердження даної хвороби зменшує відсоток
таких пацієнтів.
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# 357. Analyses of incidence and complication rates of
leptospirosis for the period 2003-2017

Telehina T., Zubach O., Zinchuk O.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Leptospirosis continue to be one of the most actual
zoonosis in Lviv Oblast with high rates of mortality and
complications.
In our work we analyzed complications which resulted in patients
death and compare them with clinical presentation of recovered
patients.
Methods. Retrospective analysis of medical records of inpatient
patients who were treated in Lviv regional infectious hospital since
2003 till 2017 with diagnosis "Leptospirosis". Statistical analysis of
relative indices was made with two-sided Fisher criterion.
Results. During given period 376 people were hospitalized with a
diagnosis of Leptospirosis, of which 34 (9%) died. Males were 300
(79.8%) and females - 76 (20.2%). Mild course was diagnosed in
16 patients (4.3%), moderate course - in 97 (25.8%) and severe -
in 263 (69.9%). Jaundice form of disease was recorded in 295
patients (78.5%), jaundice-free - in 81 patients (21.5%), however
jaundice form of the disease was observed in all lethal cases - 34
deaths (100%).
The prevalence of complications among patients who recovered
were acute renal failure (ARF) - 216 patients (63.2%) and acute
liver failure (ALF) - 54 (15.8%). However in patients who died from
leptospirosis, ARF were more likely to develop - all 34 died
(100%), and ALF - in 27 (79.4%).
Lung lesions in patients who recovered and those who died were
recorded as pneumonia - in 64 (18.7%) and 10 (29.4%), adult
respiratory distress syndrome (ARDS) - in 1 person (0.3%) and 17
(50%; p <0.001), respiratory failure (RF) - 16 (4.7%) and 13
(38.2%; p <0.001) in respectively. Brain edema was observed only
in lethal cases - in 4 persons (11.8%; р<0,05) but meningitis was
recorded only in survivors - 6 persons (1,8 %; р<0,05).
Gastrointestinal bleeding was recorded in 3 individuals who
recovered (0.9%) and in 4 lethal cases (11.8%), anemia was seen
in 21 persons who recovered (6.1%) and in 2 died (6%).
Among the complications that were more likely to be recorded in
the lethals than survivors were toxic shock (TS) -14 (41.2%) and
26 (7.6%; p <0.001), thrombohemorrhagic syndrome (THS) - 19
(55.9%) and 18 (5.3%; p <0.001), cardiovascular failure (CVF) - 12
(35.3%) and 6 (1.8%; p <0.001), toxic encephalopathy was seen in
13 (38.2%) and 8 (2.3%; p <0.001), pancreatitis - 9 (26.5%) and 5
(1.5%; p <0.01) respectively.
Conclusions. The most common causes of death from
leptospirosis were AKF, ARDS, THS and TS, which were more
likely to be recorded in cases of fatal illness compared to survivors.

# 357. Аналіз захворюваності та частоти ускладнень при
лептоспірозі за період 2003-2017рр.

Тєлєгіна Т., Зубач О., Зінчук О.

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Лептоспіроз на Львівщині продовжує бути одним із
найактуальніших зоонозів із великою кількістю ускладнень та
високою летальністю.
У своїй роботі ми аналізували ускладнення, які призвели до
летального завершення лептоспірозу у людей, порівнюючи їх
із клінічною симптоматикою хворих, які одужали.
Методи. Ретроспективний аналіз медичних карт
стаціонарного хворого, які перебували на стаціонарному
лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні з
2003 по 2017 рр. із діагнозом «Лептоспіроз». Статистичний
аналіз відносних величин здійснювався за допомогою
двостороннього критерію Фішера.
Результати. За даний період на стаціонарному лікуванні з
діагнозом «Лептоспіроз» перебувало 376 осіб, з яких 34 (9 %)
померли. Чоловіків було – 300 (79,8 %), жінок – 76 (20,2 %).
Легкий перебіг діагностовано у 16 хворих (4,3 %),
середньотяжкий – у 97 (25,8 %), тяжкий – у 263 (69,9 %).
Жовтянична форма хвороби була зареєстрована у 295 (78,5
%) хворих, безжовтянична – у 81 (21,5 %), проте жовтянична
форма хвороби спостерігалась у всіх померлих – 34 померлих
(100 %).
За частотою ускладнень серед хворих, які одужали,
переважали: гостра ниркова недостатність (ГНН) – у 216 осіб
(63,2 %), гостра печінкова недостатність (ГПН) – у 54 (15,8 %).
Натомість, у пацієнтів, які померли від лептоспірозу,
вірогідно частіше розвивались ГНН – у всіх 34 померлих
(100%), та ГПН – у 27 осіб (79,4 %).
Ураження легень у хворих, які одужали, та тих, які померли,
зафіксовано у вигляді пневмонії – у 64 осіб (18,7 %) та у 10
осіб (29,4 %), респіраторного дистрес-синдром дорослого
типу (РДС) – у 1 особи (0,3 %) та у 17 осіб (50 %; p<0,001),
дихальної недостатності (ДН) – у 16 осіб (4,7 %) та у 13 осіб
(38,2 %; p<0,001) відповідно. Набряк мозку спостерігався
лише у померлих – у 4 осіб (11,8 %; р<0,05), натомість менінгіт
реєструвався лише у хворих, які одужали – 6 осіб (1,8 %;
р<0,05).
Шлунково-кишкова кровотеча зафіксована у 3 осіб, які
одужали (0,9 %) та у 4 померлих (11,8 %), анемія – у 21 особи,
які одужали (6,1 %) та у 2 померлих (6 %).
Серед ускладнень, що вірогідно частіше фіксувались у
померлих порівняно з тими, хто одужав були: інфекційно-
токсичний шок (ІТШ) – 14 (41,2 %) та 26 (7,6 %; p<0,001),
тромбогеморагічний синдром (ТГС) – 19 (55,9 %) та 18 (5,3 %;
p<0,001), серцево-судинна недостатність (ССН) – 12 (35,3 %)
та 6 (1,8 %; р<0,001), токсична енцефалопатія – 13 (38,2 %) та
8 (2,3 %; р<0,001), панкреатит – 9 (26,5 %) та 5 (1,5 %; р<0,01)
відповідно.
Висновки. Найчастішими причинами летального завершення
лептоспірозу стали ГНН, РДС дорослого типу, ТГС та ІТШ, які
вірогідно частіше фіксувались у разі випадків зі
смертельними вислідами хвороби, порівняно з пацієнтами, які
одужали.
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# 364. Leptospirosis incidence and mortality in Chernihiv
Oblast. Epidemiological and epizootic aspects

Raputa A.1, Myaschenko I.1, Nebogatkin I.2

1SI Chernihiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Leptospirosis is a worldwide spread zoonosis. Water
resources of Chernihiv Oblast are concentrated in lakes and small
rivers, thus providing the presence of autochthonous natural foci of
this infection. The urgency of the implementation of preventive
measures and monitoring is obvious. The objective of the study is
the analysis of morbidity in humans and epizootic monitoring of
leptospirosis.
Methods. Epidemiological survey cards of patients diagnosed with
leptospirosis people were analyzed, official statistical reporting was
used. The serological microagglutination test with living Leptospira
culture (13 strains) was used for diagnostics in humans and small
mammals.
Results. The incidence of leptospirosis has a distinct upward trend
(trend line y = 1.5333x + 11.467 at R^2 = 0.25). The analyzed
period is divided into two parts: 2008-2011 (average 11.25) and
2012-2017 (average 25.67). The mean values differ at the
significance point of p ≤ 0.05. The mortality rate was 11.76% in
2010; unidentified in 2011 (1 out of 4 died), 3,03 in 2013; 3.57 in
2016 and 5.88 in 2017, caused by the following Leptospira
serogroups: Icterohaemorrhagiae (2), Hebdomadis (1) Pyrogenes
(1), and in 2 cases the diagnosis was clinically confirmed.
There were 12 serogroups identified in humans and mammals. The
highest index of dominance in humans is observed in
Icterohaemorrhagiae (26,24%), Hebdomadis (23,53), and
Pyrogenes (13,12) serogroups, which correlates with mortality.
Such serogroups as Pyrogenes (36,58), Australis (19,46) and
Hebdomadis (18,92) have the highest index in mammals.
Conclusions. The highest mortality rate is seen during the years
of the least number of cases. Clinical cases do not exclude other
diseases, among which pathologies, potentially caused by the
viruses. The situation is unstable and requires monitoring.

# 364. Захворюваність та смертність на лептоспіроз в
Чернігівській області. Епідеміологічний і епізоотичний
аспекти

Рапута А.1, Мясченко І.1, Небогаткін І.2

1ДУ «Чернігівський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Лептоспіроз - це зооноз, який розповсюджений у всіх
частинах світу. Водні ресурси Чернігівської області
зосереджені в озерах і малих ріках, забезпечуючи наявність
аутохтонних природних вогнищ цієї інфекції. Актуальність
проведення заходів превентивної медицини та моніторингу
очевидна. Задача роботи— проведення аналізу
захворювання людей і епізоотологічного моніторингу за
лептоспірозом.
Методи. Аналізувались карти епідеміологічного обстеження
хворих на лептоспіроз людей, використовувалась офіційна
статистична звітність. Для дослідження людей і дрібних
ссавців використовувались серологічний метод за допомогою
РМА з живими культурами лептоспір (13 штамів).
Результати. Захворюваність людей на лептоспіроз має чітку
тенденцію до зростання (лінія тренду y = 1,5333x + 11,467 при
R² = 0,25). Період що аналізується розбивається на дві
частини: 2008–2011 (середня 11,25) і 2012–2017 (ср. 25,67).
Середні відрізняються на рівні значимості р ≤ 0,05.
Смертність становила 11,76% у 2010; невизначена у 2011 (з 4
померла 1), 3,03 у 2013; 3,57 у 2016 та 5,88 у 2017 від
лептоспір серогруп Icterohaemorrhagiae (2), Hebdomadis та
Pyrogenes (по 1), у 2 випадках діагноз підтвердився клінічно.
У людей і дрібних ссавців виявлено 12 серогруп. У людей
індекс домінування найбільший у серогруп Icterohaemorrhagiae
(26,24%), Hebdomadis (23,53), Pyrogenes (13,12), що відповідає
смертності. Серед дрібних ссавців цей показник найбільший у
серогрупи Pyrogenes (36,58), Australis (19,46) та Hebdomadis
(18,92).
Висновки. Смертність найбільша у роки з найменшою
кількістю захворювань. Клінічні випадки не виключають інші в
т.ч. спричинені вірусологічними чинниками нозології. Ситуація
не стійка і потребує моніторингу.
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# 368. Hepatitis A outbreak morbidity In Ukraine

Zublenko O.1, Petrusevych T.1, Kysliak I.2

1Bogomolets National Medical University;
2SI Ukrainian Center for Disease Control and Monitoring of the
MoH of Ukraine

Introduction. Hepatitis A (HA) is a widespread disease, with 1.4
million cases registered annually in the world. In the general
structure of acute hepatitis in Ukraine, HA accounts for 25%. The
purpose of the work was to analyze the incidence of HA in Ukraine
and to study peculiarities of the outbreak morbidity of this
nosology.
Methods.We used epidemiological study method in this work. We
performed retrospective analysis of the HA incidence. For the
analysis of the long-term dynamics, forms No.2 "Report on certain
infections and parasitic diseases" of the Ministry of Health of
Ukraine for 1998-2017 were used. In the study of outbreaks, the
data of prompt epidemiological analysis for 2013-2017 was
analyzed.
Results. During 1998-2017, the average annual morbidity rate for
HA was 28.61 per 100 thousand population, and over the past 10
years (2008-2017) it was 6.57 per 100 thousand population. A
tendency towards the decrease with the forecast for 2018 of 10.3
per 100 thousand population (polynomial trend line). The incidence
of HA in pediatric population (aged from 0 to 17 years) for a period
of 2008-2017 is 14.06 per 100 thousand population, which is 2.9
times higher than that in adults. The incidence in the rural
population is 1.47 times higher than that among the urban
population. Since 2006, 6 fatal cases of acute HA have been
registered. The regions of risk are Zakarpattia and Odesa Oblasts
where in 2017 the incidence was 42.8 and 26.5 per 100 thousand
population, respectively. The number of HA outbreaks has been
increasing. Thus, there was 1 outbreak in 2013 (4 children got
sick), 8 in 2014 (focality index 46.4; 48.2% of children got sick), 8
in 2015 (focality index 6.8; 65.5% of children got sick), 21 in 2016
(focality index 10.7; 77.7% of children got sick), and 26 in 2017
(focality index 8.2; 76.3% of children got sick). The largest
outbreak was registered in 2014 in Kryvyi Rih (Dnipropetrovsk
Oblast), when 325 people got sick and the water way of
transmission was confirmed. In 2017, the majority of outbreaks
were registered in the Odesa Oblast (65.4%). In the structure of
morbidity, 65.4% accounted for the organized children's groups,
26.9% for household centers, and 7.7% of cases were revealed in
students. Analysis of special messages revealed that
epidemiological investigations of the outbreaks were
unsatisfactory, and no transmission paths and factors were
established. In order to limit the HA spread, passive immune
prophylaxis was carried out in Odesa Oblast: about 700 people
from children's organized groups received immunoglobulin.
Conclusions. Retrospective epidemiological analysis of the HA
incidence revealed the trend towards decrease. The risk group
comprises children under the age of 17, and the regions of risk are
Zakarpattia and Odesa Oblasts. There is a challenging situation
with the HA outbreak morbidity, and increase in the number of
outbreaks is being observed.

# 368. Спалахова захворюваність на гепатит А в Україні

Зубленко О.1, Петрусевич Т.1, Кисляк І.2

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДЗ «Український центр з контролю та моніторингу
захворювань МОЗ України»

Вступ. Гепатит А (ГА) має широке поширення, в світі щорічно
реєструється 1,4 млн випадків. В загальній структурі гострих
гепатитів в Україні на долю ГА припадає 25 %. Метою роботи
було аналіз захворюваності на ГА в Україні з вивченням
особливості спалахової захворюваності цієї нозології.
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод
дослідження. Здійснено ретроспективний аналіз
захворюваності на ГА. Для проведення аналізу багаторічної
динаміки були використані форми №2 «Звіт про окремі
інфекції і паразитарні захворювання» МОЗ України за
1998-2017рр. При вивченні спалахів проаналізовано дані
оперативного епідеміологічного аналізу за 2013-2017рр.
Результати. Протягом 1998-2017 рр. показник середньої
багаторічної захворюваності на ГА склав 28,61 на 100 тис.
населення, а протягом останніх 10 років (2008-2017 рр.) – 6,57
на 100 тис. населення. Спостерігається тенденція до
зниження з прогнозом у 2018 р. – 10,3 на 100 тис. населення
(поліноміальна лінія тренду). Захворюваність дитячого
населення на ГА (від 0 до 17 років) за період 2008-2017 рр.
становить 14,06 на 100 тис. населення, що в 2,9 рази
перевищує захворюваність дорослих, захворюваність серед
сільського населення в 1,47 рази перевищує захворюваність
серед міського населення. З 2006 року зареєстровано 6
летальних випадків від гострого ГА. Регіонами ризику є
Закарпатська та Одеська області, в яких в 2017 р.
захворюваність склала 42,8 та 26,5 на 100 тис. населення
відповідно. Відбувається збільшення спалахів на ГА. Так в
2013 р. зареєстровано 1 спалах (захворіло 4 дітей), в 2014 р.–
8 (показник осередкованості 46,4, захворіло дітей 48,2%), в
2015 р.– 8 (показник осередкованості 6,8, захворіло дітей
65,5%), в 2016 р.– 21 (показник осередкованості 10,7,
захворіло дітей 77,7%) та в 2017 р. – 26 (показник
осередкованості 8,2, захворіло дітей 76,3%). Найбільший
спалах зареєстровано в 2014 р у Дніпропетровській області в
місті Кривій Ріг, під час якого захворіло 325 осіб та
підтверджено водний шлях передачі. В 2017 р. найбільше
спалахів зареєстровано в Одеській області (65,4%). В
структурі захворюваності організовані дитячі колективи
становили 65,4 %, домашні осередки – 26,9 % та серед
студентів – 7,7 %. При аналізі позачергових повідомлень
з’ясовано, що незадовільно проводились епідеміологічні
розслідування спалахів та не були встановлені шляхи та
чинники передачі. Для обмеження розповсюдження ГА
здійснювали пасивну імунопрофілактику в Одеській області –
біля 700 осіб з дитячих організованих колективів отримали
імуноглобулін.
Висновки. При проведенні ретроспективного
епідеміологічного аналізу захворюваності на ГА встановлено,
що спостерігається тенденція до зниження. Групою ризику є
діти до 17 років та регіонами ризику є Закарпатська та
Одеська області. Спостерігається напружена ситуація зі
спалаховою захворюваністю на ГА, реєструється збільшення
кількості спалахів.
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# 371. Prevention effectiveness of viral hepatitis with
parenteral mechanism of transmission in Kryvyi Rih city

Chernyayeva T.1, Kuzmina N.1, Kiselev D.1, Daragan G.2,
Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. The problem of hepatitis B (HB) and C (HC) spread
is global. Their epidemiological significance is determined by the
degree of negative impact on the population health (long-term
disability, negative consequences of the disease). The objective of
the work is the definition of the impact of preventive measures on
the dynamics of the hepatitis B and C epidemic process in Kryvyi
Rih.
Methods. The work was carried out on the basis of a Separate
structural subdivision Kryvyi Rih city Department of laboratory
studies of the SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the
MоH of Ukraine. The following has been analyzed: statistical
reports for 1990-2016, viral hepatitis epidemiological control cards
for 2014-2016; 32 case files of patients with viral hepatitis for 2016,
the data of laboratory monitoring of the city hospitals,
approximately 90 thousand samples; the results of screening for
viral hepatitis markers for 2014 – 2016, approximately 72 thousand
studies. Intensive and extensive indicators as well as error of
relative indicators were calculated.
Results. For the period from 1990 till 2016, The incidence of HB in
Kryvyi Rih has reduced by 32 times (p< 0.05). This has been
caused by the implementation of the "Antihepatitis" programme
since 1997, which included organization of centralized sterilization
departments, use of disposable tools, high-sensitive methods of
donor laboratory screening, extensive use of synthetic plasma
substitutes, and inclusion of HB vaccine into the national
vaccination calendar since 2000. Among children under 14 years
old the incidence has decreased by 67 times (р < 0.05), and is 1.1
by 100 thousand population and was not registered in 2013, 2014,
2016.
The share of medical care provided in hospitals reduced from 51.2
to 9.5%, which was influenced by a 25-fold decrease in the share
of non-sterile medical equipment use (from 1.3 to 0.05%). As of
2001, there have been no cases reported that were connected with
blood transfusions. Due to serological diagnostics, the incidence of
HC is being reported since 1997, and, as of 2000, was 200 cases
(15.3 per 100 thousand population), but decreased by 14.5 times
(1.4 per 100 thousand population) in 2016. As of 2016, the
diagnosis of viral hepatitis has been confirmed by ELISA in 87.5%
of cases, and by molecular-genetic method - in 21.9%. Serological
monitoring of risk groups, carried out in 2014-2016, found viral
hepatitis markers in 1.6 ± 0,07% of people, including healthcare
workers – 0.7 ± 0.4%, pregnant – 1.3 ± 0.2%, donors – 0.7 ±
0.06%; whereas the HC markers were detected in 5.4 ± 0.1% of
the examined people, including healthcare workers - 60 ± 0.7%,
pregnant women - 3.5 ± 0.4%, donors – 0.8 ± 0.2%.
Conclusions. During the last 26 years, A positive trend towards
the decrease of viral hepatitis of parenteral route of transmission
incidence is seen in Kryvyi Rih city, which is due to implementation
of prophylaxis measures. However, a certain level of pathogens in
high-risk populations, such as pregnant women and donors
indicates the presence of a significant number of sources of HD
and HC infection in the city, which requires further development
and prioritization of prevention.

# 371. Ефективність профілактики вірусних гепатитів з
парентеральним механізмом передачі у м. Кривий Ріг

Черняєва Т.1, Кузьміна Н.1, Кісельов Д.1, Дараган Г. 2,
Степанський Д. 2, Колеснікова І. 3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Проблема розповсюдження гепатитів В (ГВ) та С (ГС)
є глобальною. Їх епідеміологічна значущість визначається
ступенем негативного впливу на здоров’я населення (тривала
втрата працездатності, негативні наслідки хвороби).Мета
роботи-визначення впливу профілактичних заходів на
динаміку епідемічного процесу гепатитів В та С у м. Кривій
Ріг.
Методи. Робота виконувалась на базі Відокремленого
структурного підрозділу «Криворізький міський відділ
лабораторних досліджень ДУ «Дніпропетровський обласний
лабораторний центр МОЗ України». Проаналізовані
статистичні звіти за 1990-2016рр., карти епідобстеження
вогнищ вірусних гепатитів (ВГ) за 2014-2016рр; 32 історії
хвороби хворих на ВГ за 2016р., дані лабораторного контролю
лікарняного середовища ЗОЗ міста,біля 90 тис.проб;
результати скринінгу на маркери ВГ за 2014 – 2016 рр.
близько 72 тис. досліджень. Вирахувані інтенсивні та
екстенсивні показники, помилка відносних показників.
Результати. З 1990 р. по 2016 р. у м. Кривій Ріг
захворюваність на ГВ скоротилася у 32 рази (р < 0,05).На це
вплинула реалізація з 1997р. програми заходів
«Антигепатит»,що передбачала організацію централізованих
стерилізаційних відділень, впровадження інструментарію
одноразового використання, застосування чутливих методів
лабораторного скринінгу донорів, поширення використання
синтетичних кровозамінників, та включення з 2000р.
вакцинації проти ГВ до національного календаря щеплень.
Серед дітей до 14р. захворюваність знизилась у 67 разів (р <
0,05) і склала 1,1 на 100 тис. нас. відповідного віку та не
реєструвалася у 2013, 2014, 2016 рр.
Питома вага, пов’язаних з наданням медичної допомоги в
ЗОЗ, скоротилася з 51,2 до 9,5%, на що вплинуло зниження
частки нестерильного медінструментарію у 25 разів (з 1,3 до
0,05%).З 2001р. не реєструються випадки, пов’язані з
переливанням крові. Завдяки серологічній діагностиці з
1997р. реєструється захворюваність ГС, яка досягла у 2000р.
200 вип.(15,3 на 100 тис. нас.) та знизилась до 2016р. у 14,5
разів (1,4 на 100 тис.нас.). У 2016р. захворювання на ВГ
підтверджено в реакції імуноферментного аналізу у 87,5% та
молекулярно-генетичним методом - у 21,9%. Серологічний
моніторинг груп ризику, проведений у 2014-2016 рр.,виявив
маркери ГВ у 1,6 ± 0,07% осіб, в т. ч. у медпрацівників 0,7 ±
0,4%,у вагітних 1,3 ± 0,2%,у донорів 0,7 ± 0,06%;тоді як
маркери ГС виявлені у 5,4 ± 0,1% обстежених, в т. ч. у
медпрацівників 6,0 ± 0,7%,у вагітних 3,5 ± 0,4%,у донорів 0,8 ±
0,2%.
Висновки. У м. Кривий Ріг за останні 26 років мала місце
позитивна тенденція до зниження захворюваності на вірусні
гепатити з парентеральним механізмом передачі завдяки
впровадженим профілактичним заходам. Разом з тим, певний
рівень поширення збудників серед груп ризику, вагітних і
донорів свідчить про наявність значної кількості джерел
інфекції ГВ і ГС у місті, що потребує подальшої розробки та
визначення пріоритетних напрямів профілактики.
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# 374. Species composition of parasitic diseases vectors in
the Dniper basein area

Dekha L.1, Borysenko V.1, Lashyna A.1, Kolesnik L.1, Serikova T.1,
Lavrova O.1, Rezvykh V.1, Shtepa O.1, Stepankskyi D.2, Daragan
G.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Insect vectors of infectious and parasitic diseases in
Dnipropetrovsk Oblast are under entomological monitoring since
1923. The aim of this work was to determine ecological
characteristics of infectious and parasitic vectors on the territory of
Dnipropetrovsk Oblast. Annual surveys of biotopes, water
reservoirs, facilities for humans and animals by entomologists
allow catching of mosquitoes, ticks, biting midges, horseflies, flies
and other insects. Mentioned insects serve as a vectors of malaria,
dirofilariasis, Lyme disease, intestinal infections, allergic diseases.
Methods. In this work the method of direct microscopy of insects
was used, as well as epidemiological, entomological,
parasitological analysis. The materials used for the analysis were
state and sectoral forms of statistical reporting (f. No. 2, f. No. 40-
healthy.) for 2013-2017, journals of laboratory insect studies. The
activity was carried out on the basis of parasitological laboratory of
the State Institution "Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of
the MOH of Ukraine".
Results. In the study of insects, 156 species have been identified.
a) the proportion of non-malarial mosquitoes is 38 ± 0,37%,
malarial mosquitoes- 31 ± 0,36%. From the total number of caught
vectors entomologically and microscopically investigated, flies
were 10 ± 0.22%, and the Ixodidea ticks and horseflies were 7 ±
0.2% and 6 ± 0.17% respectively. The least part in the structure of
the vectors is occupied by allergenic mites - 2 ± 0.1%, biting
midges - 1 ± 0.08%, black flies - 1 ± 0.08%, others - 4 ± 0.14%.
Microfilaria were found in Aedes spp. mosquitoes and were also
found in household where dirofilariasis was registered.
Conclusions. In the Dniper basein area there are registered
mosquitoes of Aedes spp., which may serve as a vectors of Zika
disease in the presence of the source and the corresponding
temperature conditions.
Based on the results of the analysis of the distribution of arthropod
insects and others, recommendations were made for the
implementation of health improvement measures to reduce their
numbers.
Determination of 156 species of insects allows to identify the main
vectors of parasitic and infectious diseases, priority directions for
reduction of their numbers. Climate change, population migration,
genetic modification of vectors requires continuous study of their
species composition.

# 374. Видовий склад переносників паразитарних хвороб
на Придніпров’ї

Деха Л.1, Борисенко В.1, Лашина А.1, Колеснік Л.1, Серікова
Т.1, Лаврова О.1, Резвих В.1,Штепа О.1,Степанський Д.2,
Дараган Г.2, Колеснікова І. 3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Ентомологічний моніторинг за комахами, що мають
медичне значення та є переносниками інфекційних і
паразитарних хвороб, здійснюється у Дніпропетровській
області з 1923 р. Метою роботи було визначення екологічних
характеристик переносників інфекційних і паразитарних
хвороб на території Дніпропетровської області.Щорічні
обстеження біотопів, водойм, приміщень для людей і тварин
ентомологами дозволяють проводити відлов комарів, кліщів,
мокреців, ґедзів, мух та інших комах. Зазначені комахи
слугують переносниками малярії, дирофіляріозу, хвороби
Лайма, кишкових інфекцій, алергічних хвороб.
Методи. У роботі використовувався метод прямої мікроскопії
комах, а також епідеміологічний, ентомологічний,
паразитологічний аналіз. Матеріалами для аналізу слугували
державні та галузеві форми статистичної звітності (ф. № 2, ф.
№ 40-здоров.) за 2013-2017 рр., журнали результатів
лабораторних досліджень комах. Діяльність проводилась на
базі паразитологічної лабораторії ДУ «Дніпропетровський
ОЛЦ МОЗ України».
Результати. При досліджені комах визначено 156 їх видів. а
Питома вага немалярійних комарів становить 38 ± 0,37%,
малярійних - 31 ± 0,36%. Із загальної кількості відловлених
переносників ентомологічно та мікроскопічно досліджених
мухи становили 10 ± 0,22%, іксодові кліщі та ґедзі - 7 ± 0,2%
та 6 ± 0,17% відповідно. Найменшу частку у структурі
переносників займають алергенні кліщі - 2 ± 0,1%, мокреці - 1
± 0,08%, мошки - 1 ± 0,08%, інші - 4 ± 0,14%.
При розтині комарів р. Aedes встановлена їх ураженість
мікрофіляріями в домашніх вогнищах дирофіляріозу.
Висновки. У Придніпров’ї зареєстровані види комарів р.
Aedes, які можуть бути переносниками вірусу - збудника
хвороби Зіка при наявності джерела та відповідних
температурних умов.
На підставі результатів аналізу розповсюдження
членистоногих комах та інших надавалися рекомендації щодо
здійснення оздоровчих заходів по скороченню їх чисельності.
Визначення 156 видів комах дозволяє виділити основних
переносників паразитарних та інфекційних хвороб,
пріоритетні напрямки-скорочення їх чисельності. Зміни
клімату, міграція населення, генетична модифікація
переносників потребує постійного вивчення їх видового
складу.
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# 390. Breakout incidence of botulism in Ukraine in 2017

Semenko N.1, Mokhort G.1, Kolesnikova I.1, Zbanatsky V.2

1Bogomolets National Medical University;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Botulism cases are annually reported in Ukraine.
Since 2007, the annual incidence was 0.3 – 0.4 per 100 thousand
(133 – 187 cases). Severe course and high mortality outline
botulism as a significant medical problem. The mortality rate in
2007-2015 was in the range of 1.5 – 5.0%, and in 2016 it rose to
10.1% because of the lack of antibotulinic serum. The objective of
this work was to study the dynamics of changes in botulism
morbidity structure that took place in 2017.
Methods. Epidemiological analysis of the morbidity based on the
data on early botulism reports in 2017.
Results. The incidence of botulism in Ukraine in 2017 was 0.32
per 100 thousand. 107 outbreaks reported, 122 people suffered.
The majority of outbreaks (92) had a single case of botulism. The
majority of the outbreaks and the suffered was registered in Kyiv
(19 outbreaks and 21 patients), Vinnytsya (12 and 14,
respectively), and Lviv (9 and 11, respectively) regions. The nidus
index was 1.14%.
There were 9 deaths reported in 2017: one in Vinnytsia, Kyiv,
Kirovohrad, Poltava, Sumy, Odessa and 3 – in Cherkasy Oblast.
The mortality rate was 7.4%.
The pathogen serotype was not identified in 85.2% cases of
botulism. Type E botulinum toxin prevailed among identified toxin
types (61.1%), while the rest of the cases were caused by the type
B botulinum toxin (38.9%).
During 2017, fish products dominated as the cause of transmission
(49.6%), but a significant share of cases was caused by meat
products (42.1%). The products of vegetable origin were seldom
the cause of disease transmission (4.1%). The proportion of
botulism outbreaks with an unidentified causative factor of
transmission was 4%. The proportion of botulism outbreaks
associated with the industrially manufactured products was 27.9%
among all cases of infection. In 54.9% of cases, the infection factor
was of a home origin, and in 17.2% - an unknown origin. Annual
dynamics of the botulism incidence has seasonal fluctuations.
Peak incidence is observed in May (23.1%), June (21.5%), July
(18.2%), August (13.2%). Mortality rates were highest in the period
from May to July (22.2 - 44.4%).
By the place of residence, urban residents dominated in morbidity
structure (55.4%), and the rural residents in mortality structure
(66.7 %). Adults dominated in the age structure, persons aged
30-40 and 50-60 years made the biggest share of cases (19.0 and
20.7%, respectively). Mortality was highest among patients older
than 50 years - 44.4%.
Conclusions. The incidence of botulism in 2017 increased by
6.7% compared with 2016. The share of industrial botulism
Increased in the total number of outbreaks. A high proportion of
cases with unknown serotype of the pathogen indicates
unsatisfactory quality of laboratory diagnostics. Probably, it is
connected with high mortality. The direction of our future research
will be to find and study data the incidence of botulism in Ukraine.

# 390. Спалахова захворюваність на ботулізм в Україні у
2017 році

Семенко Н.1, Мохорт Г.1, Колеснікова І.1, Збанацький В.2

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. В Україні щороку реєструють випадки захворювань на
ботулізм. З 2007 р. щорічна захворюваність становила 0,3 –
0,4 на 100 тис. нас. (133 – 187 випадків). Важкий перебіг і
висока летальність визначають ботулізм, як значну медичну
проблему. Летальність у 2007-2015 рр. була в межах 1,5 –
5,0%, у 2016 р. вона зросла до 10,1% через дефіцит
протиботулінічної сироватки. Метою роботи було вивчення
динаміки змін, що відбулися у 2017 р. в структурі
захворюваності на ботулізм.
Методи. Епідеміологічний аналіз захворюваності за даними
позачергових повідомлень про випадки ботулізму у 2017 р.
Результати. Захворюваність на ботулізм в Україні у 2017 р.
становила 0,32 на 100 тис. нас. Зареєстровано 107 спалахів, в
яких постраждало 122 особи. Більшість осередків (92) мали
по одному випадку ботулізму. Найбільше осередків і
захворілих зареєстровано у Київській (19 осередків і 21
хворий), Вінницькій (12 і 14 відповідно), Львівській (9 і 11
відповідно) областях. Показник осередковості склав 1,14%.
У 2017 р. зареєстровано 9 летальних випадків: по одному у
Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Полтавській, Сумській,
Одеській областях та 3 – у Черкаській області. Показник
летальності досяг 7,4%.
У 85,2% випадків ботулізму серотип збудника не
встановлено. Серед виявлених типів ботулотоксину
переважав тип Е (61,1%), решта випадків була спричинена
ботулотоксином типу В (38,9%).
У 2017 р. як фактор передачі домінували рибні продукти
(49,6%), значною була також частка м’ясних продуктів
(42,1%). Зрідка фактором передачі слугували продукти
рослинного походження (4,1%). Питома вага осередків
ботулізму з невстановленим фактором передачі становила
4%. Питома вага спалахів ботулізму, пов’язаних з продукцією
промислового виробництва склала 27,9% серед всіх випадків
зараження. У 54,9% випадків фактор зараження мав
домашнє походження, у 17,2% - походження невідоме. Річній
динаміці захворюваності на ботулізм була притаманна
сезонність. Пік захворюваності припадав на травень (23,1%),
червень (21,5%), липень (18,2%), серпень (13,2%). Показники
летальності найвищими були у період з травня по липень
(22,2 - 44,4%).
За місцем проживання у структурі захворілих переважали
міські жителі (55,4%), у структурі смертності – сільські
(66,7%). У віковій структурі захворілих переважали дорослі,
найбільшою була питома вага осіб віком 30-40 і 50-60 років
(19,0 та 20,7% відповідно). Летальність найвища була серед
пацієнтів старше 50 років, вона становила 44,4%.
Висновки. Захворюваність на ботулізм у 2017 р. зросла на
6,7% в порівнянні з 2016 р. Збільшилася частка промислового
ботулізму в загальному обсязі спалахів. Висока питома вага
випадків з невстановленим серотипом збудника свідчить про
незадовільну якість лабораторної діагностики. Ймовірно, з
цим пов’язана висока летальність. Напрямком нашого
майбутнього дослідження стане пошук та вивчення повних
даних захворюваності на ботулізм в Україні.
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# 111. Topical issues of dirofilariasis in Lviv Oblast

Sydor M., Kohut O., Bosatska Yu.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Dirofilariasis is the only transmissible helminthiasis
registered in Ukraine, the causative agents of which are
nematodes of the Dirofilaria genus. Sporadic cases of the disease
are in Lviv Oblast, but the disease incidence tends to spread due
to the relative climate warming, the wide species spectrum and
high numbers of its vectors, the blood-sucking mosquitoes, as well
as due to the increase in the number of homeless dogs. The
entomological situation in Lviv Oblast remains unfavorable, as in
the whole country. Vectors of dirofilariasis are common in the all
districts and cities of the oblast. According to the results of the
extensive entomological survey, there are 4 species of malaria
mosquitoes and 19 species of non-malarial mosquitoes (the
dominant species are Aedes communis, Aedes cantans, Aedes
cinereus, Culex pipens) in Lviv Oblast. There is also a large
number of water-bodies (3295) with the favorable conditions for
mosquito breeding and development.
Methods. Statistical method: the retrospective analysis
(2000-2017)of statistical data on dirofilariasis incidence for the
population of Lviv Oblast. Epidemiological method: quantitative
and qualitative features of epidemic process of dirofilariasis
analyzed in the period of 2000-2017. The identification of
nematodes was performed by microscopy.
Results. In Lviv Oblast, dirofilariasis cases started registering
since 2000, with 13 dirofilariasis cases registered in2017, of which
3 cases are recorded in children (7, 10 and 11 years old), 8 – in
women and 5 – in men, and the case average age was 33.2 years
(7–62). According to the epidemiological data, all the disease
cases were recorded on the territory of Lviv Oblast, thus they have
a local origin. The helminth localization was, as follows: in 7
patients, worms were found under the skin in various parts of the
body; in 5 cases – affection of visual organs was registered, and
one case was with an atypical localization of the pathogen in male
genital organs (in a spermatic cord). In 100% of cases, the final
diagnosis was established only after surgery. At the initial medical
consultation, the following diagnoses were made: tumors,
neoplasms, atheromas – 53.8%; diseases of the visual organs–
38.5%, left-sided orchitis –7.7%. The parasitological laboratory of
the SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine
identified all of the removed nematodes as Dirofilaria repens (in all
cases females).
Conclusions. Thus, we can assume an increase in the
dirofilariasis disease incidence among the inhabitants of Lviv
Oblast in subsequent years. The situation with dirofilariasis
requires the development and implementation of comprehensive
measures in order to detect and control the sources of infection, or
vectors, to protect the population against mosquitoes, and to
inform doctors of various specialties in relation to the clinical signs
of the disease. For the timely detection of dirofilariasis in humans,
it is extremely important to introduce accessible and qualitative
diagnostic methods.

# 111. Актуальні питання дирофіляріозу у Львівській
області

Сидор М., Когут О., Босацька Ю.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Дирофіляріоз – це єдиний трансмісивний гельмінтоз,
який зареєстрований в Україні, збудниками якого є нематоди
роду Dirofilaria. Дане захворювання у Львівській області
реєструється у вигляді спорадичних випадків, але
захворюваність має тенденцію до розповсюдження, що
пов’язано із відносним потеплінням клімату, широким
видовим спектром його переносників – кровосисних комарів
та високою їх чисельністю, зростанням кількості диких
м’ясоїдних, безпритульних собак. Ентомологічна ситуація у
Львівській області, як і в цілому в країні, залишається
несприятливою. Переносники дирофіляріозу поширені на
території всіх районів та міст області. За результатами
екстенсивного ентомологічного обстеження у Львівській
області зареєстровано 4 види малярійних комарів та 19 видів
немалярійних комарів (домінуючі види Aedes communis, Aedes
cantans, Aedes cinereus,Culex pipens). Також наявна велика
кількість водних об’єктів (3295), де існують умови для
виплоду та розвитку комарів.
Методи. Статистичний (проведено ретроспективний аналіз
(2000-2017рр.) статистичних даних захворюваності населення
на дирофіляріоз у Львівській області), епідеміологічний
(аналізувались кількісні та якісні прояви епідемічного процесу
захворювання на дирофіляріоз за період 2000-2017рр.),
мікроскопічний (проводилась ідентифікація нематод).
Результати. У Львівській області захворюваність на
дирофіляріоз почала реєструватися у 2000 році, станом на
2017рік зареєстровано 13 випадків дирофіляріозу, з них 3 -
серед дітей (7, 10 та 11 років): 8 – серед жінок і 5 випадків
серед чоловіків, їх середній вік 33,2 роки (7-62). Згідно з
епідеміологічними даними всі випадки захворюваності
реєструються на території Львівської області, тобто носять
місцевий характер, Локалізація гельмінта: у 7 хворих гельмінт
виявлений під шкірою різних ділянок тіла, у 5 випадках –
ураження органів зору, один випадок із нетиповою
локалізацією збудника в чоловічих статевих органах (сім’яний
канатик). У 100% випадках заключний діагноз
встановлювався лише після оперативного втручання. При
первинному зверненні до лікарів різних спеціальностей
виставлялися наступні діагнози: пухлини, новоутворення,
атероми – 53,8%; захворювання органів зору у 38,5 %,
лівобічний орхіт – 7,7%. Паразитологічною лабораторією ДУ
“Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України” усі
видалені нематоди ідентифіковані як Dirofilaria repens (у всіх
випадках виявлено самки).
Висновки. Таким чином, ми можемо припускати зростання
захворюваності на дирофіляріоз серед мешканців Львівщини
в наступні роки. Ситуація з дирофіляріозу потребує
розроблення та впровадження комплексних заходів щодо
встановлення та регулювання джерел інфекції, переносників
збудників, захисту населення від укусів комарів,
поінформованості лікарів різних спеціальностей щодо
клінічних ознак даного захворювання. Для своєчасного
виявлення дирофіляріозу у людей є вкрай важливим
впровадження доступних та якісних методів діагностики.
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# 118. Epizootological monitoring of avian infectious
bronchitis in Ukraine during 2007-2017

Usova L., Muzyka D., Stegniy B.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Among infectious diseases of poultry, avian
infectious bronchitis (IB) is of great economic importance; it is
present in chicks with respiratory or uremic syndrome, and in adult
chickens – with lesions of reproductive organs followed by reduced
egg production capacity and deterioration in egg quality. Infectious
bronchitis makes the top 5 of the most common infectious
diseases of chickens in countries with developed industrial poultry
farming. High variability of the pathogen, its ability to overcome the
poultry postvaccinal immunity, and emergence of new strains of
the virus require ongoing epizootological monitoring and careful
analysis of new isolates.
Methods. The research was conducted within 36 poultry farms in
13 Oblasts of Ukraine, as well as in Autonomous Republic of
Crimea in the period 2007–2017. 4674 samples of biological
material (blood sera, samples of pathological material) from
chickens were investigated for the presence of antibodies to the
IBV. Serological tests and viral cultures were conducted using
conventional methods recommended by OIE.
Results. The presence of IBV-specific antibodies has been
established in poultry of all farms. 85% of poultry herds had the
group protection.
It has been confirmed that vaccination against IB does not always
guarantee protection from infection with the field virus. In 2010, in
one of the poultry farms of Luhansk Oblast, signs characteristic of
IB in chickens such as hyperemic inflammation of the tracheal
mucous membranes, renal enlargement and "marbleness", were
revealed during the pathoanatomical workup of the forcedly
slaughtered poultry. While studying blood sera for presence of IBV-
specific antibodies by ELISA, the antibody titers were found to
fluctuate substantially (from 948 to 7990) which is characteristic of
infection with the field IBV. In order to confirm the diagnosis of IB,
viral cultures were carried out by means of the virus isolation using
9-10 days CE (chicken embryos), during which the changes of CE
characteristic of the IBV were observed as follows: dwarfism,
crookedness, and presence of the large amount of urates in the
extraembryonic fluid. According to the results of molecular genetic
studies, the IBV is isolated by us belongs to the Arkansas
serotype. According to the data obtained with the help of HI test,
the circulation of variant strains of the IBV such as D388 (QX), Italy
02, 4/91, M 41 on the territory of Ukraine has been proved.
Conclusions. The obtained results testify to the circulation of the
field strains of the IBV and confirm the necessity of regular
monitoring concerning this disease; and the constant detection
followed by studying the epizootic isolates of the virus makes it
possible to prevent the onset of new outbreaks of the disease. The
application of appropriate scientific support in the study of this
problem enables to better understand the etiology and improve the
prevention of this disease.
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# 118. Епізоотологічний моніторинг інфекційного бронхіту
курей в Україні у 2007–2017 роках

Усова Л., Музика Д., Стегній Б.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Серед інфекційних хвороб птиці важливе економічне
значення має інфекційний бронхіт курей (ІБК), що у курчат
проявляється респіраторним або уремічним синдромом, а у
дорослої птиці – ураженням репродуктивних органів зі
зниженням несучості та погіршенням якості яєць. Інфекційний
бронхіт входить до п’ятірки найбільш поширених інфекційних
хвороб курей в країнах із розвиненим промисловим
птахівництвом. Висока варіабельність збудника, здатність
долати поствакцинальний імунітет птиці, та поява нових
штамів вірусу потребує проведення постійного
епізоотологічного моніторингу та вивчення нових ізолятів.
Методи. Дослідження були проведені в період з 2007 по 2017
р. у 36 птахогосподарствах з 13 областей України й АР Крим.
На наявність антитіл до вірусу ІБК було досліджено 4674
проби біологічного матеріалу (сироватки крові, зразки
патматеріалу) від курей. Серологічні та вірусологічні
дослідження були проведенні за загальноприйнятими
методиками, рекомендованими МЕБ.
Результати. В усіх господарствах встановлено наявність у
птиці специфічних антитіл до вірусу ІБК. Груповий захист
мали 85 % стад птиці.
Було підтверджено, що вакцинація проти ІБК не завжди
гарантує захист від зараження польовим вірусом. У 2010 р. в
одному з птахогосподарств Луганської області під час
проведення патологоанатомічного обстеження вимушено
забитої птиці були виявлені ознаки, характерні для ІБК—
гіперемічне запалення слизової оболонки трахеї, збільшення
та «мармуровість» нирок. При дослідженні сироваток крові в
ІФА на наявність антитіл до вірусу ІБК виявлено значні
коливання титрів антитіл (від 948 до 7990), що характерно за
інфікування польовим вірусом ІБК. Для підтвердження
діагнозу на ІБК проведено вірусологічні дослідження—
ізоляцію вірусу на 9–10 добових КЕ, під час проведення яких
спостерігали характерні для вірусу ІБК зміни КЕ:
карликовість, скрюченість і наявність великої кількості уратів
в екстраембріональній рідині. За результатами молекулярно-
генетичних досліджень ізольований нами вірус інфекційного
бронхіту належить до серотипу Arkansas. За даними,
отриманими за допомогою РЗГА, доведено циркуляцію на
території України варіантних штамів вірусу інфекційного
бронхіту D388 (QX), Italy 02, 4/91, M 41.
Висновки. Отримані результати свідчать про циркуляцію
польових штамів вірусу інфекційного бронхіту курей та
підтверджують необхідність проведення регулярного
моніторингу щодо даного захворювання, а постійне
виявлення та вивчення епізоотичних ізолятів вірусу дає
можливість попередити виникнення нових спалахів хвороби.
Застосування відповідного наукового супроводу у вивченні
даної проблеми дає можливість краще розуміти етіологію та
вдосконалити профілактику цього захворювання.
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# 140. The manifestation of epidemiological and epizootic
processes of anthraxin the territory of Kharkiv Oblast over the
past 50 years
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Kharkiv Oblast is home to 144 anthrax-related animal burial sites
and 584 settlements (rural communities) where anthrax cases
where registered. Their existence is a threat to diseases among
animals and people.
Introduction. To estimate tendencies of the epizootic process of
anthrax and epidemic complications in Kharkiv Oblast.
Methods Used methods of epidemiological and statistical analysis,
data from case studies and monitoring of anthrax in Kharkiv Oblast
during 1968-2017 were used.
Results. Сases of anthrax were registered in almost all
administrative areas of the oblast. It is conditionally possible to
distinguish three periods: in the first period (1968-1991)- 98 cases
of the 93 settlements with 167 affected animals (no disease cases
were registered in 1983); over the next 15 years- 16 anthrax foci
with 19 affected animals were registered (no cases occurred in 7
calendar years). Since 2008, a period of relative epizootic welfare
-1 case in 2016 (the third period).
In terms of animal species: 19 - small cattle, 55- pigs, 14-horses
and 99- large cattle, which prevail in the structure (52.9%),
contracted the disease. Part of of large cattle grows among sick
animals from 51,5% in the first period to 68.4% in the second
one.Episodic incidence was noted in 1970, 1978 (20 and 11
different cattle units), 1979 (30 pigs), and in 2004 (4 sheep). The
first 3 - in the secondary cells, the last - in a safe place. Animal
disease incidence possesses clearly seasonal nature: in May-
September- 64 foci emerged (55,7%), including 76,5% over the
last 25 years.
In each case, the pool of exposed persons was established, who
underwent emergency prevention treatment with immunoglobulin
and antibiotics. From 1996 on, antibiotics alone were prescribed,
not one of the 317 exposed persons contracted the disease.
Human disease incidence (8 persons in the first period and 3
persons in the second one) was registered amongthe persons
exposed to infected large cattle (7 cases), treated purchased skin
(1 case), 3 - source of infection was not established.
Natural zone-based case analysis has revealed that foci most
frequently emerged in the steppe zone (52,1%). In the structure of
rural communities with recurrent foci, 37 settlements are located in
the steppe zone (black soil), and 28, in the forest-steppe zone
(black soil, clay loam, sandy loam). Over the past 25 years 52,9%
of foci emerged in settlements where anthrax had never been
registered previously, 70.6% of foci are located in the areas with
rural community density below the overall oblast indicator (18,3).
Conclusions.Gradual decrease of anthrax epizootic process
intensity is noted, which is perhaps attributable to the elimination of
the agent from soil. However, the wide spread of fixed disease-
affected communities provide grounds for an unfavorable
prognosis regarding anthrax. Emergency prevention measures in
the midst of exposed persons help shield people from the disease.

# 140. Прояви епідемічного та епізоотичного процесів
сибірки на території Харківської області за останні 50
років

Сухорукова Г.1, Чумаченко Т.2, Махота Л.1

1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Харківський національний медичний університет

На території Харківської області розташовані 144 сибіркових
худобомогильника та 584 населених пункти (СНП), де
реєструвалися випадки сибірки. Їх існування становить
потенційну загрозу виникнення захворювань серед тварин та
людей.
Вступ. Оцінити тенденції епізоотичного процесу сибірки та
ризики виникнення епідемічних ускладнень в Харківській
області.
Mетоди. Застосовані методи епідеміологічного та
статистичного аналізу, використано дані розслідувань
випадків та моніторингу за сибіркою в Харківській області за
1968-2017 рр.
Результати. За строк спостереження, випадки сибірки
реєструвались на всіх адміністративних територіях області.
За інтенсивністю епізоотичного процесу можливо умовно
виділити три періоди: у І період (1968-1991 рр.) було
зареєстровано 98 випадків в 93 населених пунктах з 167
хворими тваринами (випадки не реєструвались у 1983 р.), у
наступні 15 років зареєстровано 16 осередків сибірки з 19
захворілими тваринами (випадки відсутні у 7 календарних
роках). З 2008 р. відмічався період відносного епізоотичного
благополуччя з 1 випадком у 2016 р. (ІІІ період).
За видами тварин захворіло 19 голів малої рогатої худоби, 55
свиней, 14 коней та 99 голів великої рогатої худоби (ВРХ), які
домінують у структурі (52,9%). Наявна тенденція до
зростання частки ВРХ серед хворих тварин з 51,5% у І період
до 68,4% у ІІ-й.
Спалахова захворюваність відмічалася у 1970, 1978 (20 та 11
голів різної худоби), 1979 (30 свиней), 2004 (4 вівці) роках.
Перші 3 – у рецидивуючих осередках, останній – у
благополучному пункті. Захворюваність тварин має виражену
сезонність: у травні–вересні виникло 64 осередки (55,7%), у
тому числі за останні 25 років - 76,5%.
По кожному випадку встановлювалось коло контактних осіб,
яким проводилася екстрена профілактика імуноглобуліном та
антибіотиками. З 1996 р. призначали тільки антибіотики,
жоден з 317 контактних осіб не захворів.
Захворювання людей (8 у І період та 3 у ІІ період)
зареєстровано серед осіб, які контактували з хворою ВРХ (7
випадків), обробляли придбану шкіру (1 випадок), у 3
випадках джерело інфікування не встановлено.
Аналіз випадків за природними зонами показав, що осередки
частіше виникали у степовій (52,1%). До СНП, де
захворювання рецидивують, відносяться 37 населених
пунктів степової зони (чорнозем) та 28 лісостепової
(чорнозем, суглінок, супесчаний ґрунт). За останні 25 років
52,9% осередків виникло у населених пунктах, де раніше
сибірка не реєструвалась, 70,6% - у районах з щільністю СНП
нижчою за обласний показник (18,3).
Висновки. Відмічається поступове зменшення напруженості
епізоотичного процесу сибірки, що можливо пов’язано з
елімінацією збудника з ґрунту. Але широке розповсюдження
стаціонарно неблагополучних пунктів та виявлення нових на
території області створює несприятливий прогноз щодо
сибірки. Екстрені профілактичні заходи серед контактних
дозволяють захистити людей від захворювання.
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Within the Eastern European region, the epizooty of rabies, a
disease that is lethal for humans, in terms of the number of
registered cases, most actively progresses in Ukraine, including in
Kharkiv Oblast.
Introduction. To ascertain the reasons for contracting rabies in
Kharkiv Oblast.
Methods. By virtue of the retrospective epidemiological analysis
method, investigation materials of rabies cases in people and
antirabies assistance cases over the period of 1988-2017 were
studied.
Results. For 30 years in the Kharkiv Oblast 7 laboratory confirmed
cases of rabies in humans have been registered (in 1998, 2000,
2005, 2008, 2010, 2013, and 2015). 6 of them were men of
employable age, 1 was a retired woman. The incubation period in
6 cases constituted 1,5-2 months, and in one case- 3 months.
Provisional diagnosis was determined based on epidemiological
anamnesis and hydrophobia data. In terms of localization, bites
were classified as severe (3 - hand, 2 -finger, 2 – face). 5 patients
did not seek medical assistance in connection with their bite injury;
1 patient refused to undergo treatment; 1 patient misidentified the
animal that bit them. All those who developed the disease received
injuries in rural areas.
In 2 cases, the source of infection was foxes, 5 domestic animals
(3 – cats, 2 – dogs. that had not received rabies vaccination). The
majority of cases (5) were registered in the years of animal
incidence rate increase and at the peak of epizooty; 2 cases
occurred within the period of lowered incidence rate, but at the
time of active epizooty in a separate territory were patients were
infected.
The tensity of epizootic process impacted the number of persons
injured by rabies-infected animals (39-227 annually); the ratio of
injured persons to 1 animal, sick of rabies, on average was 1,25.
There was an increase in the proportion of pests among domestic
animals to 70-80% was noted, which increases the risk of diseases
in humans. In the structure of animals that contracted rabies, cats
have dominated since 2008 (35,3-52,4%), which pursuant to
Ukrainian legislation, are not subject to obligatory immunization
against rabies.
Of all persons who are behind anti-rabies assistance, the risk
group of the disease for rabies is 700 - 900, which was damaged
from suspicious animals. The ratio of sick people to rabies to those
who received anti-rabies treatment was 1: 2122, to victims of
rabies - 1: 372, which confirms the effectiveness of antirabies
vaccinations.
Conclusions. The registration of isolated cases allows assessing
the epidemic situation regarding rabies in Kharkiv Oblast as
instable. With the activation of the epizootic process, the risk of
people's disease increases, requiring measures to contain
epizootics of the rabies. The main cause of people's illness is the
lack of medical attention and the lack of antirabies treatment. This
requires improving sanitation and awareness-raising work with
population.
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Серед країн Східної Європи епізоотія сказу, смертельної для
людини хвороби, за кількістю зареєстрованих випадків
найбільш активно перебігає в Україні, в тому числі в
Харківській області.
Вступ. Визначити причини захворювання на сказ людей у
Харківській області.
Методи. Методом ретроспективного епідеміологічного
аналізу вивчено матеріали розслідувань випадків сказу у
людей, звіти про надання антирабічної допомоги за 1988-2017
роки.
Результати. За 30 років у Харківській області зареєстровано
7 лабораторно підтверджених випадків сказу у людей (у 1998,
2000, 2005, 2008, 2010, 2013, 2015 роках). Серед них 6 були
чоловіки працездатного віку, 1 – жінка пенсійного віку.
Інкубаційний період у 6 випадках склав 1,5 – 2 місяці, у 1
випадку – 3 місяці. Ймовірний діагноз поставлено за даними
епідеміологічного анамнезу та гідрофобії. За локалізацією
укуси відносилися до тяжких (3 – кисть, 2 – палець, 2 –
обличчя). За медичною допомогою з приводу укусу 5 хворих
не зверталися, 1 – відмовився від лікування, 1 – неправильно
ідентифікував тварину, що нанесла укус. Всі захворілі
отримали ушкодження у сільській місцевості.
В 2 випадках джерелом інфекції були лисиці, в 5 – свійські
тварини (у 3 випадках – коти, у 2 – собаки, не щеплені проти
сказу). Більшість випадків (5) зареєстровано в роки підйому
захворюваності тварин та на піку епізоотії; 2 випадки – у
період спаду захворюваності тварин, але при активності
епізоотії на окремій території, де інфікувалися хворі.
Напруженість епізоотичного процесу впливала на кількість
осіб, постраждалих від скажених тварин (щороку від 39 до
227), співвідношення постраждалих осіб до 1 тварини, хворої
на сказ, в середньому було 1,25.
Спостерігалось збільшення серед скажених тварин частки
свійських до 70-80%, що підвищує ризик виникнення
захворювань у людей. У структурі тварин, які захворіли на
сказ, з 2008 р. домінують коти, (питома вага складала 35,3 -
52,4%), які за законодавством України не підлягають
обов’язковій імунізації проти сказу.
З 4 – 6 тисяч осіб, які щороку звертаються за антирабічною
допомогою, потенційну групу ризику захворювання на сказ
складають 700 – 900 осіб, які отримали ушкодження від
підозрілих тварин хворих на сказ, диких та безпритульних
тварин. За останнє десятиріччя співвідношення захворілих на
сказ людей до тих, що отримали антирабічне лікування
склало 1: 2122, до постраждалих від скажених тварин –
1:372, що підтверджує ефективність антирабічних щеплень.
Висновки. Реєстрація поодиноких випадків дозволяє
розцінювати епідемічну ситуацію зі сказу у Харківській
області як нестійку. При активізації епізоотичного процесу
зростає ризик захворювання людей, що вказує на
необхідність запровадження заходів щодо стримування
епізоотій сказу. Головною причиною захворювання людей є
неотримання антирабічних щеплень в зв’язку з незверненням
за медичною допомогою. Це потребує покращення санітарно-
освітньої роботи серед населення.
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# 158. Retrospective epidemiologic and immunological
analysis of epizootic process of salmonellosis in Lviv Oblast
during 2007-2016
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Introduction. Salmonellosis continues to remain at key positions
concerning intensity of the epidemic situation in Ukraine and Lviv
Oblast in particular.
Methods. Analysis of statistical data of state medical and
veterinary institutions of Lviv Oblast for the last decade has been
performed. Bacteriological detection of Salmonella in food products
was performed according to protocols ISO 6579, ISO 12824 EN;
serological screening of sera samples form animals (cows) was
completed by immunological methods – agglutination test (AT) and
indirect immunofluorescence (IIF).
Results. The epidemiological analysis of reports on food
toxicoinfections caused by Salmonella in Lviv Oblast during
2007-2016 showed an upward trend in disease intensity, in
particular, the incidence rate in 2006 was 10.1 cases per 100 000
population (absolute number of salmonellosis cases - 261), after 5
years in 2011 – 14.3 (362 cases) and in 2016 – 15.6 (395 cases).
Salmonella enterica subsp. enterica serovar Typhimurium and
Enteritidis accounted for 94.1% in the structure of all Salmonella
serovars isolated from people.
Predominantly ready- to-eat meals and product (25%) is a major
source of Salmonella; meat and meat products became a reason
of this toxicoinfection in 16.5% of cases; 14.9% consist items of
care (swabs) from objects of State supervision.
On the opposite, in the territory of Lviv Oblast, no Salmonella
outbreaks of animals and birds were registered during 2007-2016.
However, Salmonella has been isolated in 49 samples of biological
materials collected from animals. According to the results of
serological screening in AT and IIF, the levels of Salmonella
antibodies in serum of non-immunized cows varied in ranges of 1:
20-80±7.2 in AT and 1: 16-64±9.5 in IIF in different farms of Lviv
Oblast. These data indicate the circulation of Salmonella in herds
of cattle.
Conclusions. In Lviv Oblast, during the last decade, the
aggravation of the epidemic situation of salmonellosis has been
observed. These data don’t correlate with the data of annual
veterinary reports. One of the reasons can be significant reduction
in livestock in this territory. From the other hand, the lack of
coordination and partnership between the Health Centers and
veterinary profile services leads to such contradictory results. At
the same time, the major epidemic threat as reservoirs of
salmonellosis consist animal products.
The results of the serological screening of Salmonella antibodies in
cows’ sera samples displays the process of pathogen circulation in
cattle herds of Lviv Oblast.

# 158. Ретроспективний епідеміологічний та імунологічний
аналіз епізоотичного процесу сальмонельозу у Львівській
області протягом 2007-2016 рр.

Бойко О.1, Куртяк Б.2, Пундяк Т.2

1Дослідна станція епізоотології Інституту ветеринарної
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Вступ. Сальмонельоз продовжує залишатися на ключових
позиціях щодо інтенсивності епідемічної ситуації в Україні та
Львівській області, зокрема.
Методи. Використано метод аналізу статистичних даних
державних медичних та ветеринарних установ Львівської
області за останні 10 років. Виявлення та ідентифікацію
сальмонел у харчових продуктах проводили за протоколами
ISO 6579, ISO 12824 EN, серологічний скринінг сироваток
крові від тварин – з допомогою імунологічних методів –
реакції аглютинації (РА) те непрямої імунофлуоресценції
(РНІФ).
Результати. Епідеміологічний аналіз звітності щодо харчових
токсикоінфекцій сальмонельозного походження Львівської
області впродовж 2007–2016 рр. виявив тенденцію до
зростання деяких показників інтенсивності захворювання:
зокрема коефіцієнт інцидентності у 2007 році становив 10.1
на 100 тис. населення (абсолютна кількість зареєстрованих
випадків сальмонельозу – 261), у 2011 (через 5 років) – 14.3
(362 випадків), а у 2016 – 15.6 (395 випадків). Захворювання
людей на сальмонельоз у Львівській області найчастіше
спричиняли два серовари Salmonella enterica subsp.
enterica Typhimurium та Enteritidis (94.1%).
Потенційним резервуаром і фактором передачі збудника
сальмонельозу найчастіше були готові кулінарні вироби – 25
% від всіх позитивних випадків, м’ясо і м’ясопродукти –
16.5 %, 14.9 % – змиви з об’єктів державного нагляду.
Протягом 2007–2016 рр. на території Львівщини
неблагополучних пунктів щодо сальмонельозу тварин не було
зареєстровано. Проте збудників сальмонельозу виділено у 49
біологічних матеріалах від тварин.
За результатами серологічного скринінгу у РА та РНІФ за
рівнем сальмонельозних антитіл у сироватці крові
невакцинованих проти сальмонельозу корів господарств
різних форм власності Львівської області проаналізовано
титри антитіл до антигенів сальмонел. Зокрема, показники
тирів становили 1:20–80±7.2 в РА і 1:16–64±9.5 в РНІФ, що
може свідчити про циркуляцію сальмонел у стадах великої
рогатої худоби
Висновки. У Львівській області протягом останніх 10 років
спостерігається загострення епідемічної ситуації з
сальмонельозу людей. Ці дані не корелюють з даними
щорічної ветеринарної звітності. Однією з причин може бути
значне скорочення поголів'я худоби на цій території. З іншого
боку, недостатній рівень координації та партнерства між
центрами охорони здоров'я та службами ветеринарного
профілю може призводити до суперечливих результатів. В
той же час найбільшу епідемічну загрозу виникнення
сальмонельозу становлять продукти тваринного походження.
Результати скринінгу сальмонелоносійства за рівнем антитіл
до антигенів сальмонел у корів свідчать про циркуляцію в
стадах великої рогатої худоби господарств Львівської області
збудника сальмонельозу.
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# 175. Monitoring for the circulation of emergent diseases
among wild birds in Southern and Northern Ukraine in 2017
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Introduction. Avian influenza (AI) and Newcastle disease (ND)
belong to especially dangerous avian diseases, which are widely
spread in the world, and outbreaks are constantly detected in
different countries. Potential capability of AI to cross species
barrier, as well as to cause diseases in humans with severe
consequences, raise particular concerns. In conjunction with these
factors, it is necessary to conduct constant monitoring for the
circulation of these infections in natural reservoir in frames of One
Health conception.
Methods. Research was conducted in frames of CBEP UP-4
project “Risk assessment of selected Especially Dangerous
Pathogens potentially carried by migratory birds over Ukraine” from
December, 2016, to December, 2017. The main purpose is to
detect genome of AI and ND viruses in wild birds’ feces via PCR.
Sampling, transportation and laboratory research were carried out
according to developed techniques and OIE recommendations.
Results. As the result of expeditions to places of wild birds’ mass
accumulations in Kherson, Mykolaiv, Odessa, Zaporizhia,
Chernihiv Oblasts during wintering, spring migration, nesting and
autumn migration, fresh samples of feces were collected from
4457 individuals of wild birds, which belong to 44 waterfowl and
shorebirds. Alongside with sampling of biological material, GIS
data was collected (ornithological situation, weather conditions et
al.). Within the framework of project implementation, SOPs for
sampling of biological material, its transportation, storage,
laboratory research and utilization were prepared. Jointly with all
project participants, database about samples, geographic and
weather conditions, birds’ characteristics et al. was prepared.
Methods for the detection of influenza and Newcastle disease
viruses’ genome in real-time PCR with primers given by
collaborators were validated. For this purpose, we used museum
samples of various H1-H15 subtypes of influenza A virus (including
H5N1, H5N8, H5N3, H5N2, and H7N7) and 1-13 serotypes of
avian paramyxoviruses, which are stored in NSC IECVM
collection. As the result of laboratory research in PCR of some
samples, 72 of them were positive for influenza A (1.61%)
(including 44 samples from Odesa and 28 – from Kherson Oblast),
and 2 were positive for Newcastle disease (0.04%). It is important
to note that 11 samples from wild birds were positive for H5
influenza virus. No positive samples were detected in Chernihiv
Oblast. Research continues.
Conclusion. These research results confirm active circulation of
AI and ND viruses in natural reservoir. Important preliminary data
about circulation of influenza viruses after occurrence of highly
pathogenic influenza in 2016 was collected, and it also confirms
the need for further monitoring.
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# 175. Моніторинг поширення особливо небезпечних
захворювань серед диких птахів у Південній та Північній
Україні в 2017 році в рамках проекту CBEP UP-4
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Вступ. Грип птиці (ГП) та ньюкаслська хвороба (НХ) належать
до особливо небезпечних захворювань птахів, широко
поширених у світі, спалахи яких постійно реєструються в
різних країнах. Особливе занепокоєння викликає потенційна
здатність ГП долати міжвидовидовий бар'єр, а також
викликати захворювання з тяжкими наслідками в людей. У
зв´язку з цим необхідно проводити постійний моніторинг
циркуляції даних інфекцій у природному резервуарі в рамках
концепції "Єдиного здоров'я".
Методи. Дослідження проводилися в рамках проекту CBEP
UP-4 «Оцінка ризику окремих особливо небезпечних
патогенів, які потенційно переносяться мігруючими птахами»
з грудня 2016 р. по грудень 2017 р. Основна мета - виявлення
геному вірусів ГП та НХ у фекаліях диких птахів за допомогою
ПЛР. Відбір зразків, транспортування та лабораторні
дослідження проводилися відповідно до розроблених методів
та рекомендацій МЕБ (Міжнародного епізоотичного бюро).
Результати. У результаті експедицій в місця масових
скупчень диких птахів під час зимівлі, весняної міграції,
гніздування та осінньої міграції у Херсонській, Миколаївській,
Одеській, Запорізькій, Чернігівській областях були зібрані
свіжі зразки фекалій від 4457 диких птахів, що належать до
44 видів водоплавних та навколоводних птахів. Окрім відбору
біологічного матеріалу, були зібрані дані ГІС (Географічної
інформаційної системи) - орнітологічна ситуація, погодні
умови тощо. В рамках реалізації проекту були підготовлені
стандартні операційні процедури для відбору біологічного
матеріалу, його транспортування, зберігання, лабораторних
досліджень та утилізації. Спільно з усіма учасниками проекту
була підготована база даних зібраних проб, географічні та
погодні умови, характеристики птахів тощо. Методики щодо
виявлення геномів ГП та НХ, а також праймери, надані
коллабораторами, були валідовані за допомогою ПЛР в
режимі реального часу. З цією метою ми використали музейні
зразки вірусу грипу А різних підтипів H1-H15 (включаючи
H5N1, H5N8, H5N3, H5N2 та H7N7) та 1-13 серотипи
параміксовірусу птиці, які зберігаються в колекції
Національного наукового центру «Інституту
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини»”. В
результаті лабораторних досліджень 72 проби виявилися
позитивними щодо вірусу грипу А (1,61%) (у тому числі 44
зразки з Одеської та 28 - з Херсонської області), та 2 проби -
позитивними щодо вірусу НХ (0,04%). Важливо зазначити, що
11 зразків диких птахів були позитивними щодо вірусу грипу
H5. У Чернігівській області не було виявлено позитивних
зразків. Дослідження триває.
Висновки. Результати цих досліджень підтверджують
активну циркуляцію вірусів ГП та НХ у природному
резервуарі. Зібрано важливі попередні дані щодо циркуляції
вірусів грипу після розповсюдження високопатогенного грипу
в 2016 році, що також підтверджує необхідність подальшого
моніторингу.
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# 206. The current situation with rabies in Ukraine (analysis
for 2007- 2016). Epidemiological and laboratory aspects

Novohatniy Yu., Demchyshyna I., Nebogatkin I.

SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Rabies is one of the few infections that has a 99%
mortality. This disease is registered in 150 countries of the world
(WHO. 2013). To analyze the peculiarities of rabies in Ukraine for
2007-2016 is the aim of this work.
Methods. Generalization of information on the incidence of rabies
in Ukraine according to the maps of the epidemiological survey.
Standard virological methods of PCR study of "sectional" material
of dead people with suspected rabies.
Results. For the period from 1986 to 2006, 21 cases of rabies
were registered, and during the analyzed period - 36. The greatest
number of diseases, 7 cases, was registered in 2007, in 2011,
2015- 6, in 2016-4, in 2012 the disease was not registered.
In 2015-2016 41 samples of sectional material were delivered, of
which in 23 cases (56%) a positive result was obtained (presence
of RNA fragments).
The most of the sick with rabies (22 or 61%) did not apply for
medical help after bites of animals. In 3 cases (8.3%) they applied
for medical help, but they refused to anti-rabies vaccinations, 5
(13.9%) cases were partially vaccinated (unauthorized refusal), 2
people were not vaccinated (no rabies was detected in the animals
(laboratory confirmed) or an erroneous diagnosis was made
(babesiosis)).
The main sources of the causative agent of rabies for the sick
people were cats, dogs, and foxes. In the period from 1986 to 2006
the main sources of the causative agent were cats, and in the last
decade─ dogs (15 or 41.6%, including 5 homeless). The
proportion of cats decreased (12 or 40%, including 4 homeless
children), and the proportion of foxes (6 or 16.7%) remains large.
Conclusion. In Ukraine, the epidemiological situation of rabies is
constantly unstable, which, in addition to control and monitoring,
requires a reduction of the threats level that complicates the
epizootic and epidemic situation.

# 206. Сучасна ситуація зі сказу в Україні (аналіз за 2007─
2016 роки). Епідеміологічні і лабораторні аспекти

Новохатній Ю., Демчишина І., Небогаткін І.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Сказ одне з небагатьох інфекцій яка має 99%
смертність. Це захворювання реєструється у 150 країнах світу
(WHO. 2013). Проаналізувати особливості сказу в Україні за
2007–2016 роки являється задачею цієї роботи.
Методи. Узагальнення інформації про захворюваність на сказ
в Україні згідно карт епідеміологічного обстеження.
Стандартні вірусологічні методи дослідження ПЛР
«секційного» матеріалу померлих людей з підозрою на сказ.
Результати. За період з 1986 по 2006 рр. зареєстровано 21
випадок сказу, а за період, що аналізується— 36. Найбільша
кількість захворювань 7 випадків зареєстрована у 2007 році,
у 2011, 2015 роках— 6, у 2016— 4, у 2012 захворювання не
реєструвалися.
В 2015-2016 рр. доставлено 41 пробу секційного матеріалу, із
яких у 23 випадках (56%) отримано позитивний результат
(наявність фрагментів РНК).
Більшість захворілих на сказ (22 або 61%) не зверталися за
медичною допомогою після укусів тваринами. У 3 випадках
(8,3%) звернулися за медичною допомогою, але відмовилися
від антирабічних щеплень, у 5 (13,9%) випадках частково
щеплені (самовільна відмова), 2 людини не щеплені (у тварин
не виявлено сказ (підтверджено лабораторно) або
поставлено помилковий діагноз (бабезіоз).
Основними джерелами збудника сказу для захворілих людей
були коти, собаки і лисиці. Якщо у період з 1986 по 2006 рік
головними джерелами збудника були коти, то за останнє
десятиріччя ─ собаки (15 або 41,6%, в т.ч. 5 безпритульні).
Частка котів зменшилась (12 або 40%, в т.ч. 4 безпритульні),
також значною залишається частка лисиць (6 або 16,7%).
Висновок. В Україні епідеміологічна ситуація зі сказу
постійно залишається нестійкою, що, крім контролю і
моніторингу, потребує зменшення рівня загроз що
ускладнюють епізоотичну та епідемічну ситуації.
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# 211. Epidemiological surveillance over salmonellosis in
Dnipropetrovsk Оblast

Belova I.1, Rezvykh V.1, Opalatenko L.1, Holovina Y.1, Kuzmenko
O.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
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3Bogomolets National Medical University

Introduction. Salmonellosis is widespread throughout the world.
According to the WHO, Salmonella is one of the microorganisms in
which a certain number of antibiotic-resistant serotypes has been
found, which occur in the food chain. In the structure of the
incidence of acute enteric infections in Ukraine, salmonellosis
holds the second position. The aim of the work was to determine
quantitative and qualitative characteristics of salmonellosis
epidemic process manifestations in Dnipropetrovsk Oblast in
2014-2016.
Methods. Epidemiological, bacteriological and statistical methods.
Antibiotic sensitivity was investigated through disk-diffusion
method.
Results. The incidence of salmonellosis in Dnipropetrovsk Oblast
in 2014-2016 was in the range of 17.3-20.9 per 100 thousand
population. During this time, general morbidity decreased by 9.4%.
The proportion of bacteriologically confirmed cases of
salmonellosis was high and amounted to 97.0-99.0 ±0.4%. In the
etiological structure of the factors, group D Salmonella enteritidis
were predominant with the share of 79.4±3.8%. The second place
was occupied by group B S.typhimurium with the average share of
16.6±2.3%.
During the analyzed period in Dnipropetrovsk Oblast 149746
samples were examined during monitoring research and in the foci
of salmonellosis, 144 strains of Salmonella were isolated from
natural environments (washouts, open water reservoirs, waste
water), and 59 strains were isolated from food products. Most often
these were group D S.enteritidis with the specific weight ranging
from 40.2±5.2% to 67.7±4.9%. The number of samples, in which
group B S.typhimurium was found, was also significant, in different
years it reached 25.5-29.2 ±4.8%.
In epidemic foci, in sporadic incidence and during outbreaks, the
proportion of salmonellosis causative agents isolated from
washings from natural environment ranged from 58.5±2.1% to
65.2±1.9%. At the same time, the results of studies of food
residues (mainly poultry, eggs, fish) taken in epidemic foci of
salmonellosis were positive in 26.1-34.8 ±1.9% of cases.
Of the 142 isolated strains of S.enteritidis 107 were sensitive to I,
II, and III generation cephalosporins. Besides, 35 strains were
resistant.
Conclusions. Salmonellosis epidemiological process in
Dnipropetrovsk Oblast is characterized by sporadic and breakout
morbidity, which is mainly due to the use of foods contaminated
with Salmonella. Antibiotic resistant strains of Salmonella have
been detected in epidemic foci.
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# 211. Епідеміологічний нагляд за сальмонельозами у
Дніпропетровської області
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Вступ. Сальмонельози широко розповсюджені в усьому світі.
За даними ВООЗ Salmonella входить в число мікроорганізмів,
у яких з’явилася певна кількість серотипів, стійких до
антибіотиків, що зустрічаються в харчовому ланцюгу. В
структурі захворюваності на гострі кишкові інфекції в Україні
сальмонельози посідають друге місце. Метою роботи було
визначити кількісні та якісні характеристики проявів
епідемічного процесу сальмонельозів у Дніпропетровській
області за період 2014-2016рр.
Методи. Епідеміологічний, бактеріологічний та статистичний
методи. Чутливість до антибіотиків досліджено диско-
дифузійним методом.
Результати. Рівень захворюваності на сальмонельози у
Дніпропетровській області впродовж 2014-2016 був в межах
17,3 – 20,9 на 100 тис. нас. За цей час загальна
захворюваність знизилась на 9,4%.
Питома вага бактеріологічно підтверджених випадків
сальмонельозу була високою і складала 97,0 – 99,0 ± 0,4%. В
етіологічній структурі чинників переважали Salmonella
enteritidis гр. D, частка яких досягала 79,4 ± 3,8%. Друге місце
посідали S. typhimurium гр. В, питома вага яких в середньому
становила 16,6 ± 2,3%.
За проаналізований період в Дніпропетровській області під
час моніторингових досліджень та у вогнищах сальмонельозу
з об'єктів довкілля (змиви, вода відкритих водоймищ, вода
стічна) було досліджено 149746 проб, з яких виділено 144
штами сальмонел та 59 з харчових продуктів. Найчастіше це
були S. enteritidis гр. D, питома вага яких коливалася від 40,2
± 5,2% до 67,7 ± 4,9%. Значною була також кількість зразків,
з яких було виділено S. typhimurium гр. В, в різні роки вона
дорівнювала 25,5 – 29,2 ± 4,8%.
В епідемічних вогнищах, і при спорадичній захворюваності, і
під час спалахів, питома вага збудників сальмонельозів,
виділених зі змивів з об’єктів навколишнього середовища,
коливалася від 58,5 ± 2,1% до 65,2 ± 1,9%. Тоді як результати
досліджень залишків продуктів харчування (переважно м’яса
птиці, яєць, риби), відібраних в епідемічних вогнищах
сальмонельозу, були позитивними у 26,1 – 34,8 ± 1,9%
випадків.
Із 142 виділених штамів S. еnteritidis 107 були чутливі до
цефалоспоринів І, ІІ, ІІІ покоління. При цьому 35 штамів
виявилися стійкими.
Висновки. Епідемічний процес сальмонельозів у
Дніпропетровській області характеризується спорадичною та
спалаховою захворюваністю, що обумовлено, переважно,
вживанням контамінованих сальмонелами харчових
продуктів. В епідемічних осередках виявлено
антибіотикорезистентні штами сальмонел.
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Introduction. Volyn is located in the northwest of Ukraine, borders
with Poland and the Republic of Belarus. As a result of the active
development of trade and migration processes the possibility of
epidemiological complications on the territory of the oblast is
intensified.
With the healthcare reform, epidemiological surveillance systems
and the establishment of a food safety management system in
Ukraine, diseases common to humans and animals, in particular
salmonella, are becoming of particular importance. Relevance of
the salmonella diseases is caused by their global spread and an
increasing morbidity of these diseases in most countries, which is
accompanied by outbreaks.
Methods. Epidemiological, bacteriological and immunological
methods of research were used in health care and veterinary
medicine institutions of the oblast, statistical data on the morbidity
in Ukraine and Belarus was analyzed.
Results. It was found that over the past 10 years a high incidence
of salmonella diseases has been recorded and it tends to increase
both in Ukraine and in the oblast. In 2015-2016, the morbidity rate
in the oblast exceeded the state rate by 10-19%. The share of
salmonellosis in the diarrhea diseases increased from 6.2% in
2007 to 16.3% in 2016, among children from 39% to 50%
respectively. Over the past 5 years the number of diarrheal
diseases outbreaks in Ukraine increased by 5 times, salmonella
being the pathogen in 40-50% of the cases. There were 13
outbreaks of salmonellosis (59% of all outbreaks of the diarrhea
diseases) over the same period of time in Volyn. The incidence of
salmonella infections in the Republic of Belarus over the past 10
years is 2-2.5 times higher than the average incidence in Ukraine
and 3.5 times higher than the average in Volyn Oblast. The
predominant pathogens isolated from patients with Salmonellosis
is D1 group Salmonella enteritidis (57-92%) and B group
Salmonella typhimurium (8-22%). The diseases caused by these
serotypes range from 79% to 96% in different years. In the
structure of the salmonella transmission factors, livestock products
(meat, poultry, eggs, dairy products) are the most important.
According to the regional laboratory of veterinary medicine in Volyn
Oblast, 10 salmonella cultures have been allocated from animals
over a 5 year period, including Salmonella enteritidis, S.
typhimurium, Salmonella virhow, Salmonella galinarum pulorum,
Salmonella dublin, which are similar to serovars isolated by the
laboratories of medical institutions from the infected individuals and
asymptomatic carriers.
Conclusions. The existing system of epidemiological surveillance
for salmonellosis is not optimal. Further study of the structure of
morbidity, latent infections and asymptomatic carriers is necessary
as well as of the evolutionary changes in the biological properties
of salmonella pathogen and their impact on the epidemic process
in order to make appropriate adjustments to the preventive
measures.

# 220. Особливості епідемічного процесу сальмонельозу
в Україні на прикладі Волинської області

Янко Н.1 , Бойко О.2, Крайванович Н. 1

1ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Волинська регіональна державна лабораторія
Держпродспоживслужби»

Вступ. Волинь розташована на північному заході України,
межує з Польщею та Білоруссю. Можливість виникнення
епідускладненнь на території області посилюється внаслідок
активного розвитку торговельних та міграційних процесів.
В умовах реформування галузі охорони здоров'я, системи
епідеміологічного нагляду та створення системи управління
безпечністю харчових продуктів в Україні, особливого
значення набувають захворювання спільні для людей та
тварин, зокрема сальмонельоз. Актуальність захворювань
на сальмонельоз зумовлена глобальним його поширенням,
зростанням захворюваності у більшості країнах, що
супроводжується спалахами.
Методи. Використано епідеміологічний, бактеріологічний та
імунологічний методи дослідження у закладах охорони
здоров’я та ветеринарної медицини області, проаналізовано
статистичні дані захворюваності в Україні та Білорусі.
Результати. Встановлено, що за останні 10 років
реєструється високий рівень захворюваності
сальмонельозом із тенденцією до зростання як в Україні, так
і в області. У 2015-2016 роках рівень захворюваності в
області перевищив державні показники на 10-19%. Частка
сальмонельозу в групі діарейних інфекцій зросла з 6,2% в
2007 р. до 16,3% в 2016 р., серед дітей з 39% до 50%
відповідно. За останні 5 років в Україні кількість спалахів
захворювань діарейною групою інфекцій зросла в 5 разів, з
них викликано сальмонелою 40-50%. На Волині за
аналогічний період зареєстровано 13 спалахів
сальмонельозу (59% від всіх спалахів діарейної групи). В
Білорусі рівень захворюваності на сальмонельоз протягом
останніх 10 років є вищим у 2-2,5 рази від середнього по
Україні і в 3,5 разів вищим від середнього у Волинській
області. Домінуючими збудниками, виділеними від хворих, є
сальмонели групи D1 Salmonella enteritidis (від 57% до 92%)
та групи В Salmonella typhimurium (від 8% до 22%).
Захворювання, викликані цими сероварами коливається від
79% до 96% в різні роки. В структурі факторів передачі
сальмонельозів найбільше значення належить продуктам
тваринництва (м'ясо, птиця, яйця, молочні продукти). За
даними регіональної лабораторії ветеринарної медицини
Волинської області за 5 років виділено 10 культур сальмонел
від тварин, з них Salmonella enteritidis, S. typhimurium,
Salmonella virhow, Salmonella galinarum pulorum, Salmonella
dublin, котрі є аналогічними сероварам, виділеним
лабораторіями медичних закладів від хворих та носіїв.
Висновки. Існуюча система епідеміологічного нагляду за
сальмонелозом не є оптимальною. Необхідне подальше
вивчення структури захворюваності, прихованих форм та
носійства серед людей, а також еволюційних змін
біологічних властивостей збудників сальмонельозу та їх
впливу на епідемічний процес з проведенням відповідних
коректив до профілактичних заходів.
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# 223. Analysis of the human rabies causes in Ukraine (1996 –
2017)

Krupinina T.
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Introduction. Natural foci of rabies, a significant number of
antirabic care requests are common for the entire territory of
Ukraine. The objective of the study was to determine the reason
why, despite the presence of reliable means of
immunoprophylaxis, lethal cases of rabies are registered annually.
There were 60 cases of rabies registered in Ukraine for 22 years
(1996 – 2017). Rabies in humans was diagnosed sporadically in
almost all administrative territories of Ukraine: 10 cases in the
Donetsk Oblast, 7 in Kharkiv Oblast; 5 in Odesa and Chernihiv
Oblasts; 4 -in Dnipropetrovsk Oblast, Kyiv and Kirovohrad Oblasts;
3 in Luhansk Oblast; 2 in Kyiv city and Vinnytsia Oblast, Lviv,
Mykolayiv, Rivne and Ternopil Oblasts, 1 in the Volyn, Zaporizhia,
Poltava, Sumy, Kherson and Cherkasy Oblasts.
Methods. The following was used for the analysis of rabies
morbidity: statistical data and information on the etiology for 1996 -
2008 from the monograph of B.Mogilevsky, sickness bulletins,
letters of the Ministry of Health of Ukraine for 2000 - 2016 years,
reports from the regional laboratories of the Ministry of Health of
Ukraine for 1996 - 2017. The analysis of antirabic care provision
was performed.
Results. The results of the analysis have shown that the vast
majority of the 60 patients who died of rabies were injured by cats
and dogs, and who did not sought help. Only one fifth of the
victims were subject to wild animal attacks (including 11 foxes and
1 bat). Almost all these patients underwent antirabic treatment that
was ineffective.
One case of the combined treatment failure is associated with low
immunogenicity of vaccines; the second one is violation of the
regimen.
The inadequacy of the chosen antirabic treatment regimen carried
out using only vaccine resulted in 7 cases of failure.
One patient was started on vaccination after the beginning of the
clinical manifestations of rabies.
For those who sought antirabies care but did not receive post-
exposure rabies prophylaxis, the following reasons were found:
quarantine and the diagnosis of rabies failure, patients' refusal
from vaccination, the decision of health professionals not to
prescribe vaccinations.
Conclusions. Most rabies victims were injured by cats and dogs,
which indicates improper implementation of animal handling rules.
The source of rabies among wild animals were mostly foxes. The
main cause of rabies in humans exposed to animal attacks were
the absence of antirabic treatment, mostly due to the lack of
knowledge about the risk. Treatment failures were mostly
associated with violations of the therapy regimen. The organization
of animals quarantine was not reliable.
Further research should be aimed at finding means of eliminating
the risk of rabies by creating a comprehensive effective prevention
programmes, and ensuring their implementation.
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# 223. Аналіз причин захворюваності на сказ у людей в
Україні (1996 – 2017)

Крупініна Т.
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Вступ. Природні осередки сказу, значна кількість звернень за
антирабічною допомогою притаманні усій території України.
Дослідження мало визначити, чому, не зважаючи на
існування надійних засобів імунопрофілактики, щорічно
реєструються летальні випадки сказу.
За 22 роки (1996 – 2017) в Україні зареєстровані 60 випадків
захворювань людей на сказ. Сказ у людей діагностувався
спорадично майже на усіх адміністративних територіях
України: 10 випадків у Донецькій області, 7 у Харківській; по 5
у Одеській та Чернігівській; по 4 у Дніпропетровській,
Київській та Кіровоградській; 3 у Луганській; по 2 у місті Києві
і у Вінницькій, Львівській, Миколаївській, Рівненській та
Тернопільській областях; по 1 у Волинській, Запорізькій,
Полтавській, Сумській, Херсонській та Черкаській областях.
Методи. Для аналізу причин захворюваності на сказ
використані статистичні дані та інформацію про етіологію за
1996 – 2008 роки з монографії Б.Могилевського, бюлетенів
захворюваності, листів Міністерства охорони здоров’я
України за 2000 – 2016 роки, повідомлень обласних
лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я України
за 1996 – 2017 роки. Було проведено аналіз надання
антирабічної допомоги захворілим на сказ.
Результати. За результатами аналізу виявлено, що
переважна більшість з 60 пацієнтів, померлих внаслідок
захворювання на сказ, отримала пошкодження, нанесені
котами і собаками, з приводу яких за допомогою не
зверталася. Лише п’ята частина постраждалих зазнала
нападів диких тварин (серед яких 11 лисиць і 1 кажан).
Майже такій кількості пацієнтів проводилось антирабічне
лікування, яке виявилось не ефективним.
Один випадок невдачі комбінованого лікування пов’язаний з
низькою імуногенністю вакцини; 2 – з порушеннями схеми і
режиму.
Неадекватність обраної схеми антирабічного лікування,
проведеного з застосуванням лише вакцин, призвела до 7
випадків невдач.
Одному хворому щеплення були розпочаті вже на фоні
клінічних проявів сказу.
Для тих, хто звернувся за антирабічною допомогою, серед
причин не отримання постекспозиційної імунопрофілактики
сказу були: помилки карантинізації та діагностики сказу
тварин, відмови пацієнтів від щеплень, рішення медичних
працівників не призначати щеплення.
Висновки. Більшість захворілих на сказ зазнала нападів
котів і собак, що свідчить про не належне виконання правил
утримання тварин. Джерелом сказу серед диких тварин
найчастіше були лисиці. Основною причиною захворювання
на сказ людей, які зазнали нападів тварин, було не
отримання антирабічного лікування, здебільше через
необізнаність про ризик. Невдачі лікування переважно
пов’язані з порушеннями схем призначень. Організація
карантинізації тварин не була надійною.
Майбутні дослідження мають бути спрямовані на пошуки
засобів усунення ризиків захворювань на сказ шляхом
створення комплексних ефективних програм профілактики,
забезпечення можливостей їх впровадження.
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# 224. Investigation of Ixodic tick - vectors of the Q fever in
the territory of the Ivano-Frankivsk Oblast

Bek N.1, Kushnir Z.1, Bilous O.2, Toryanyk K.2

1SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MoH of Ukraine;
2SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine

Introduction. The Q fever diseases are known in the Ivano-
Frankivsk Oblast since 1977, after an epidemic outbreak in the
village Spas, Kosiv district. In 2011, in the Ivano-Frankivsk Oblast,
54 febrile Q fever enzootic pathogens were known in 13
administrative Oblasts where the main reservoir and vector of the
pathogen –Coxiella burnetii – are ticks Ixodes ricinus. Ivano-
Frankivsk Oblast is one of the richest by forests and meadows
from the regions of Ukraine. Natural-geographical conditions of the
region are favorable for the existence of biocenoses, which ensure
the existence of C. burnetii in natural foci. Certain diseases and
group Q fever diseases are possible in mountainous areas within
existing protected areas and tourist routes during shearing and
sheep grazing. Irradiation of the causative agent from the natural
foci of Q fever, which is on the border with the Ivano-Frankivsk
Oblast, is also possible.
Methods. In this work, an indirect immunofluorescence assay
(IFA) metod was used. In order to study the natural infectivity of C.
burnetii ticks during 2014-2016, 207 samples (4184 specimens) of
ticks I. ricinus were investigated, which are the dominant species
of the ixodofauna in the foothills of the Carpathians.
Ticks were collected from cattle in the spring-summer period on
the outskirts of 55 settlements in 14 administrative districts and
investigated by the IFA method for the presence of C. burnetii.
Results. The results of indirect immunofluorescence assay (IFA)
revealed that the causative agent of Q fever was 3.86 ± 1.34% of
the samples of ticks. The most of positive results were detected
on the enzootic areas of the Ivano-Frankivsk Oblast.
Conclusions. The results of the research indicated that the
causative agent of Q fever Ixodes ricinus in the natural foci in the
enzootic areas in the Ivano-Frankivsk Oblast. This indicates the
need for an enhanced epidemiological surveillance of Q fever in
the endemic and adjacent areas of Ivano-Frankivsk Oblast for the
timely detection of human diseases and the further study of the risk
factors for possible epidemic outbreaks.

# 224. Дослідження іксодових кліщів – переносників
збудника гарячки Ку на території Івано-Франківської
області

Бек Н.1, Кушнір З.1, Білоус О.2, Торяник К.2

1ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»;
2ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ.Захворювання на гарячку Ку відомі в Івано-
Франківській області з 1977 року, після епідемічного спалаху
в с. Спас Косівського району. Cтаном на 2011 рік в Івано-
Франківській області було відомо 54 ензоотичні з гарячки Ку
території у 13 адміністративних районах, де основним
резервуаром та переносником збудника –Coxiella burnetii – є
іксодові кліщі Ixodes ricinus. Івано-Франківська область – одна
з найбільш багатих лісами та лугами областей України.
Природно-географічні умови області є сприятливими для
існування біоценозів, які забезпечують існування C. burnetii у
природних осередках. Окремі захворювання та групові
захворювання на гарячку Ку можливі у гірських місцевостях в
межах існуючих заповідних зон та туристичних маршрутів, під
час перегону та випасу овець. Можлива також іррадіація
збудника з природних осередків гарячки Ку, які знаходяться
на межі з Івано-Франківською областю.
Методи. В роботі використаний метод імунолюмінесцентної
мікроскопії (нМФА).З метою вивчення природної
інфікованості кліщів коксіелами Бернета протягом 2014 -
2016 років було досліджено 207 проб (4184 екземплярів)
кліщів I. ricinus, які є домінуючим видом іксодофауни в
передгір'ї Карпат. Кліщі були зібрані з великої рогатої худоби
у весняно-літній період на околицях 55 населених пунктів 14
адміністративних районів та досліджені методом нМФА на
наявність C. burnetii.
Результати. За результатами імунолюмінесцентної
мікроскопії збудник гарячки Ку був виявлений у 3,86±1,34 %
проб кліщів. Переважна більшість позитивних результатів
була виявлена на ензоотичних з гарячки Ку територіях Івано-
Франківської області.
Висновки. Результати досліджень засвідчили інфікованість
збудником гарячки Ку іксодових кліщів Ixodes ricinus в
природних осередках на ензоотичних територіях в Івано-
Франківської області. Це вказує на необхідність посиленого
епідеміологічного нагляду за гарячкою Ку на ендемічних та
суміжних з ними територіях Івано-Франківської області для
своєчасного виявлення захворювань людей та подальшого
вивчення факторів ризику виникнення можливих епідемічних
спалахів.
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# 226. Dynamics of activity of tularemia natural foci in Poltava
Oblast for 53 years (from 1974 to 2017)

Krupinina T., Rudenko L., Moskalenko I.

SI Poltava Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In Poltava Оblast, there are some natural foci of
tularemia and studying their activity as well as the generalization of
information about them was the aim of this research.
Methods. A retrospective analysis of the research results of
natural objects for tularemia has been carried out. Bacteriological
methods of laboratory diagnosis of tularemia have been used for
systematic monitoring studies since 1974 and serologic ones-
since 1985.
The records of laboratory studies registration, analytical references
and reports were used as sources of information. The findings of
long-standing epizootological studies have been generalized. The
dynamics of natural foci of tularemia activity has been investigated.
Results. Starting with 1974, during the first 4 years the cultures of
tularemia germ were isolated annually; in the subsequent 24 years
(from 1979 to 2003) it was done at intervals from 2 to 3 years.
The intensity of cultures isolation from rodents in different years
ranged from 0.06 to 2.3% (the last finding in 1999); from water-
from 3,05% to- 16,7% (the last finding in 2003).
The culture was only isolated from other objects in 4 cases: while
studying a water beetle in 1974 and pellets of birds of prey and
rodents' nests in 1978.
For the last 14 years (from 2004 to 2017) the cultures of tularemia
germ were not isolated. The fact of the microbial circulation in the
natural foci of tularemia, at intervals of 2- 3 years, was confirmed
by rare findings of specific antibodies during the study of rodents
and a specific antigen during the study of foxes' excrements.
In 2015 an evidence of the circulation of the tularemia agent was
suddenly identified in 6 territories that had not been included in the
official list of enzootic territories of Ukraine. They included the
suburbs of Poltava and the nearest villages. However, only 27
rodents were investigated by the PHA method, and in 5 cases the
presence of antibodies to Francisella tularensis was determined.
The presence of a specific antigen has been determined in 4 straw
samples from 24 investigated ones.
In 2017, serological evidence of the recovery of activity in 4
territories of natural foci of tularemia, which had not occurred in the
previous 23 - 43 years, was obtained. Like in 2015, 2 new
territories were identified, from where some rodents, pellets of
birds of prey, foxes' excrements and some straw infected and
contaminated by the causative agent of tularemia were found.
Conclusions. The monitoring results indicate a cyclical restoration
of the activity of tularemia natural foci, even after a significant
period of time.
Further studies will be aimed at continuing monitoring and
determining the role of different species in the circulation of the
agent during all time of observations.
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# 226. Динаміка активності природних осередків туляремії
у Полтавській області за 53 роки (з 1974 по 2017)

Крупініна Т., Руденко Л., Москаленко І.

ДУ «Полтавський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. На території Полтавської області є природні осередки
туляремії, вивчення проявів активності яких, та узагальнення
інформації про це, було метою дослідження.
Методи. Проведений ретроспективний аналіз результатів
досліджень об’єктів природи на туляремію. Для
систематичних моніторингових досліджень з 1974 року
використовувались бактеріологічні методи лабораторної
діагностики туляремії, з 1985 року – і серологічні.
В якості джерел інформації використані записи журналів
реєстрації лабораторних досліджень, аналітичних довідок,
звітів. Узагальнені дані багаторічних епізоотологічних
спостережень. Досліджена динаміки активності природних
осередків туляремії.
Результати. З 1974 року перші 4 роки культури
туляремійного мікробу виділялись щорічно; у подальші 24
роки (з 1979 по 2003) – з інтервалом від 2 до 3 років.
Інтенсивність виділення культур від гризунів у різні роки
становила від 0,06 до 2,3 % (остання знахідка 1999 року); з
води – від 3,05% до – 16,7% (остання знахідка 2003 року).
Від інших об’єктів культуру було ізольовано лише у 4
випадках: при дослідженнях жука-плавунця у 1974 році та
погадок хижих птахів і гнізда гризунів у 1978 році.
Останні 14 років (з 2004 – по 2017) культури туляремійного
мікробу в області не виділялись. Факт циркуляції мікробу в
природних осередках туляремії, з інтервалом у 2 – 3 роки,
засвідчували поодинокі знахідки специфічних антитіл при
дослідженні гризунів та специфічного антигену при
дослідженні екскрементів лисиць.
Несподівано, у 2015 році, свідчення циркуляції збудника
туляремії визначене на 6 територіях, які не входили до
офіційного переліку ензоотичних територій України. Серед
них – околиця м. Полтава та найближчі села. Але методом
РНГА було досліджено лише 27 гризунів, при цьому у 5
випадках визначена наявність антитіл до Francisella tularensis.
Наявність специфічного антигену визначена у 4 пробах
соломи з 24 досліджених.
У 2017 році отримані серологічні свідчення відновлення
активності 4 територій природних осередків туляремії, яка не
відбувалася попередні 23 – 43 роки. Як і у 2015 році,
визначені 2 нові території, з яких були добуті гризуни,
погадки хижих птахів, екскременти лисиць, солома,
інфіковані та контаміновані збудником туляремії.
Висновки. Результати моніторингу свідчать про циклічне
відновлення активності природних осередків туляремії навіть
через значний проміжок часу.
Майбутні дослідження будуть спрямовані на продовження
моніторингу та визначення ролі різних видів тварин в
циркуляції збудника з весь час спостережень.
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# 228. Epidemiological monitoring of tularemia on the territory
of the Dnipropetrovsk Oblast in 2017

Shamychkova H.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Sinhovska S.1,
Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
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Introduction. In the Dnipropetrovsk Оblast, manifestations of
epizootics of tularemia, including areas not defined as enzootic,
are registered annually. For the further development and
improvement of measures on biosafety, constant and effective
zooenthomological monitoring is necessary. The purpose of the
work was to determine the main ecological and biological features
of the sources of infection and carriers in the natural focality of
tularemia in the territory of the Dnipropetrovsk oblast.
Methods. Epidemiological analysis (research of state and
industrial forms of statistical reporting (form №1, form №40- health),
serological (PHI, AR, ELISA), bacteriological, biological, molecular
genetic (PCR), statistical methods (descriptive statistics).
Researches were conducted during 2006-2017. 12018 samples
were taken (rodents, ticks, pellets of wild birds). Sampling was
carried out by the zoology group (biologists) of the laboratory of
especially dangerous infections and specialists of the separate
structural subdivisions of the institution. Sampling was carried out
in field conditions and in the territories of cities and villages.
For diagnostic purposes serologically (PHI, AR), 15 people were
examined, including 5 hospitalized from the ATO area and 80
specimens ,( ELISA) from persons who were in treatment-and-
prophylactic establishments. The results are negative.
Results. According to the results of the epizootiological and
epidemiological monitoring (2006-2017), antigens and antibodies
to Francisella tularensis were detected in 16 administrative
territories in the 191 samples (47,1 ± 8,6%) in the study of
environmental objects (rodents, ticks, pellets of wild birds ). The
highest proportion of positive results was registered in the study of
rodents (74.9 ± 3.1%). For a long time, Apodemus sylvaticus
remained dominant, and Sylvaemus flavicollis was subdominant.
The share of positive results in the study, pellets of wild birds was
16.2 ± 2.7%; ticks 8.9 ± 2.1% (mainly species Dermacentor
marginatus and Ixodes ricinus). Most positive findings (61.7 ±
3.5%) were found on the left bank of the region (mostly forest-field
zone). On the right bank, positive results were found in specimens
mostly of the fiel zone (38.3 ± 3.5%).
In 2017, from 3 administrative territories, where positive results of
laboratory studies were recorded, two were not previously
identified as enzootic. In 2,8 ± 1,1% of the examined rodents,
antigens and antibodies to F. tularensis were detected in the
diagnostic titres, indicating a recent epizootic. There was a change
in the dominant species, which has now become S. flavicollis (33.3
± 3.2%) and Clethriomys glareolus (33.3 ± 3.2%). A. sylvaticus and
A.agrarius became subdominant species (16.6 ± 2.5%). In the
study of rodents using quantitative PCR, no positive results were
recorded.
Conclusions. The results of zooenthomological monitoring in the
Dnipropetrovsk Оblast indicate the spread of F. tularensis
circulation to two new territories (not defined as enzootic) and the
change of the dominant species of rodents. The activity of natural
focals of tularemia creates a potential risk of infection of people in
the absence of measures for specific prevention

# 228. Епідеміологічний моніторинг за туляремією на
території Дніпропетровської області у 2017 році

Шамичкова Г.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Сіньговська С.1,
Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. У Дніпропетровській області щорічно реєструються
прояви епізоотій туляремії, в т. ч. на територіях не
визначених як ензоотичні. Для подальшої розробки та
удосконалення заходів з біобезпеки необхідним є постійний і
дієвий зооентомологічний моніторинг. Метою роботи було
визначити основні екологічні та біологічні особливості джерел
інфекції та переносників у природних вогнищах туляремії на
території Дніпропетровської області.
Методи. Епідеміологічний аналіз (дослідження державних та
галузевих форм статистичної звітності (ф №1, ф №40-
здоров), серологічний(РНГА, РА, ІФА), бактеріологічний,
біологічний, молекулярно-генетичний (ПЛР), статистичний
методи (описова статистика ). Дослідження проведені
протягом 2006-2017 рр. На дослідження було взято 12018
зразків (гризуни, кліщі, пелетки диких птахів ). Збір зразків
проводився зоогрупою (біологами) лабораторії особливо
небезпечних інфекцій та фахівцями відокремлених
структурних підрозділів установи. Збір зразків проводився в
польових умовах та на територіях міст та селищ.
З діагностичною метою серологічно (РНГА,РА ) обстежено 15
осіб, в т. ч. 5 госпіталізованих з зони АТО та 80 зразків (ІФА )
від осіб, які знаходились у лікувально- профілактичних
закладах. Результати негативні.
Результати. За результатами епізоотолого-епідеміологічного
моніторингу (2006-2017 рр.) антиген та антитіла до Francisella
tularensis при дослідженнях об'єктів довкілля (гризуни, кліщі,
пелетки диких птахів) виявлялися на 16 адміністративних
територіях, у 191 зразку (47,1 ± 8,6%). Найбільша питома вага
позитивних результатів зареєстрована при дослідженні
гризунів (74,9 ± 3,1%). Тривалий час домінуючим видом
залишався Apodemus sylvaticus, а субдомінуючим – Sylvaemus
flavicollis. Частка позитивних результатів при дослідженні
пелеток диких птахів складала 16,2 ± 2,7%; кліщів – 8,9 ±
2,1% (переважно виду Dermacentor marginatus та Ixodes
ricinus). Більшість позитивних знахідок (61,7 ± 3,5%) виявлено
на Лівобережжі області (переважно лісостепова зона). На
Правобережжі позитивні результати виявлялися у зразках
переважно степової зони (38,3 ± 3,5%).
У 2017 р. з 3-х адміністративних територій, де реєструвалися
позитивні результати лабораторних досліджень, дві не
визначалися раніше як ензоотичні. У 2,8 ± 1,1 % обстежених
гризунів виявлені антиген та антитіла до F. tularensis у
діагностичних титрах, що свідчить про недавню епізоотію.
Відбулась зміна домінуючого виду, яким на тепер стали S.
flavicollis (33,3 ± 3,2%) та Clethriomys glareolus (33,3 ± 3,2%).
Субдомінуючими cтали A. sylvaticus та A.agrarius (16,6 ± 2,5%).
При дослідженні гризунів з використанням кількісної ПЛР
позитивні результати не реєструвались.
Висновки. Результати зооентомологічного моніторингу в
Дніпропетровській області свідчать про поширення циркуляції
F. tularensis на дві нові території (не визначених як
ензоотичні) і зміну домінуючого виду гризунів. Активність
природних осередків туляремії створює потенційний ризик
зараження людей при відсутності заходів зі специфічної
профілактики.
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# 231. Possible routes of rabies virus infection to veterinarian
during the examination of animal in private clinics

Gavrasieva N., Kuzmych H.

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. Rabies is a dangerous infectious viral disease,
which associated with severe damage of the nervous system and
always lethal outcome. At the moment, the epizootic situation of
rabies has deteriorated dramatically in Ukraine. Annually rabies
cases are registered among domestic animals, owners of which
seek medical advice in veterinary clinics. Rabid animals are
dangerous even before the onset of illness, because it is known
that the incubation period of the rabies virus lasts from 1 week to 1
year, depending upon the bite site and viral load.
Objective: to identify the main transmission routes of rabies virus to
veterinarians in private clinics during the examination and
treatment of not vaccinated animals.
Methods. Interviewing of veterinary practitioners.
Results. Veterinary practitioners, as a rule, are not vaccinated
prophylactically against rabies. There are no Ukrainian produced
preventive medications for humans against the rabies virus, and
the foreign-made vaccines are not always purchased in sufficient
quantities. Besides, veterinarians are afraid of vaccination. It is
believed that vaccination has a strong impact on the human
nervous system. Not always the veterinarian seeks medical advice
after the bite of the examined animal. The clinical manifestation of
the animal rabies can be mistaken for the diseases presented with
neurological symptoms and sometimes the veterinarians do not
use rubber gloves during the examination of patients, and thus
exposure themselves to risk. Low awareness of animal owners
about the spread and transmission routes of rabies virus and
refusal of annual vaccination promote the spread of infectious
diseases among domestic animals. Moreover, the rabies
vaccinations of animals by non-veterinarian professionals, who, in
turn, may not maintain a vaccine cold chain while storing,
neutralize the effect of vaccination.
Conclusions. The veterinarian exposures to risk during the
examination of any animal that not vaccinated or vaccinated
against rabies by non-veterinarian professional. It is recommended
to introduce a mandatory vaccination of veterinary practitioners
and implement the awareness-raising activities regarding animal
vaccination.
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# 231. Можливі шляхи інфікування ветеринарного лікаря
вірусом сказу при огляді тварини у приватних клініках

Гаврасьєва Н., Кузьмич Г.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Сказ це небезпечна інфекційна вірусна хвороба, яка
супроводжує тяжким ураженням нервової системи і завжди
закінчується летально. На даний момент в Україні значно
погіршилась епізоотична ситуація на сказ.Щорічно
реєструються випадки на сказ серед домашніх тварин, які
звертаються до ветеринарних клінік. Хворі на сказ тварини є
небезпечні ще до початку хвороби, адже відомо інкубаційний
період вірусу сказу від 1 тижня до 1 року залежно від місця
укусу та вірусного навантаження
Ціль: визначити основні шляхи інфікування вірусом сказу
ветеринарних лікарів у приватних клініках при огляді і
лікуванні тварин, яким не було проведено щеплення.
Методи. Опитування практикуючих ветеринарних лікарів.
Результати. Серед практикуючих ветеринарні лікарів, як
правило, не проводиться профілактичне щеплення на сказ.
Відсутні українського виробництва профілактичні засоби для
людей від вірусу сказу, а імпортні вакцини не завжди
закуповують у достатній кількості. Також, у ветеринарних
лікарів є страх перед щепленням. Існує думка, що вакцинація
має сильний вплив на нервову систему людини. Не завжди
ветеринарний лікар звертається за медичною допомогою
після укусу тварини, яку він оглядав. Клінічний прояв вірусу
сказу у тварин можна сплутати з хворобами, які мають
неврологічну симптоматику і іноді ветеринарний лікар не
використовує гумові рукавички при огляді пацієнтів, і цим
самим наражає себе на небезпеку. Не достатня обізнаність
власників тварин про розповсюдження та шляхи зараження
вірусом сказу, та відмова від щорічної вакцинації, сприяє
поширенню інфекційної хвороби серед домашніх тварин.
Також проведення щеплення проти сказу у тварин не
ветеринарними фахівцями, які в свою чергу, можуть не
дотримуватися холодового ланцюга при зберіганні вакцини і
нівелюють дію щеплення.
Висновки. Ветеринарний лікар наражається на небезпеку під
час огляду будь - якої тварини, яка не щеплена, або щеплена
на сказ не ветеринарним фахівцем. Рекомендовано
запровадити обов’язкову вакцинацію практикуючих
ветеринарних лікарів та проводити постійну роз’яснювальну
роботу серед населення, щодо вакцинації тварин.
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# 239. Analysis of spread of Aujeszky's disease within the
territory of Ukraine during 2011–2016

Ukhovskyi V.1, Romanov O.1, Shayhet Y.2, Sobko I.2, Bezymennyi
M.1

1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2LLC Center for Veterinary Diagnostics

Introduction. Aujeszky's disease, caused by Aujeszky's disease
virus (Suid Herpesvirus 1), is considered to be the most common
viral disease among all farm animal species, fur-bearing animals
and rodents, causes significant significant economic damage,
particularly in countries with developed pig breeding. Economic
loss from this disease is due to the fact that piglet waste product is
large, feeding effectiveness is low and animals are unfit for
breeding. Sow disease can lead to herd reproductive disorders via
aborts and unviable pigglets delivery.
Monitoring study management is an essential part of the
aetiological agent elimination strategy for this disease. Also, it is
necessary to make serological tests for retrospective monitoring of
possible outbreaks and for estimation of efficiency of specific
prophylaxis. Thuswise, the objective of our work is to study the
spread of Aujeszky's disease within the territory of Ukraine during
2011–2016 years and to investigate the geographical spread of
disease in Ukraine
Methods. There are results of serological tests confirming
the presence of antibodies to Aujeszky's disease virus among the
pig population within the territory of Ukraine. Viewing and statistical
analysis were made with the use of GIS-technology via ESRI
ArcGIS 10.1 software. Finding of specific Aujeszky's disease
humoral antibodies in domestic pig's serum was made by enzyme-
linked immunoassay with the use of IDEXX Herd®PRV gI Antibody
Test Kit.
Results. 9026 pig's serum samples were examined over a period
of 2011–2016 years and 2277 reactions were positive for
Aujeszky's disease, which amounts 25.2 % of study pig population.
Monitoring studies cover all oblasts of Ukraine. 331 hog-raising
farms were explored within the prescribed period and 103 of them
were adverse because of Aujeszky's disease, which amounts 31.1
%.
Most of the pig's serum samples were examined over an analysed
period in three oblasts: Dnipropetrovsk Oblast (1789 samples),
Kyiv Oblast (1647 samples) and Donetsk Oblast (1215 samples).
Serology monitoring results showed that the highest pig's
seroprevalence rate to Aujeszky's disease was in four oblasts:
Kirovograd Oblast – 57.1 %, Kherson Oblast– 52.2 %, Kharkiv
Oblast – 49.3 % and Sumy Oblast – 47.6 %. Antibodies to
Aujeszky's disease virus were not found in such oblasts as Ivano-
Frankivsk Oblast, Luhansk Oblast, Rivne Oblast and Khmelnytskyi
Oblast.
Conclusions. The results show that Aujeszky's disease causal
organism is common among the pigs within the territory of Ukraine,
seroprevalence rate is 25.2 % of the study population. It has been
established that Aujeszky's disease is more common among pig
population in following oblasts: Kirovograd Oblast, Kherson Oblast,
Kharkiv Oblast and Sumy Oblast.

# 239. Аналіз поширення хвороби Ауєскі свиней на
території України за 2011–2016 рр.

Уховський В.1, Романов О.1,Шайхет Є.2, Собко І.2,
Безименний М.1

1Інститут ветеринарної медицини НААН України;
2ТОВ «Центр ветеринарної діагностики»

Вступ. Хвороба Ауєскі, що викликається вірусом хвороби
Ауєскі (Suid Herpesvirus 1), є однією з найбільш поширених
вірусних хвороб сільськогосподарських тварин усіх видів,
хутрових звірів і гризунів, що призводить до значних втрат,
особливо в країнах з розвиненим свинарством. Економічні
збитки при виникненні цієї хвороби, обумовлені великим
відходом поросят, малою ефективністю при відгодівлі і
непридатністю тварин для племінних цілей. Захворювання
свиноматок призводить до різкого порушення відтворення
стада через аборти і народження нежиттєздатних поросят.
Проведення моніторингових досліджень щодо хвороби Ауєскі
свиней, є невід’ємною частиною стратегії боротьби та
елімінації збудника цього захворювання. Також необхідно
проводити серологічні дослідження з метою
ретроспективного відстеження можливих спалахів
захворювання та оцінки ефективності проведення
специфічної профілактики. Тому метою нашої роботи було
вивчити поширення хвороби Ауєскі на території України за
2011–2016 роки та дослідити територіальне розповсюдження
хвороби в Україні
Методи. Наведені результати серологічних досліджень щодо
наявності антитіл до хвороби Ауєскі серед поголів’я свиней
на території України. Візуальне відображення та
статистичний аналіз виконано з використанням ГІС-технології
за допомогою програмного забезпечення «ESRI ArcGIS 10.1».
Дослідження щодо наявності специфічних гуморальних
антитіл проти хвороби Ауєскі у сироватках крові домашніх
свиней проводили методом імуноферментного аналізу з
використанням тест-системи IDEXX Herd®PRV gI Antibody
Test Kit.
Результати. За період з 2011–2016 років було досліджено
9026 зразків сироваток крові свиней та отримано 2277
позитивних реакцій щодо хвороби Ауєскі свиней, що складає
25,2 % від дослідженого поголів’я цього виду тварин.
Моніторингові дослідження охопили усі області України. У
зазначений період було обстежено 331 господарство з яких
103 виявились неблагополучними щодо хвороби Ауєскі, що
становить 31,1 %.
За аналізований період найбільша кількість зразків
сироваток крові від свиней була досліджена у трьох
областях: Дніпропетровській(1789 проб), Київській (1647
проб) та Донецькій (1215 проб). За результатами
серологічного моніторингу встановлено, що найвищі
показники серопревалентності свиней до хвороби Ауєскі
були виявлені у чотирьох областях: Кіровоградська – 57,1 %,
Херсонська – 52,2 %, Харківська – 49,3 % та Сумська – 47,6
%. У таких областях як Івано – Франківська, Луганська,
Рівненська та Хмельницька антитіла до хвороби Ауєскі не
були виявлені.
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено,
що збудник хвороби Ауєскі значно поширений серед свиней
на території України, так показник серопревалентності
становить 25,2 % від дослідженого поголів’я. Встановлено,
що найбільш розповсюджена хвороба Ауєскі серед
свинопоголів’я України у наступних областях: Кіровоградська,
Херсонська, Харківська та Сумська.
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# 256. Clarification of the epizootic situation on Q fever in
Zakarpattia Oblast

Bertash S., Markovych O., Sitnyk G.

SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Variety of biocenoses within the territory of
Zakarpattia Oblast creates favourable conditions for the existence
of feral herd infections, including Q fever. Clarification of the
epizootic situation is required for the arrangement if preventive and
anti-epidemic measures.
Methods. Determining antibodies to Coxiella burnetii in human
blood serums has been carried out by the enzyme multipled
immunoassay method. PCR method has been applied to specify
C. burnetii DNA in bio-samples. Operation results of the highly
infectious disease laboratory for 2017 have been processed with
the help of statistical methods.
Results. Q fever studies with enzyme multiplied immunoassay and
PCR methods were carried out in the HID laboratory during 2017.
72 studies were carried out with the help of the enzyme multiplied
immunoassay to detect IgM within which 64 samples of human
blood were studied. The positive result was obtained in one person
in 2 studies, that was equal to 1.56%±1.5. IgG was not detected
with the help of the enzyme multiplied immunoassay, 68 samples
of human blood serum were studied, 68 studies were carried out.
Positive results were obtained in 2 persons in 4 studies, that was
equal to 2.94%±2.04. 4 persons were examined using PLC
method within 4 studies, positive results were not detected. 178
samples (92 analyses) of ticks were studies from environmental
objects (including 80 samples of ticks if Ixodes ricinus species, 98
samples of ticks of Dermacentor reticulatus species), 72 samples
(25 studies) of small rodents internal organs, 4 samples (4 studies)
of internal organs of wild animals (swines, foxes). Positive results
have not been detected.
Conclusions. C. burnetii circulates on the territory of Zakarpattia
Oblast in natural biocenoses, there is a probability of antropurgic
loci formation because ill persons, people who had diseases are
detected among the risk group representatives (livestock farmers,
workers who process raw materials of the animal breeding). The
low number of recorded patients is the result of the complicated
diagnostics on this infection in medical treatment facilities, lack of
the doctors' suspicion. For the more detailed clarification of the
epizootic situation on Q fever in the oblast, the studies of the
environmental objects from different districts, examination of
patients with suspected Q fever and persons from groups of
occupational risk of infection are required.

# 256. З'ясування епізоотичної ситуації по Ку-лихоманці в
Закарпатській області

Берташ С., Маркович О., Сітник Г.

ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Різноманітність біоценозів на території Закарпатської
області створює сприятливі умови для існування природно-
вогнищевих інфекцій, у тому числі Ку-лихоманки. З’ясування
епізоотичної ситуації необхідно для організації
профілактичних та протиепідемічних заходів.
Методи. Визначення антитіл до Coxiella burnetii у сироватках
крові людей проводилось методом імуноферментного аналізу.
Для визначення ДНК C. burnetii в біопробах застосовувався
метод ПЛР. Результати діяльності лабораторії особливо
небезпечних інфекцій за 2017 рік опрацьовувались
статистичними методами.
Результати. Впродовж 2017 року в лабораторії ОНІ було
впроваджено проведення досліджень на Ку-лихоманку
методами імуноферментного аналізу та ПЛР. Методом ІФА,
на виявлення IgM, досліджено 64 проби сироваток крові
людей, проведено 72 дослідження. Позитивний результат
отримано у 1 особи в 2 дослідженнях, що склало 1,56%±1,5.
На виявлення IgG, методом ІФА, досліджено 68 проб
сироваток крові людей, проведено 68 досліджень. Позитивні
результати отримано у 2 осіб в 4 дослідженнях, що склало
2,94%±2,04. Методом ПЛР обстежено 4 особи в 4
дослідженнях, позитивних результатів не виявлено. З об’єктів
довкілля методом ПЛР досліджено 178 проб (92 аналізи)
кліщів (в т.ч. 80 проб кліщів виду Ixodes ricinus, 98 проб кліщів
виду Dermacentor reticulatus), 72 проби (25 досліджень)
внутрішніх органів дрібних гризунів, 4 проби (4 дослідження)
внутрішніх органів диких звірів (кабанів, лисиць). Позитивних
результатів не виявлено.
Висновки. На території Закарпатської області у природних
біоценозах проходить циркуляція C. burnetii, існує вірогідність
утворення антропургічних вогнищ, так як виявляються хворі
особи, перехворілі люди серед представників групи ризику
(тваринники, робочі по обробці сировини тваринництва).
Невелика кількість реєстрації хворих – це результат складної
діагностики по даній інфекції в лікувальних закладах,
недостатньої настороженості лікарів. Для більш детального
з’ясування епізоотичної ситуації по Ку-лихоманці в області
необхідно проводити дослідження об’єктів довкілля з різних
районів, обстеження хворих людей з підозрою на Ку-
лихоманку та осіб з груп професійного ризику інфікування.
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# 257. Laboratory monitoring of yersiniosis in Lviv Oblast

Velychko O., Haciy L., Vasyunets L., Semenyshyn O.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction.Wild and synanthropic rodents play an important
role in the spreading and formation of natural and anthropurgic
cells of Yersinia infection. Favorable conditions for contamination
of the objects of the environment and the human activity are
caused by the pathogens of yersiniosis, their long-term and
massive excretion with urine and stool of infected rodents. This
creates a threat of infection of the population by pathogenic-to-
humans Yersinia. (This is a well-known data). According to the
official data of the MoH of Ukraine, the incidence rate of yersiniosis
in recent years was 0.25-0.3, in Lviv Oblast 0.08-0.16.
Due to considerable difficulties in clinical diagnosis of yersiniosis
(polymorphism of clinical symptomatology), an important role is
played by laboratory diagnostics.
Methods. During 2008-2017, 382 intestinal samples (5624 mice
rodents and 966 specimens of wandering rats caught in oblast)
were examined by bacteriological and serological methods. For the
verification of the disease in humans a serological method (IHR)
was used. A total of 222 patients were examined, including those
with acute mesadenitis and with a previous diagnosis of
"yersiniosis?" .
Results. During the monitoring period, 65 cultures of Yersinia
enterocolitica (17.0%) were isolated: from mouse rodents - 55
isolates (84.6%), from traveling rats - 10 (15.4%). Positive results
of serological research were also evidence of active circulation of
the pathogen in natural focuses. 6590 rodents have been
investigated by the method of indirect hemagglutination reaction
(IHR), and a specific immune response was detected in 4.9%. The
biggest amount of positive results were obtained from mouse
rodents (226 eggs, 82.8%): antibodies to pathogens of intestinal
yersiniosis of yeast (03) in 116 samples (43.1%), serovar (09) in 75
(27.9%), the pseudotuberculosis agent - in 78 (28.9%). In rats, the
immune-serological picture was different: antibodies to the
pseudotuberculosis agent were detected in 31 samples (55.4%),
serotypes of intestinal yersiniosis (03) in 18 (32.1%), serovar (09)
in 7 (12, 5%) of samples.
According to the results of serological diagnostics in 53 patients
(23.9%) diagnostic titres of antibodies were detected: to Y.
enterocolitica serovirus (03) - 40 (75.5%), to Y. pseudotuberculosis
- 13 (24.5%). Antibodies to Y. enterocolitica serovar (09) were
isolated in diagnostic titres alone. Among the surveyed 40 children
with pathology of the gastrointestinal tract (lesions that did not
exclude yersinosis infection), 42.5% were laboratory-confirmed
yersinia enterocolitis and pseudotuberculosis.
Conclusions. Positive results of researches show that there are
mouse rodents and rats in Lviv Oblast reservoir of yersiniosis in
nature and in anthropurgic focals. This necessitates constant
monitoring of the circulation of pathogens in the environment. Early
specific laboratory diagnosis of yersiniosis can reduce the
incidence of severe forms of infection in patients and the risk of
severe complications of a surgical nature.

# 257. Лабораторний моніторингі єрсиніозів у Львівській
oбласті

Величко О., Гацій Л., Васюнець Л., Семенишин О.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. У розповсюдженні та формуванні природних та
антропургічних осередків ієрсиніозної інфекції важливу роль
відіграють дикі та синантропні гризуни. Сприятливими
умовами для контамінації обʹєктів довкілля та сфери
діяльності людини збудниками ієрсиніозів є їх довготривале і
масивне виділення з випорожненнями та сечею інфікованих
гризунів. Це створює загрозу інфікування населення
патогенними для людини ієрсиніями. (Це загальновідомі дані)
За офіційними даними МОЗ України показник
захворюваності на ієрсиніози в останні роки становив
0,25-0,3, у Львівській обасті 0,08-0,16.
В звʹязку із значними труднощами в клінічній діагностиці
ієрсиніозів (поліморфізм клінічної симптоматики) важливу
роль відіграє лабораторна діагностика.
Методи. Впродовж 2008-2017 рр. бактеріологічним та
серологічними методами досліджені 382 проби кишківників
(5624 екз. мишовидних гризунів та 966 екз. мандрівних
пацюків, відловлених на території області). Для верифікації
захворювання у людей використовували серологічний метод
(РНГА). Всього обстежено 222 хворих, в т.ч. з гострими
мезаденітами та з попереднім діагнозом «ієрсиніоз?».
Результати. За період моніторингу було ізольовано 65
культур Yersinia enterocolitiсa (17,0%): від мишовидних
гризунів - 55 ізолятів (84,6%), мандрівних пацюків – 10
(15,4%). Свідченням активної циркуляції збудника в
природних осередках були також позитивні результати
серологічних досліджень. Методом реакції непрямої
аглютинації (РНГА) досліджено 6590 гризунів, у 4,9% виявлені
специфічна імунна відповідь. Найбільше позитивних
результатів отримано від мишовидних гризунів (226 екз.,
82,8%): антитіла до збудників кишкового ієрсиніозу серовару
(03) - у 116 пробах (43,1%), серовару (09) – у 75 (27,9%),
збудника псевдотуберкульозу – у 78 (28,9%). У пацюків імуно-
серологічна картина була іншою: антитіла до збудника
псевдотуберкульозу виявляли у 31 пробі (55,4%), збудників
кишкового ієрсиніозу серовару (03) – у 18 (32,1%), серовару
(09) – у 7 (12,5 %) пробах.
За результатами серологічної діагностики у хворих в 53 осіб
(23,9%) виявлені діагностичні титри антитіл: до Y.
enterocolitica серовару (03) - у 40 осіб (75,5%), до Y.
pseudotuberculosis - у 13 (24,5%). До Y. enterocolitica серовару
(09) поодиноко виявляли антитіла не в діагностичних титрах.
Серед обстежених 40 дітей з патологією ШКТ (симптомами
ураження, які не виключали ієрсиніозну інфекцію) у 42,5%
лабораторно підтверджений ентероколітичний ієрсиніоз та
псевдотуберкульоз.
Висновки. Позитивні результати досліджень свідчать, що у
Львівській області резервуаром ієрсиніозів в природі та в
антропургічних осередках є мишовидні гризуни та пацюки. Це
зумовлює необхідність постійного моніторингу за циркуляцією
збудників в довкіллі. Рання специфічна лабораторна
діагностика ієрсиніозів дозволяє знизити частоту розвитку
важких форм інфекції у хворих та ризик виникнення тяжких
ускладнень хірургічного характеру.
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# 258. Serological monitoring of Brucella ovis infection in
Ukraine

Marchenko N.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Ovine epididymitis (OE) caused by Brucella ovis
(B.ovis) is considered one of the most important infectious
reproductive diseases in sheep. The causative pathogen is a
Gram-negative polymorphic microorganism which belongs to the
weakly virulent rough LPS type Brucella phase and evolutionarily
adapted to sheep. The disease occurs clinically or subclinically for
a long time of animal life with characteristic lesions of genitals in
rams (epididymitis, orchitis) and placentitis in ewes, which is
accompanied by infertility, abortions, perinatal and postnatal
mortality of lambs. Although this infection is a non- zoonotic, it
causes significant economic losses due to reduction of the
livestock reproduction, loss of the genetic fund of high-grade
breeds, and cost of health improvement measures. Currently,
ovine epididymitis is registered in 9 Oblasts of Ukraine. Routine
diagnostics of B.ovis infection is carried out using serological tests,
but the final diagnosis is established using bacteriological studies
or indication of the pathogen by PCR. The goal of this study was to
conduct serological screening of Brucella ovis infection using cold
complement fixation test (cCFT).
Methods. The blood serum samples (n=1087) obtained from
sheep of different sex-age groups and included into the productive
herds of 11 farms in four Oblasts of Ukraine (Kharkiv,
Khmelnytsky, Dnipropetrovsk, Odessa Oblasts) were investigated
in 2012-2017. The samples were tested by cCFT using the "Set of
components for serological diagnosis of ovine epididymitis by
cCFT" manufactured by the Scientific and Research Enterprise
"Veterinary Medicine" Limited Liability Company. PCR was
conducted according to I. Lopez-Goni et al., 2008. The pathogen
was isolated using meat-peptone hepatic-glucose-glycerin agar
(MPHGGA) with further identification by cultural and morphological
properties.
Results. It was established that seroprevalence of B.ovis is about
8.5%. Analysis of the conducted research shows that in 2012-2015
seropositivity index at the farms contaminated with B. ovis
fluctuated within the range of 7.7-9.25%, whereas in the
2016-2017 it was 10.1-16.3%. Diagnostic titers of the antibodies
(1:5) were found in 51.8% of positively responding animals,
antibodies in dilution of 1:10 were found in 36.5%, and in dilution of
1:20 and above these were found in 11.7% (the largest antibody
titer was 1:320 ++). In most cases, the responding animals did not
have clinical signs of the disease, but in two farms with a high
seropositivity level, abortions were observed. The diagnosis was
confirmed by PCR and the pathogen isolation.
Conclusions. An increasing number of seropositive animals in
recent years, especially among breeding livestock, suggests
complication of the epizootic situation with OE, which requires
introduction of additional serological methods (agar gel
immunodiffusion and enzyme linked immunosorbent assay), large-
scale monitoring and development of effective program of the
pathogen eradication in Ukraine.

# 258. Серологічний моніторинг Brucella ovis інфекції в
Україні

Марченко Н.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Інфекційний епідидиміт баранів (ІЕБ), зумовлений
Brucella ovis (B.ovis ), вважається однією з найважливіших
причин інфекційних репродуктивних захворювань
вівцепоголів'я. Збудником хвороби є грамнегативний
поліморфний мікроорганізм, який відносять до
слабовірулентних R-форм бруцел, що еволюційно
адаптований до овець. Захворювання протікає клінічно або
субклінічно протягом тривалого часу життя тварин з
характерними ураженнями статевих органів у баранів
(епідидиміти, орхіти) і плацентитами у вівцематок, що
супроводжується безпліддям, абортами, перинатальною і
постнатальною смертністю ягнят. Хоч ця інфекція не є
зоонозом, вона завдає суттєвих економічних збитків за
рахунок зниження рівня відтворення поголів’я, втрати
генетичного фонду високоцінних порід, вартості заходів щодо
оздоровлення. На цей час інфекційний епідидиміт баранів
реєструють у 9 областях України. Рутинна діагностика B.ovis
інфекції проводиться із застосуванням серологічних тестів,
але остаточний діагноз встановлюється за допомогою
бактеріологічних досліджень або індикації збудника у ПЛР.
Мета роботи - проведення серологічного скринінгу щодо
бруцелаовісної інфекції у реакції тривалого зв’язування
комплементу (РТЗК).
Методи. Досліджували зразки сироваток крові овець (n=
1087) різних статево-вікових груп, що входили до складу
продуктивних стад 11 господарств чотирьох регіонів України
(Харківська, Хмельницька, Дніпропетровська, Одеська
області) упродовж 2012-2017 рр. Проби досліджували у РТЗК
із використанням «Набору компонентів для серологічної
діагностики інфекційного епідидиміту баранів в РТЗК»,
виробництва ТОВ «НДП«Ветеринарна медицина». ПЛР
проводили за I. Lopez-Goni et al., 2008. Виділення збудника
проводили на МППГГА з подальшою ідентифікацією за
культурально-морфологічними властивостями.
Результати. Встановлено, що серопревалентність щодо
B.ovis складає в середньому 8,5%. Аналіз проведених
досліджень свідчить, що за період 2012-2015 рр. показник
серопозитивності в неблагополучних щодо B. ovis
господарствах коливався в межах 7,7%-9,25%, натомість у
2016-2017 рр. він сягав 10,1%-16,3%. Діагностичні титри
антитіл (1:5) виявляли у 51,8% позитивнореагуючих тварин, у
розведенні 1:10 – 36,5%, 1:20 і вище -11,7% (найбільший титр
антитіл 1:320 ++). У більшості випадків реагуючі тварини не
мали клінічних ознак захворювання, але у двох господарствах
з високим рівнем серопозитивності спостерігали аборти.
Діагноз підтверджений за допомогою ПЛР та ізоляцією
збудника.
Висновки. Збільшення кількості серопозитивних тварин за
останні роки, особливо серед племінного поголів'я, свідчить
про ускладнення епізоотичної ситуації з ІЕБ, що потребує
впровадження додаткових методів серодіагностики (РІД та
ІФА), проведення широкомасштабного моніторингу та
розробки дієвої програми ерадикації збудника в Україні.



Page 72 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

# 260. Some results of assessing the number and borrelia
affection of mites in various natural sites of Ternopil Oblast.
Epidemiological risk assessment

Panychev V., Dautov A., Paveleіva M., Hodovana N.

SI Ternopil Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

The purpose of the work: to estimate the number and infection of
mites in different weather-geographical areas of the region, to
assess epidemiological risks.
Introduction. The relevance of the mite borreliosis (Lyme disease)
in the area is defined by: an increase in the incidence in the period
from 2005 to 2017 inclusive from 0.27 cases per 100 thous.
inhabitants up to 15.63, i.e. 57.89 times; an increase in the number
of ixodic ticks from 1.4 specimens per 1 flag/km to 13.6 at the
same period; increased tick infections, particularly from 1.2% in
2013 up to 14.2% in 2017; an increase in the number of registered
cases of suction (attacks) of ticks, particularly from 10 cases in
2007 up to 1781 cases in 2017.
Methods. The main method used is a comprehensive
epidemiological method and particularly its components:
descriptive-assessment methods; epidemiological surveillance;
epidemiological analysis; laboratory methods: polymerase chain
reaction (PCR), electrophoretic detection, dark-field microscopy;
statistical methods; methods of field entomological research:
collecting and recording of hungry active mites and nymphs on
plants on the soil surface; collecting nymphs through dissection of
the caught mice rodents.
Results. 355 ticks were caught. The number per flag-kilometer
was in different territories from 6.7 to 23 specimens per 1 flag/km.
In the laboratory of Ternopil RLC, 21 I. ricinus (imago stage) were
investigated through PCR method for the B. burgdorferi sensu lato
complex, % positive was 18,57; 128 I. ricinus (imago stage)
through dark-field microscopy, % positive was 17,96.
192 mites are studied jointly at the Lublin Institute of Rural
Medicine (Poland). As of 02/01/2018, 5 pools of 23 nymphs were
studied, 2 of them showed positive result on V. afzeli. 7 specimens
of I. ricinus with V. afzeli identification in one case were
investigated. In addition, in one case, a positive result was found
on Anaplasma phagocytophilum. The study is ongoing.
Conclusions. 1. In the territory of Ternopil Oblast there are factors
of the epidemiological risk of the epidemic situation complication
with regard to boreliosis and anaplasmosis, as evidenced by the
following. 1.1. In all the examined areas there are mites I. ricinus,
in certain areas D. reticulatus were found. 1.2. Some of the
investigated ticks were infected with B. afzeli and A.
phagocytophilum. 1.3. Increase in the incidence of Lyme disease
is distinct. 1.4. Significant differences in the incidence rates and
tick attacks in certain areas indicate poor training of some staff, as
well as low awareness of the population. 2. The initiated studies
need to be continued.
In order to provide comprehensive assessment of the situation and
elaborate practical recommendations, it is desirable to combine the
obtained findings and future results with the results of the survey of
forestry workers. This will enable to prevent the threat of boreliosis
and anaplasmosis in foresters, military people, tourists, local
population.

# 260. Деякі результати вивчення чисельності та
ураженості бореліями кліщів в різних природніх стаціях
Тернопільської області. Оцінка епідеміологічного ризику

Паничев В., Даутов А., Павельєва М., Годована Н.

ДУ «Тернопільський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Мета роботи: оцінити чисельність та інфікування кліщів в
різних погодньо-географічних районах області, оцінити
епідеміологічні ризики.
Вступ. Актуальність кліщових бореліозів (хвороби Лайма) в
області визначається: ростом захворюваності в період з 2005
до 2017 р. включно з 0,27 вип. на 100 тис. населення до
15,63, тобто в 57,89 разів; збільшенням за аналогічний період
чисельності іксодових кліщів з 1,4 екз./пр-км до 13,6;
зростання інфікованості кліщів, зокрема з 1,2 % в 2013р. до
14,2% в 2017 р.; збільшенням числа зареєстрованих випадків
присмоктування (нападів) кліщів зокрема з 10 у 2007 р. до
1781 вип. у 2017р.
Методи. Основним використаним методом є комплексний
епідеміологічний метод і зокрема такі його компоненти:
описово-оцінювальні методи; епідеміологічне спостереження;
епідеміологічний аналіз; лабораторні методи: полімеразна
ланцюгова реакція (ПЛР), метод електро-форетичної
детекції, метод темнопольної мікроскопії; статистичні методи;
методи польових ентомологічних досліджень: збір та облік
голодних активних кліщів та німф на рослинності на поверхні
ґрунту; збір німф вичісуванням відловлених мишовидних
гризунів.
Результати. Відловлено 355 кліщів. Чисельність на прапоро-
кілометр складала на різних територіях від 6,7 до 23 екз./пр-
км. В лабораторії Тернопільського ОЛЦ досліджено 21 І.
ricinus (ст. імаго) методом ПЛР на комплекс В. burgdorferi
sensu lato, % позитивних – 18,57; 128 І. ricinus (ст. імаго)
методом темнопольної мікроскопії, % позитивних – 17,96.
192 кліщі досліджуються спільно в Люблінському інституті
медицини села (Польща). Станом на 1.02.18 р. досліджено 5
пулів з 23 німф, з них 2 з позитивним результатом на В. аfzeli.
Досліджено 7 особин І. ricinus з ідентифікацією в одному
випадку В. аfzeli. Окрім того, в одному випадку зафіксовано
позитивний результат дослідження на Anaplasma
phagocytophilum. Дослідження тривають.
Висновки. 1. На території Тернопільської області наявні
чинники епідеміологічного ризику ускладнення епідемічної
ситуації щодо бореліозів та анаплазмозу, про що свідчить
наступне. 1.1. На всіх обстежених територіях наявні кліщі І.
ricinus, на окремих територіях D. reticulatus. 1.2. Частина
досліджених кліщів інфіковані В. аfzeli та A. phagocytophilum.
1.3. Чітко виражена динаміка до росту захворюваності на
хворобу Лайма. 1.4. Суттєва різниця показників
захворюваності та нападів кліщів на окремих територіях
свідчить про незадовільну підготовку частини медичних
працівників та низьку обізнаність населення. 2. Розпочаті
дослідження потребують продовження.
З метою комплексної оцінки ситуації та напрацювання
практичних рекомендацій бажано поєднати отриманні та
майбутні результати з результатами обстеження працівників
лісового господарства. Це дасть можливість запобігти загрозі
бореліозів та анаплазмозу у лісівників, військових, туристів,
місцевого населення.
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# 265. Ecological and biological peculiarities
of opisthorchosis circulation on the territory of Sumy Oblast

Berezovskyi A., Fotina T., Fotina H., Chemych M.

Sumy National Agrarian University

Introduction. Opisthorchosis is one of the most widespread
helminthic diseases. This disease is extremely common in
Ukraine. The river fish is considered to be the source of infection.
According to the data of Sumy Regional Clinical Infectious
Diseases Hospital, the morbidity of people with opisthorchosis in
Sumy Oblast is 22-25.6 times higher than the average in Ukraine.
The disease has been registered in 117 settlements of the oblast,
infestation of the population exceeds 3% in 14 of them. At the
same time, cases of invasion of the infection to domestic and wild
carnivorous animals, especially cats, dogs, foxes, minks and otters
were registered and noted in the oblast. In this regard, the
objective of our work was to study the ecological and biological
peculiarities of opisthorchosis circulation in the conditions of the
Dnipro basin within Sumy Оblast.
Methods. The research was conducted in the laboratory
"Innovative technologies, safety and quality of livestock products"
of Sumy National Agrarian University. 17 predatory animals (fox,
beech marten, pine marten, American mink), 45 domestic
carnivores (dogs and cats), 11 beavers, 9 otters and 300
specimens of fish have been investigated by the method of
complete helminthic dissection. Materials for the research have
been provided by hunters and fishermen. Diagnostic and
micromorphological studies of larval and adult forms of trematodes
were performed by means of light microscopes MBS-10, MBI-6
and Biomed-6, visualization of investigated helminths — with the
help of a built-in digital camera. Index of infection, intensity and
extensiveness of the invasion was used to assess larvae and adult
forms of opisthorchida.
Results. Currently, in the territory of Sumy Oblast, there are four
types of opisthorchida registered: Opisthorchis felineus,
Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis and M.
xanthosomus, having epidemiological and epizootic significance.
Sexually mature opisthorchida in the natural ecosystems of Sumy
Oblast have been found in 5 species of mammals, namely in minks
(100%), otters (100%), river beavers (18.2%), foxes (11%),
raccoon dogs (15.8). There were found two types of opisthorchida:
O. felineus, P. truncatum. Opisthorchida of the species
O. felineus were found when studying 11 carcasses of river
beavers. Beaver was registered for the first time as a new
definitive host of this parasite in Sumy Oblast. The extraordinary
nature of these data is that the beaver is considered to be
exclusively a herbivorous animal. It is known that the infestation of
the definitive hosts with opisthorchida occurs exclusively with the
eating of carp fish having a viable Metacercaria. Therefore, it is
possible to assume that in certain periods of life (seasons of the
year) beavers can eat fish. It has been established that the leading
role in the accumulation and circulation of Metacercaria of
opisthorchida in Sumy Oblast belongs to three types of fish:
Rutilus (65.7%), common bleak (79.5%) and common rudd
(78.9%). The study of cats revealed 3 types of opisthorchida: P.
truncatum, O. felineus, M. bilis., P. truncatum (66.7%) is most
often registered in cats, two other species: O. felineus and M. bilis
are rarer — in 33.3%.
Conclusions. It has been proven that stable endemic focus of
opisthorchosis was formed on the territory of Sumy Oblast.
Sexually mature opisthorchida in the natural ecosystems have
been registered in 6 species of host animals: mink, otter, river
beaver, foxes and raccoon dogs. Among them, the key role in the
circulation of opisthorchida belongs to wild predatory animals living
near the water. In anthropogenic ecosystems, domestic animals,
mainly cats and humans, play an important role in the circulation of
opisthorchida.

# 265. Еколого-біологічні особливості циркуляції
опісторхозу на території Сумської області

Березовский А., Фотіна Т., Фотіна Г., Чемич М.

Сумський національний аграрний університет

Вступ. Опісторхоз є одним з найпоширеніших гельмінтозних
захворювань. Ця хвороба надзвичайно поширена в Україні.
Джерелом зараження вважається річкова риба. За данними
Сумської обласної клінічної інфекційної лікарні в Сумській
області захворюваність людей на опісторхоз у 22-25,6 рази
перевищує середні показники в Україні. Хвороба
зареєстрована у 117 населених пунктах області, з них у 14
інвазованість населення перевищує 3 %). Водночас
зареєстровані випадки інвазованості домашніх та диких
м’ясоїдних тварин, перш за все: котів, собак, лисиць, норок та
видр. В звязку з цим метою нашої роботи було дослідження
еколого-біологічних особливостей циркуляції опісторхозу в
умовах басейна Дніпра на території Сумської області.
Методи. Досліджування проводили в лабораторії «Іноваційні
технології та безпека і якість продуктів тваринництва»
Сумського НАУ. Методом повного гельмінтологічного розтину
досліджено 17 хижих тварин (лисиця, куниця кам'яна, куниця
лісова, норка американська), 45 домашніх м'ясоїдних (собаки і
коти), 11 бобрів ,9 видр та 300 екземплярів риби .
Результати. Нині, на території Сумської області
зареєстровано чотири види опісторхід, які мають
епідеміологічне та епізоотологічне значення: Opisthorchis
felineus, Pseudamphistomum truncatum, Metorchis bilis і
M.xanthosomus. Марити опісторхід у природних екосистемах
Сумської області зареєстровано у 5 видів ссавців, а саме у
норки (100 %), видри (100%), річкового бобра (18,2%), лисиці
(11%), єнотовидної собаки (15,8). Виявляли два види
опісторхід: O. felineus, P. truncatum.
При дослідженні річкового бобра було виявлено опісторхід
виду O. felineus. Це вперше на території Сумської області
бобер був зареєстрований в якості нового дефінітивного
хазяїна цього паразита. Неординарність наведених даних
полягає в тому, що бобер вважається виключно
рослиноїдною твариною. Як відомо, зараження дефінітивних
господарів опісторхідами відбувається виключно при поїданні
коропових риб, що мають в собі життєздатних метацеркарій.
Тому можливо зробити припущення, що в певні сезони року
бобри можуть харчуватися рибою. Встановлено, що провідну
роль у накопиченні і циркуляції метацеркарій опісторхід в
Сумській області мають три види риб: плітка (65,7%),
уклейка (79,5%) і краснопірка (78,9%). При дослідження котів
виявлено 3 види опісторхід: P. truncatum , O. felineus, M. bilis.
Частіше у котів реєструють P. truncatum – 66,7 %, рідше два
інших види: O. felineus і M. bilis – 33,3 %.
Висновки. Встановлено, що на, території Сумської області
сформувався стійкий ендемічний осередок опісторхозу.
Марити опісторхід в природних екосистемах зареєстровані у
6 видах тварин хазяїв: норки, видри, річкового бобра, лисиць
і єнотовидних собак. Серед них ключову роль у циркуляції
опісторхід відіграють дикі хижі тварини, що мешкають біля
води. В антропогенних екосистемах важливу роль у
циркуляції опісторхідів відіграють домашні тварини,
переважно коти і людина.
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# 277. Distribution of ASF in the territory of Ukraine in 2017 by
results of laboratory diagnosis (PCR-RT)

Mezhenskyi A., Kyivska G., Sapachova M.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. According to the instructions for the prevention and
control of African swine fever, ASF is a contagious viral
hemorrhagic disease that runs acutely, subacute, chronically,
asymptomatically and is characterized by fever, hemorrhagic
diathesis, cyanosis, necrodystrophic changes in parenchymal
organs and high mortality, which leads to significant economic
losses. The diagnosis of ASF is considered to be established when
receiving positive results in the conduct of laboratory tests of
biological and pathological materials using PCR in authorized
accredited state laboratories of veterinary medicine.
Purpose: to determine the distribution of ASF in Ukraine in 2017
by results of molecular genetic studies (PCR-RT).
Methods. Analysis of the results of molecular genetic studies
(PCR-RT) on the detection of an ASF agent, conducted by the
State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics
and Veterinary and Sanitary Expertise and regional state
laboratories of the State Service of Ukraine for Food Safety and
Consumer Protection in 2017.
Results. In 2017, 163 confirmed cases of ASF were registered on
the territory of Ukraine, during which the genetic material (DNA) of
the causative agent of ASF was detected. Among them, 118 were
domestic pigs (28 cases in pig farms and 90 in the private sector),
38 - wild boars (found dead and shot at hunting) and 7 cases -
infected objects (corpses of domestic pigs found in borders of
settlements and landfills).
The ASF outbreaks were registered in all 24 Oblasts of Ukraine:
Chernihiv (3 - domestic), Kherson (9 - domestic), Zhytomyr (1 -
domestic), Poltava (19 - domestic, 2 - wild), Rivne (10 - domestic,
2 - wild), Vinnytsya (8 - domestic), Luhansk (7 - domestic, 2 - wild,
1 - infected object), Odesa (8 - domestic, 3 - wild), Cherkasy (4 -
domestic, 1 - wild, 1 - infected object), Mykolaiv (6 - domestic, 2 -
infected objects), Ternopil (2 - domestic, 3 - wild), Chernivtsi (1 -
domestic, 1 - wild), Zakarpattia (4 - domestic, 9 - wild), Sumy (1 -
domestic, 1 - wild), Donetsk (7 - domestic), Kharkiv (8 -domestic, 9
- wild), Kirovohrad (2 - domestic, 4 wild, 1 – infected object), Kyiv
(5 - domestic, 2 - infected objects), Dnipropetrovsk (4 - domestic),
Ivano-Frankivsk (2 - domestic, 1 - wild), Zaporizhzhia (4 -
domestic), Khmelnytsky (1 - domestic), Volyn (1 - domestic), Lviv
(1 - domestic).
Conclusions. 1. In 2017, ASF has spread throughout the territory
of Ukraine. 2. Most cases of ASF were registered among domestic
pigs (72.4%), while among wild boars there were 3 times less
(23.3%). 3. Among domestic pigs, 76.3% of cases were registered
in the private sector (small private households), while in
specialized pig farms - 23.7%.

# 277. Поширення АЧС на території України у 2017 р. за
результатами лабораторної діагностики (ПЛР-РЧ)

Меженський А., Київська Г., Сапачова М.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Згідно з Інструкцією з профілактики та боротьби з
африканською чумою свиней, АЧС – це контагіозна вірусна
геморагічна хвороба, яка перебігає гостро, підгостро,
хронічно безсимптомно і характеризується лихоманкою,
геморагічним діатезом, ціанозом шкіри, некродистрофічними
змінами паренхіматозних органів і високою летальністю, що
призводить до значних економічних збитків. Діагноз на АЧС
вважається встановленим при отриманні позитивних
результатів при проведенні лабораторних досліджень проб
біологічного і патологічного матеріалу з використанням ПЛР в
уповноважених акредитованих державних лабораторіях
ветеринарної медицини.
Мета – визначити поширення АЧС в Україні у 2017 р. за
результатами молекулярно-генетичних досліджень (ПЛР-РЧ).
Методи. Аналіз результатів молекулярно-генетичних
досліджень (ПЛР-РЧ) на виявлення збудника АЧС,
проведених Державним науково-дослідним інститутом з
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи та регіональними державними лабораторіями
Держпродспоживслужби України в 2017 р.
Результати. За 2017 рік на території України зареєстровано
163 підтверджені випадки АЧС, при яких було лабораторно
виявлено генетичний матеріал (ДНК) збудника АЧС. З них
118 – серед свійських свиней (28 випадків у
свиногосподарствах та 90 – у приватному секторі), 38 – серед
диких кабанів (знайдені трупи та відстріл при полюванні) та 7
випадків – інфіковані об'єкти (трупи свійських свиней, що
були знайдені за межами населених пунктів та на
сміттєзвалищах).
Спалахи АЧС були зареєстровані в усіх 24 областях України:
Чернігівська (3 – свійські), Херсонська (9 – свійські),
Житомирська (1 – свійські), Полтавська (19 – свійські, 2 –
дикі), Рівненська (10 – свійські, 2 – дикі), Вінницька (8 –
свійські), Луганська (7 – свійські, 2 – дикі, 1 – інфікований
об’єкт), Одеська (8 – свійські, 3 – дикі), Черкаська (4 –
свійські, 1 – дикі, 1 – інфікований об’єкт), Миколаївська (6 –
свійські, 2 – інфіковані об’єкти), Тернопільська (2 – свійські, 3
– дикі), Чернівецька (1 – свійські, 1 – дикі), Закарпатська (4 –
свійські, 9 – дикі), Сумська (1 – свійські, 1 – дикі), Донецька (7
– свійські), Харківська (8 – свійські, 9 – дикі), Кіровоградська
(2 – свійські, 4 – дикі, 1 – інфікований об’єкт), Київська (5 –
свійські, 2 – інфіковані об’єкти), Дніпропетровська (4 –
свійські), Івано-Франківська (2 – свійські, 1 – дикі), Запорізька
(4 – свійські), Хмельницька (1 – свійські), Волинська (1 –
свійські), Львівська (1 – свійські).
Висновки. 1. У 2017 р. АЧС набула поширення по всій
території України. 2. Більшість випадків АЧС зареєстрована
серед свійських свиней (72,4%), тоді як серед диких кабанів
їх було в 3 рази менше (23,3%). 3.Серед свійських свиней
76,3% випадків було зареєстровано у приватному секторі
(дрібні приватні господарства), тоді як у спеціалізованих
свиногосподарствах – 23,7%.
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# 278. Lyme disease in Kyiv: locations of ixodid tick attacks
on humans (tick-borne danger)

Gryshyna M., Gunchenko N., Propashchev O., Yevtushenko T.,
Nebogatkin I.

SI Kyiv City Laboratory Center of the MOH of Ukraine

Introduction. Lyme disease is the most common zoonotic disease
with multisystemic clinical manifestations in Europe, Ukraine and in
particular in Kyiv (Nebogatkin et al., 2017). The research objective
is to identify locations where the Lyme borreliosis contagion of
Kyivans is taking place, suggesting that a substantial proportion of
the tick attacks on people occurs outside the city.
Methods. The analysis and generalization of 2,628 case records
of the epidemiological survey of patients with the diagnose of Lyme
disease for a five-year period from 2012 in Kyiv was carried out.
The program QGIS 2.18 was used for the compilation of
geographical maps. To detect infected ticks, the standard dark-
field examination was used.
Results. According to the official statistics, the incidence of Lyme
borreliosis in Kyiv is the greatest in Ukraine. For the period from
2012 to 2016 it made up 23.11±1.73 per cent. The greatest
indicator, which is 27.66 0/0000, was registered in 2015.
Out of the officially diagnosed cases, 1354 patients or 51.5% were
infected in Kyiv. The most of morbid events were registered in the
following green areas of the city: Puscha Vodytsia, M. Rylskyi
Golosiivskyi Park, M. M. Grishko Central Botanical Garden, the
forest near the Synie Lake, the “Vynogradar” housing estate, and
the Syretsky Grove Park.
Other patients were infected within the territory of the Kyiv Oblast
(62.6% out of 1274 cases), in other oblasts of Ukraine (26.5%),
and abroad (1.57%). The infection location was not reliably
detected in 120 cases: 4.6% of the total number of patients, or
9.4% of those who did not infected in Kyiv.
In the Kyiv Oblast, the contagion occurred in all raions. The most
cases were observed in the Kyiv-Sviatoshynskyi (112 cases),
Vasylkivskyi and Vyshhorodskyi (84 cases for each) raions. The
minimal incidence was observed in Volodarskyi and Skvyrskyi
raions (one person for each). An appropriate electronic map has
been created to identify the areas with the greatest risk of tick-
borne danger.
The Kyivans were infected of Lyme disease in all oblasts of
Ukraine, except the Dnipropetrovsk and Luhansk ones. There were
20 patients infected abroad (15 countries). The most cases were
observed in Turkey (4 cases), Germany, the Czech Republic and
Sweden (two cases for each).
The positive for Borrelia spp. ticks, removed from humans in the
city and suitable for research, were revealed in 13-18%.
Conclusion. The hypothesis was confirmed by half. The contagion
of Lyme disease occurs in Kyiv as well as in the Kyiv Oblast (82%
of cases). In order to perform the relevant preventive medicine
measures, it is necessary to continue identification of the high tick-
borne danger locations in Kyiv.

# 278. Хвороба Лайма в м. Києві: місця нападу іксодових
кліщів на людей (кліщова небезпека)

Гришина М., Гунченко Н., Пропащев О., Євтушенко Т.,
Небогаткін І.

ДУ «Київський міський лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Хвороба Лайма являється найбільш розповсюдженим
природно-вогнищевим захворюванням з мультисистемними
клінічними проявами в Європі, Україні і зокрема в м. Києві
(Небогаткін і ін., 2017). Задачею роботи є виявлення місць, де
проходить зараження киян Лайм бореліозом, припускаючи,
що значна частка нападу кліщів на людей відбувається за
межами міста.
Методи. Проведено аналіз і узагальнення 2628 карт
епідеміологічного обстеження хворих з діагнозом «хвороба
Лайма» за п’ятирічний період з 2012 року в м. Києві. Для
складання географічних карт використовувалась програма
QGIS 2.18. Для виявлення зараження кліщів
використовувалась мікроскопія в темному полі згідно
стандартної методики.
Результат. Згідно офіційної статистики, захворювання людей
на Лайм бореліоз в м. Києві найбільше в Україні. За період з
2012 по 2016 рр. складає 23,11±1,73 відсотка. Найбільший
показник в 27,66 0/0000 зареєстровано у 2015 році.
Із офіційно виявлених хворих в м. Києві заразилось 1354, або
51,5%. Найбільша кількість випадків заражень зареєстрована
в таких зелених зонах міста: "Пуща-Водиця", Голосіївський
парк ім. М.Рильського, Центральний ботанічний сад ім.
М.М.Гришка, ліс біля озера "Синє" і житломасиву
"Виноградар", парк "Сирецький гай".
Інші хворі відмічали напад кліщів на території Київської
області (62,6% з 1274 випадків), в інших областях України
(26,5%), за кордоном (1,57). Місце зараження достовірно не
встановлено у 120 випадках: 4,6% від загальної кількості
хворих, або 9,4% від тих, що не постраждали на території м.
Києва.
В Київській області зараження відбулось на території всіх
районів. Найбільша кількість на території Києво-
Святошинського (112 випадків), Васильківського і
Вишгородського (по 84) районів. Найменше постраждали
люди з Володарського і Сквирського районів (по одній особі).
Створена відповідна електронна карта для виявлення зон, де
кліщова небезпека найбільша.
Кияни заразились хворобою Лайма на території всіх областей
України, крім Дніпропетровської і Луганської. За кордоном
заразились 20 людей (15 країн). Найбільша кількість в
Туреччині (4 випадки), Німеччині, Чехії і Швеції (по два
випадки).
Інфікованість кліщів Borrelia spр., що зняті з людей на
території міста і придатні до дослідження, становила 13-18%.
Висновок. Гіпотеза підтвердилась на половину. Зараження
людей хворобою Лайма відбувається як на території м. Києва,
так і Київської області (82% випадків). Для проведення
відповідних заходів профілактичної медицини необхідно
продовжувати виявлення місць високої кліщової небезпеки на
території м. Києва.
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# 289. Epizootological characteristic of morbidity from animal
rabies in Ukraine and prognosis of epizootic situation

Polupan I.1, Drozhzhe Zh.2, Gibaliuk Yu.3, Mazur M.1, Nikitova A.1,
Nychyk S.1

1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary Sanitary Expertise;
3State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer
Protection

Introduction. The problem of animal rabies is highly topical for
Ukraine, which is the most troubled country in Europe for this
zoonotic disease. Numerous factors, including the susceptibility of
a wide range of animals to the causative agent; the formation of
the viral circulation chain with the involvement of wild, domestic, as
well as live-stock animals; the economic losses from the
prevention and elimination of the disease outbreaks; the
extraordinary danger for human and the lack of treatment form the
social and economic significance of rabies. The constant persistent
unfavourable rabies situation throughout Ukraine requires its cause
search and the creation of the animal rabies distribution predictions
for the efficiency improvement of animal epidemic
countermeasures.
Materials. The reports of the Ukrainian oblast and regional
veterinary laboratories and the Rabies Bulletin Europe during the
10-year period (2008-2017) were investigated and analysed in this
work.
Results. The epizootic situation of rabies in Ukraine during the
period of 2008-2017 was characterized as persistent unfavourable
throughout the whole territory of the country with an average
annual registration of 1504±124 cases. The minimal rabies
incidence was observed in 2014 – 1072 cases, and its highest
level was in 2008 – 2164 cases.
Unlike the European countries, in which the species composition of
the morbidity from rabies is represented de facto by wildlife
species of animals, in Ukraine, the proportion of wild animals in the
morbidity pattern from rabies during the period of 2008-2017 made
up only 39.9%, out of which 88.1% was accounted for foxes.
Especially threatening situation in Ukraine has developed with the
rabies virus distribution among cats. Thus, during the period of
2008-2017, the portion of cats made up 28.1% with an annual
growth of prevalence.
The permanent rabies endemicity of the territory of Ukraine was a
prerequisite for creation of a database of rabies case geographical
coordinates in four oblasts of Ukraine, which is a part of the
national rabies database in Ukraine. According to the
characteristics of the epizootic rabies situation, which was based
on the results of the spatial-temporal analysis of the rabies
epizooty, a short-term (5 years) prediction of rabies distribution
among animals was created: the further stationarity of rabies in the
infected areas, the increase of anthropurgic manifestation of rabies
and the emergence of new rabies cases in the rabies-free areas,
where the oral vaccination of wild carnivores against rabies was
terminated.
Conclusion. The analysis of the epizootic rabies situation in
Ukraine during the period of 2008-2017 was conducted and the 5-
year prediction of the rabies epizooty development in Ukraine was
created. The conducted research is important for the efficiency
improvement of the rabies monitoring system in Ukraine.

# 289. Епізоотологічна характеристика захворюваності
тварин на сказ в Україні та прогноз епізоотичної ситуації

Полупан І.1, Дрожже Ж.2, Гібалюк Ю.3, Мазур М.1, Нікітова А.1,
Ничик С.1

1Інститут ветеринарної медицини НААН УКраїни;
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
3Державна служба України з питань безпечності харчових
продуктів та захисту споживачів

Вступ. Проблема сказу серед тварин є надзвичайно
актуальною для України, яка є найбільш неблагополучною
країною в Європі з цього зоонозу. Численні фактори, серед
яких сприйнятливість до збудника широкого кола тварин;
формування ланцюга циркуляції вірусу із втягненням диких,
домашніх, а також сільськогосподарських тварин; економічні
збитки від профілактики і ліквідації спалахів хвороби;
надзвичайна небезпека для людини і відсутність засобів
лікування формують соціальне й економічне значення сказу.
Постійне стійке неблагополуччя території України зі сказу
вимагає пошуків причин такої ситуації та створення прогнозів
поширення сказу серед тварин для підвищення ефективності
протиепізоотичних заходів.
Матеріали. В роботі досліджені й проаналізовані звіти
обласних і регіональних лабораторій ветеринарної медицини
України та Європейського бюлетеня зі сказу за 10-річний
період (2008-2017 рр.).
Результати. Епізоотична ситуація зі сказу в Україні в
2008-2017 рр. характеризувалася стабільним
неблагополуччям всієї території держави із середньорічною
реєстрацією 1504±124 випадків. Найменше випадків сказу
було встановлено в 2014 році – 1072, а найбільше у 2008 р. –
2164 випадки.
На відміну від європейських країн, де видова структура
захворюваності на сказ представлена фактично дикими
видами тварин, в Україні частка диких тварин в структурі
захворюваності на сказ становила в 2008-2017 рр. лише 39,9
%, де 88,1 % припадало на лисиць. Особливо загрозлива
ситуація в Україні склалася з поширенням вірусу сказу серед
котів. Так, протягом 2008-2017 рр. частка котів становила
28,1 % із щорічним ростом превалентності.
Постійна ендемічність території України щодо сказу була
передумовою до створення бази даних географічних
координат випадків сказу в чотирьох областях України, що є
частиною формування національної бази даних випадків
сказу в Україні. На основі характеристики епізоотичної
ситуації зі сказу, яка базувалася на результатах просторово-
часового аналізу епізоотії сказу, створено короткостроковий
(5 років) прогноз поширення сказу серед тварин: подальша
стаціонарність сказу в неблагополучних зонах, ріст
антропургічного прояву сказу та поява нових випадків сказу
на територіях, де припинено пероральну вакцинацію диких
м’ясоїдних тварин проти сказу.
Висновки. Проведено аналіз епізоотичної ситуації зі сказу в
Україні в 2008-2017 рр. і створено 5-річний прогноз розвитку
епізоотії сказу в Україні. Проведені дослідження є важливими
для підвищення ефективності системи контролю сказу в
Україні.
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# 294. Development of a model for the prediction of human
granulocytic anaplasmosis

Ben I., Lozynskyi I.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MoH of Ukraine

Introduction. Human Granulocytic Anaplasmosis (HGA) was first
verified in a laboratory by Lviv Research Institute of Epidemiology
and Hygiene of the MoH of Ukraine in 2007 among the patients
and confirmed the existence of its active natural foci on the
territory of Western Ukraine. Despite the long-term study of tick-
borne transmissible infections, HGA has not officially been
monitored and is still among the less-known diseases among
practitioners in Ukraine. To improve the situation, it is expedient to
use computer technologies and principles of evidence-based
medicine in epidemiology and clinic of infectious diseases. The
development of a model for predicting the likelihood of a diagnosis
of this disease based on clinical and laboratory characteristics
refers to the actual tasks.
Methods. Logistic regression was used to create the model. The
calculations were carried out in the PSPP v.1.0.1 program. In
order to evaluate the influence of the model on the dispersion, the
values of the Nagelkerke R Square were investigated. The
reliability of this model (p) is 0.003, with the Chi-square 23.629
with the degree of freedom 8. R Square Nadelkerkes is 0.332, that
is 33.2% of the dispersion regarding the possibility of human
granulocytic anaplasmosis can be predicted using this model. At
the same time, a retrospective review of our database showed that
the percentage of correctly predicted cases was 80.7%.
Results. Of the factors that were investigated during the
implementation of the work with the method of logistic regression,
eight factors were separated that, when combined, have an effect
on the risk of HGA - the fact of tick bite in history, increase in body
temperature, manifestations of pharyngitis, changes in the chest
radiographs, increased bilirubin and ALT levels, and, given that the
proportion of mixed infections with HGA and Lyme disease
exceeds 50%, the presence of migratory erythema (ME) and Lyme
borreliosis.
In the case of all eight factors, the probability of diagnosis of HGA
is 95.7%. If the patient does not have migratory erythema or
laboratory unconfirmed Lyme disease, the probability of diagnosis
of HGA is 99.8% and 82.0% respectively. When two factors (ME
and Lyme disease) are absent, provided that the remaining six are
present, the probability of diagnosis of HGA reaches 99%.
The prognosis of HGA in a patient sharply decreases to 45.9% if
he denies tick bite. In the absence of the main features - the
phenomena of pharyngitis and changes in the chest X-ray,
elevated levels of bilirubin and ALAT, and a history of tick bite, the
probability of HGA in a patient is 6.8%.
Conclusions. The use of this model for predicting the likelihood of
diagnosis of HGA will improve the diagnosis of tick-borne
transmissible diseases, in particular HGA, and will increase the
reliability of diagnosis and the use of rational antibiotic therapy.

# 294. Розробка моделі прогнозу виникнення
гранулоцитарного анаплазмозу людини

Бень І., Лозинський І.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Гранулоцитарний анаплазмоз людини (ГАЛ) вперше
лабораторно верифікували у ДУ «Львівський НДІ епідеміології
та гігієни МОЗ України» у 2007 році серед хворих та
підтвердили існування його активних природних вогнищ на
території Західної України. Незважаючи на тривале
дослідження кліщових трансмісивних інфекцій, ГАЛ офіційно
не моніторується і все ще належить до маловивчених хвороб
серед практичних лікарів в Україні. Для покращення ситуації
є доцільним використання комп'ютерних технологій та засад
доказової медицини в епідеміології та клініці інфекційних
хвороб. Розробка моделі прогнозу імовірності встановлення
діагнозу даного захворювання на основі клініко-лабораторних
характеристик відноситься до актуальних завдань.
Методи. Для побудови моделі було використано логістичну
регресію. Розрахунки проводились в програмі PSPP v.1.0.1.
Для оцінки впливу отриманої моделі на дисперсію
досліджували значення показника R-квадрату Нейджелкерка
(Nagelkerke R Square). Достовірність даної моделі (р)
становить 0,003, при ксі-квадрат (Chi-square) 23,629 при
значенні ступеню свободи 8. R-квадрат Наделькеркеса (R
Square Nadelkerkes) складає 0,332, тобто 33,2 % дисперсії
щодо можливості появи гранулоцитарного анаплазмозу
людини можна спрогнозувати за допомогою даної моделі.
Водночас ретроспективна перевірка щодо нашої бази даних
показала, що відсоток правильно прогнозованих випадків
становив 80,7 %.
Результати. Із сукупності факторів, які були досліджені у ході
виконання роботи за методом логістичної регресії, було
відокремлено вісім чинників, що при поєднаній дії мають
вплив на ризик виникнення ГАЛ – факт присмоктування
кліща в анамнезі, підвищення температури тіла, прояви
фарингіту, зміни на рентгенограмі органів грудної клітки,
підвищення рівня білірубіну та АлАТ, та, враховуючи, що
частка мікст-інфекцій ГАЛ-ЛБ перевищує 50 %, - наявність
мігруючої еритеми (МЕ) та виявлений Лайм-бореліоз (ЛБ).
У випадку присутності усіх восьми чинників імовірність
встановлення діагнозу ГАЛ становить 95,7 %. Якщо у пацієнта
немає мігруючої еритеми або лабораторно непідтверджений
ЛБ, імовірність діагнозу ГАЛ дорівнює 99,8 % та 82,0 %
відповідно. Коли відсутні два фактори (МЕ та ЛБ) за умови
наявності решти шести ознак, імовірність діагнозу ГАЛ
досягає 99 %.
Різко знижується до 45,9 % прогноз ГАЛ у хворого, якщо він
заперечує присмоктування кліща. При відсутності основних
ознак – явищ фарингіту та змін на рентгенограмі органів
грудної клітки, підвищених рівнів білірубіну та АлАТ, та
присмоктуванні кліща в анамнезі – імовірність виникнення
ГАЛ у пацієнта дорівнює 6,8 %.
Висновки. Використання даної моделі прогнозу імовірності
встановлення діагнозу гранулоцитарного анаплазмозу
людини покращить діагностику кліщових трансмісивних
захворювань, зокрема ГАЛ, та підвищить достовірність
діагностики та застосування раціональної антибіотикотерапії.
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# 295. Evolutionary ranking of rabies in Ukraine
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Introduction. The specialists of relevant state services diagnose
more than 1,600 cases of rabies in animals and sporadic cases in
humans annually. This 100% fatal disease is a constant threat to
the lives of people and animals. The aim of our study is a
retrospective analysis of the manifestations of rabies in animals to
reveal patterns of cyclicity and to study the species structure of an
epizooty of rabies on the territory of Ukraine for the 72-year period
(1945-2017).
Methods. The following archival materials have been used for
retrospective analysis: records of regional departments of
veterinary medicine, State Service Of Ukraine For Food Safety
And Consumer Protection, State Institution "Public Health Center
of the Ministry of Health of Ukraine" and the European rabies
Bulletin (https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/queries)
during the period from 1945 to 2017. Information on animals as the
source of a rabies virus for humans and the actual reporting on the
morbidity of animals was used for analysis. Standard statistic
methods of MS Excel and the statistical package SPSS 6.0 were
used.
Results. The species diversity of animals in the structure of rabies
has significantly changed during 1945-2017. It is worth to note two
periods of development of rabies epizooty in Ukraine: 1)
1940-1960-ies, when the main reservoir of the rabies virus had
been dogs, and 2) 1970-2010 years, when the main reservoir of
rabies virus has become foxes. In the first period, the proportion of
dogs in the morbidity structure was 87.9 %. Packs of feral dogs
carried the rabies virus into the settlements, which worsened the
epidemic situation. The proportion of cats during this period was
5.4 %, and wild animals – 4 %. During the second period the
percentage of domestic animals was 39.7 % (cats 31.8%, dogs
7.9%), and wild animals – 55.6%.
The analysis of information on sick animals with rabies that were
the source of infection for people after 1970s (2 period) has shown
the absence of statistical patterns according to the species
structure of a rabies epizooty during the same period.
A general upward trend of the number of foxes has been identified
for the twenty first century (up to 2017), the trend line y = 4,5544 x
– 3,9598 with (R2 = 0,785), although the proportion of domestic
animals is more than that in wild animals in the parallel dynamics.
Conclusions. A retrospective analysis allowed to identify stages
characteristic of rabies in Ukraine: "anthropurgic" (1945-1955),
"relative stability" (1960-1969)," sylvatic" (1970-1990), "relative
safety" (1991-1999), and expansion (2000 – today), and to
determine the role of different species in the epizootic process for
all stages.

# 295. Еволюційне ранжування сказу в Україні

Маковська І.¹, Полупан І.², Небогаткін І.³, Новохатній Ю.³,
Недосєков В.¹

¹Національний університет біоресурсів і
природокористування України;
²Інститут ветеринарної медицини НААН України;
³ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ.Щорічно фахівцями відповідних державних служб
діагностується більше 1600 випадків захворювання на сказу
тварин та поодинокі випадки у людей. Ця 100 % летальна
хвороба становить перманентну загрозу для життя людей і
тварин. Метою наших досліджень є проведення
ретроспективного аналізу прояву сказу у тварин із
виявленням закономірностей циклічності та видової
структури епізоотії сказу на території України за 72-річний
період (1945-2017 рр.).
Методи. Для ретроспективного аналізу використовувались
архівні матеріали: звіти обласних управлінь ветеринарної
медицини, Держпродспоживслужби України, ДУ «Центр
громадського здоров’я МОЗ України» та Європейського
бюлетеня зі сказу (https://www.who-rabies-bulletin.org/site-page/
queries) за період з 1945 по 2017 рр. Для аналізу
використовувалась інформація про тварин як джерело вірусу
сказу для людини і власне звітність із захворюваності тварин.
Використовувались стандартні статистичні методи MS Excel
та статистичний пакет SPSS 6,0.
Результати. Протягом 1945-2017 рр. суттєво змінювалася
видова різноманітність тварин у структурі захворюваності на
сказ. Варто відзначити два періоди розвитку епізоотії сказу в
Україні: 1) 1940-1960-і роки, коли основним резервуаром
вірусу сказу були собаки, і 2) 1970-2010-і роки, коли основним
резервуаром вірусу сказу стали лисиці. У перший період
частка собак в структурі захворюваності становила 87,9 %.
Здичавілі зграї собак заносили вірус сказу в населені пункти,
що погіршувало епідемічну ситуацію. Частка котів в цей
період складала 5,4 %, а диких тварин – 4 %. В другий період
відсоток домашніх тварин був 39,7 % (коти – 31,8%, собаки –
7,9 %), а диких тварин – 55,6%.
Аналіз інформації щодо хворих на сказ тварин, які були
джерелом інфекції для людей, після 1970-х років (період 2)
показав відсутність статистичної закономірності відповідно
видової структури епізоотії сказу в аналогічний період.
В ХХІ столітті (за період до 2017 року) виявлена загальна
тенденція до збільшення кількості лисиць, лінія тренду y =
4,5544x – 3,9598 з (R2 = 0,785), хоча частка домашніх тварин
переважає відсоток диких тварин у паралельній динаміці.
Висновки. Ретроспективний аналіз дозволив виділити
етапи, характерні для сказу тварин в Україні:
«антропургічний» (1945-1955), «відносної
стабільності» (1960-1969), «сільватичний» (1970-1990),
«відносного благополуччя» (1991-1999), експансії (2000 – наш
час), та визначити роль різних видів тварин в епізоотичному
процесі для усіх періодів.
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Introduction. Ixodid tick-borne borreliosis (ITB) and tick-borne
spotted fevers (TSF) are the current topical issue in Ukraine. The
study of spectrum of rickettsia types, reservoirs and vectors of tick
infections, identification of their enzootic territories has an
important medical value for prevention of human diseases.
Methods. Real-time PCR assay: detection of the DNA specific
areas of Rickettsia conorii, Borrelia burgdorferi sensu lato using
the commercial kits of reagents (MO BIO Laboratories, Inc., USA)
and the group- and species-specific primer sets (Sigma-Aldrich,
Germany). In total 352 samples, collected in 44 administrative
raions of the Lviv (87), Ivano-Frankivsk (75), Odesa (117) and
Donetsk (73) Oblasts, are examined. Epidemiological methods:
analysis of case records of epidemiological investigation of
infectious focus (form 357/o) and data of the form #1 "Report on
specific infections and parasitic diseases". Statistical methods:
data analysis using the computer software EpiInfoTM for Windows
(Version 3.5.1), Excel and Quantum GIS/1.6.0/.
Results. Over the last 10 years in Ukraine there has been a
tendency to increase of ITB morbidity rate (the greatest index was
in 2015 – 7.96/100,000 of population (3413 cases)). Mediterranean
spotted fever (MSF) is annually registered in the AR of Crimea and
Sevastopol. During 2011–2013 there 58 cases were registered, of
which 18 cases in previously unknown as enzootic territories.
Outside the territory of the Crimean Peninsula there were found
occasional cases of MSF in tourists in the AR of Crimea (Mykolaiv
Oblast), as well as in locals of the Kherson and Zaporizhzhia
Oblasts (2 cases).
The results of the DNA detection of ITB and rickettsias of TSF
group in the ixodid ticks, collected in the territories of western,
southern and eastern regions of Ukraine during 2011-2013,
revealed considerable expansion of the natural habitat of this
group of rickettsias in the areas previously not typical for them, and
also found out the conjoined natural infectious focuses in the Lviv
and Ivano-Frankivsk Oblasts in the ticks Ixodes ricinus,
Dermacentor marginatus, D. reticulates, which are the main
vectors of rickettsias of TSF group in the European continent. In
some raions the specific DNA areas of R.conoriі were identified
simultaneously in two types of ticks, which may be indicative of the
multivector feature of the natural focuses in these territories and
the increase of the human infecting risk.
Conclusions. The obtained results have need of persevering
investigations of the conjoined tick-borne infectious focuses in
different regions of Ukraine and adjusting of their laboratory
diagnostics using the modern highly specific molecular-genetic
technologies and employment of the geographic information
system potentiality that will allow scientifically validate the
measures of their epidemiological surveillance in different
landscape-geographical zones.

# 296. Вивчення поєднаних вогнищ кліщових інфекцій в
різних регіонах України

Зарічна О.,Шульган А., Лозинський І.

ДУ «Львівський науково-дослідний інститут епідеміології та
гігієни МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщові бореліози (ІКБ) та кліщові плямисті
гарячки (КПГ) є актуальною проблемою сьогодення в Україні.
Вивчення спектру видів рикетсій, резервуарів та
переносників кліщових інфекцій, визначення їх ензоотичних
територій має важливе медичне значення для попередження
захворювань людей.
Методи. Метод полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в
реальному часі: виявлення специфічних ділянок ДНК
Rickettsia conorii, Borrelia burgdorferi sensu lato з застосуванням
комерційних наборів реактивів (MO BIO Laboratories, Inc.,
USA) та наборів групо-, видо-специфічних праймерів (Sigma-
Aldrich, Germany). Всього досліджено 352 проб, зібраних на
території 44 адміністративних районів Львівської (87), Івано-
Франківської (75), Одеської (117) та Донецької (73) областей.
Епідеміологічні методи: аналіз карт епідобстежень вогнища
інфекційного захворювання (форма 357/о), даних форми № 1
«Звіт про окремі інфекції та паразитарні хвороби».
Статистичні методи: аналіз даних з використанням
комп’ютерного програмного забезпечення EpiInfoTM для
Windows (Version 3.5.1), Exсel та Quantum GIS/1.6.0/.
Результати. За останні 10 років в Україні існує тенденція до
зростання рівня захворюваності ІКБ (найвищий показник у
2015 році— 7,96 на 100,000 населення (3413 випадків)).
Марсельська плямиста гарячка (МПГ) щорічно реєструється
на території АР Крим та у м. Севастополі. Протягом 2011 -
2013 років тут було зареєстровано 58 випадків, причому 18 з
них, у раніше невідомих як ензоотичні територіях. За межами
Кримського півострова поодинокі випадки МПГ були виявлені
у осіб, які відпочивали в АР Крим (Миколаївська область), а
також у місцевих жителів Херсонської та Запорізької
областей (2 випадки).
Результати виявлення ДНК ІКБ та рикетсій групи КПГ в
іксодових кліщах, зібраних на територіях західного,
південного та східного регіонів України протягом 2011-2013
рр., показали значне розширення ареалу рикетсій цієї групи
на територіях, раніше для них не притаманних, а також
виявили поєднані осередки інфекцій у Львівській та Івано-
Франківській областях у кліщах Ixodes ricinus, Dermacentor
marginatus, D. reticulates, які є основними переносниками
рикетсій групи КПГ на європейському континенті. У деяких
районах специфічні ділянки ДНК R.conoriі одночасно
виявлено у двох видах кліщів, що вказує на полівекторність
природних осередків на цих територіях та на зростання
ризику інфікування людей.
Висновки. Одержані результати потребують проведення
цілеспрямованих досліджень поєднаних вогнищ кліщових
інфекцій у різних регіонах України та налагодження їх
лабораторної діагностики із застосуванням сучасних
високоспецифічних молекулярно-генетичних технологій та
використанням потенційних можливостей геоінформаційних
систем, що дозволить науково обґрунтувати заходи з
епідеміологічного нагляду за ними у різних ландшафтно-
географічних зонах.
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# 307. Assessment of epidemic and epizootic processes of
natural focal infections dynamics at the territory of Kharkiv
Oblast at the turn of the century

Chumachenko T.1, Sukhorukova G.2, Kilipko L.2, Makhota L.2

1Kharkiv National Medical University;
2SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Natural-focal infections in Ukraine is an important
medical and social problem, which threaten the emergence of
epidemic complications among the population. Objective: to
assess the manifestations of epidemic and epizootic processes of
natural focal infections in Kharkiv Oblast.
Methods. A retrospective analysis of the features of epidemic and
epizootic processes according to the routine monitoring of natural
focal infections in Kharkiv Oblast in 1997-2017 has been
conducted.
Results. Among the natural focal infections, the pathogens which
circulate in Kharkiv Oblast, the most important are leptospirosis,
rabies, borreliosis, tularemia. For 20 years, there has been rises in
the human leptospirosis incidence every 4-6 years with a general
tendency to reduction of the epidemic process intensity. Cases of
infection mostly occured in natural foci of leptospirosis when
visiting the reservoirs, which led to a summer-autumn seasonality
with maximum incidence in August. The seasonality coefficient
was 79.6%. The epizootic season lasted a month longer, the
maximum infection of small mammals was observed in September
(21.5%), which coincides with the increase in the number of
harvest mouse, the main host of leptospira in Kharkiv Oblast. The
epizootic process of rabies was characterized by fluctuations in the
morbidity of animals caused by epizootics in foxes, with a tendency
to growth observed mostly in autumn-winter season with peak in
November-December. Cases of rabies in humans (7) are
registered during epizootic years. Dynamics of seeking medical
help for rabies rates per 100 thousand population does not
correlate with the intensity of epizootic process, and since 2011,
these rates decreased from 202,0 to 150,4 in 2017. Most of such
cases take place in summer (34.9% of cases).
During the monitoring period for Ixodic tick borreliosis, the increase
in human incidence is seen with peaks every 3-4 years, which
coincides with ticks number and the increase of their infection with
Borrelia (4,4% - 15,1%); there is a pronounced summer
seasonality with a maximum in May-August (56.5%). Tick bite
occured more frequently in May-July (65.6%) and October
(11.5%). There was no increase in tick activity during 2016-2017,
the rise of the incidence occured later (June-September).
Epizootics of tularemia occur with the growth of the number of
small mammals with periodicity of 4-8 years. 2 cases of disease in
humans were diagnosed in 1998 and 2003. Seasonality is
associated with routes of transmission: vector-born - in summer,
contact – in winter.
Conclusions. Despite the sporadicity of incidence of the most
natural focal infections among the population of Kharkiv Oblast, the
dependence of disease incidence from the recurrence of the
epizootic process is preserved. The periods of peak human
infection have been established, which allows to predict the
development of the epidemic process with a sufficient probability.

# 307. Оцінка дінамики епідемічного та епізоотичного
процесів природно-осередкових інфекцій на території
Харківської області на межі століть

Чумаченко Т.1, Сухорукова Г.2, Килипко Л.2, Махота Л.2

1Харківський національний медичний університет;
2ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Природно-осередкові інфекції в Україні є важливою
медико-соціальною проблемою, несуть загрозу виникнення
епідемічних ускладнень серед населення. Мета: Оцінити
прояви епідемічного та епізоотичного процесів природно-
осередкових інфекцій в Харківській області.
Mетоди. Проведений ретроспективний аналіз проявів
епідемічного та епізоотичного процесів за даними рутинного
моніторингу за природно-осередковими інфекціями в
Харківській області в 1997-2017 рр.
Результати. Серед природно-осередкових інфекцій,
збудники яких циркулюють в Харківській області, найбільшу
актуальність мають лептоспіроз, сказ, бореліози, туляремія.
За 20 років відмічено підйоми захворюваності людей на
лептоспіроз кожні 4-6 років з загальною тенденцією до
зменшення інтенсивності епідемічного процесу. Інфікування
людей у більшості випадків відбувалось у природних
осередках лептоспірозу при відвідуванні водоймищ, що
обумовлювало літньо-осінню сезонність з максимумом
захворюваності у серпні. Коефіцієнт сезонності склав 79,6 %.
Епізоотичний сезон тривав на місяць довше, максимальна
ураженість дрібних ссавців відмічалась у вересні (21,5 %), що
співпадає з ростом чисельності миші польовій, головного
хазяїна лептоспір в Харківської області. Епізоотичний процес
сказу характеризувався коливаннями рівнів захворюваності
тварин, зумовленої лисячими епізоотіями, з тенденцією до
росту, вираженою осінньо-зимовою сезонністю з піком у
листопаді-грудні. Випадки сказу у людей (7) зареєстровані в
роки епізоотій. Динаміка показників звернень на 100 тис.
населення за антирабічною допомогою не корелюється з
напруженістю епізоотичного процесу, з 2011 р. ці показники
зменшились з 202,0 до 150,4 в 2017 р. Частіше люди
звертаються у літній період (34,9 % випадків). За період
моніторингу за іксодовими кліщовими бореліозами
відмічається зростання захворюваності людей з підйомами
кожні 3-4 роки, що співпадає з чисельністю кліщів та
зростанням їх інфікованості бореліями (4,4 % - 15,1 %);
виражена літня сезонність з максимумом у травні-серпні
(56,5%). Присмоктування кліща частіше відбувалося у травні-
липні (65,6 %) та жовтні (11,5 %). В 2016-2017 рр. активність
кліщів у жовтні не підвищувалась, підйом захворюваності був
більш пізній (червень-вересень). Епізоотії туляремії
виникають при зростанні чисельності дрібних ссавців з
циклічністю 4-8 років. Випадки (2) захворювання людей
виявлено на підйомі епізоотій у 1998 і 2003 роках. Сезонність
пов’язана зі шляхом передачі збудника: трансмісивний –
влітку, контактний – взимку.
Висновки. Незважаючи на спорадичність захворюваності
населення на більшість природно-осередкових інфекцій, в
Харківській області зберігається залежність захворюваності
людей від циклічності епізоотичного процесу. Встановлено
періоди ризику зараження людей, що дозволяє з достатньою
вірогідністю прогнозувати розвиток епідемічного процесу.



Page 81Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

EPIDEMIOLOGY OF INFECTIOUS DISEASES /
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

# 313. Tularemia in the territory of Donetsk Oblast in
2016-2017

Kocherga N.1, Davydenko I.1. Vydaiko N.2, Bilonyk O.2, Nebogatkin
I.2

1Mariupol City Branch of the SI Donetsk Oblast Laboratory Center
of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Tularemia outbreak in Kosovo was provoked by
military activities in the country. The first patients were registered
in two districts, and then the disease spread to virtually the entire
territory (Reintjes, et al, 2002; Grunow, R., Finke, E. J., 2002;
Hestvik, et al, 2015). V. Trykhlib (2017) reports on the cases of
disease in people from the ATO area. Purpose: to conduct
preliminary monitoring of epidemic and epizootic situation
regarding tularemia in the areas of Donetsk Oblast that are
controlled by Ukraine.
Methods. Bacteriological and serological studies, real-time PCR
assays, pick-up of small mammalians and other material were
conducted in accordance with the standard relevant institutional
guidelines and additional instructions provided by the diagnostic
tools manufacturers.
Results. Blood samples of 55 people with fever were examined,
7197 trap-days were worked out, 507 small mammals of 5 species
were picked up (groups of species of wood mouse, European
microtus, house mouse, striped field mouse and sorex), 237 bird
pellets were picked, 237 farm animals were examined, from which
608 ixod mites of 4 species were picked (Dermacentor marginatus
(abundance index (AI) 1.7); Ixodes ricinus (D. reticulatus (AI 0.13),
Rhipicephalus rossicus (AI 0.25), 118 mites of 3 species were
picked from the environment I. ricinus (AI 0.25); D. reticulatus (AI
2.5) and R. rossicus (AI 4.82), 18 flag-hours were worked out and
76 mites of 5 species were picked (I. ricinus (AI 0.3), D. reticulatus
(AI 0.2), D. marginatus (AI 2.7), R. rossicus (AI 0.8) and R.
sanguineus (AI 0.2).
No specific fragments of Francisella tularensis DNA were revealed
in real time PCR study of 11 small mammals and 76 (10 pools) of
ixodic mites. Bacteriologically, 231 small mammals with negative
result were investigated for tularemia, yersiniosis and listeriosis.
Serological methods tested: in 10 samples from the environment
the result is negative; in 51 pellets of predatory birds (47.1%)
tularemia microbe antigen has been found at the level of 1:20-1:40.
In the study of the house mouse and the European microtus blood,
positive results were obtained at the level of 1:80 (single animals).
Human blood research revealed positive result in 20% with the
levels of 1:50 to 1:400.
Conclusions. As a result of the research, it was found that
epidemic and epizootic situation regarding tularemia in Donetsk
Oblast is unstable. The probability of outbreaks of this infection
among people (including military) is higher than average, which
requires constant monitoring of tularemia in the Oblast and
providing preventive measures.

# 313. Туляремія на території Донецької області в
2016-2017 рр.

Кочерга Н.1, Давиденко І.1, Видайко Н.2, Білоник О.2,
Небогаткін І.2

1Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Спалах туляремії в Косово був спровокований
військовими діями в цій країні. Перші хворі були
зареєстровані у двох районах, а потім хвороба поширилася
практично на всю територію (Reintjes, et al, 2002; Grunow, R.,
Finke, E. J., 2002; Hestvik, et al, 2015). Про випадки
захворювань людей із зони АТО повідомляє Трихліб В. (2017).
Мета роботи: провести попередній моніторинг епідемічної та
епізоотичної ситуації з туляремії на підконтрольних Україні
територіях Донецької області.
Методи. Бактеріологічні і серологічні дослідження,
дослідження методом ПЛР в реальному часі, збір дрібних
ссавців та іншого матеріалу проводились згідно стандартних
відповідних відомчих методичних вказівок та додаткових
інструкцій виробників діагностикумів.
Результати. Всього досліджено кров 55 осіб з температурою,
відпрацьовано 7197 пастко-діб, відловлено 507 дрібних
ссавців 5 видів (групи видів мишак лісовий, європейська
полівка, хатня миша, житник пасистий і мідиця), зібрано 237
пелеток птахів, оглянуто 237 сільськогосподарських тварин, з
них зібрано 608 іксодових кліщів 4 видів (Dermacentor
marginatus (індекс рясності (ІР) – 1,7); Ixodes ricinus (D.
reticulatus (ІР – 0,13), Rhipicephalus rossicus (ІР – 0,25), в
природі зібрано 118 кліщів трьох видів— I. ricinus (ІР – 0,25);
D. reticulatus (ІР – 2,5) і R. rossicus (ІР – 4,82), відпрацьовано
18 прапоро-годин і зібрано 76 кліщів п’яти видів (I. ricinus (IP –
0,3), D. reticulatus (IP – 0,2), D. marginatus (IP – 2,7), R. rossicus
(IP – 0,8) і R. sanguineus (IP – 0,2).
Специфічних фрагментів ДНК Francisella tularensis не
виявлено при дослідженні методом ПЛР в реальному часі 11
дрібних ссавців і 76 (10 пулів) іксодових кліщів.
Бактеріологічно на туляремію, ієрсиніоз та лістеріоз
досліджено 231 дрібний ссавець з негативним результатом.
Серологічними методами досліджено: 10 зразків з довкілля
— результат негативний, у 51 пелетці хижих птахів (47,1%)
знайдено антиген туляремійного мікробу у титрах 1:20 – 1:40.
При дослідженні крові хатньої миші і полівки європейської
отримано позитивні результати у титрах 1:80 (одиничні
тварини). При дослідженні крові людей у 20% встановлено
позитивний результат у титрах від 1:50 до 1: 400.
Висновки. В результаті досліджень виявлено, що епідемічна
та епізоотична ситуація з туляремії на території Донецької
області нестійка. Ймовірність спалахів цієї інфекції серед
людей (в т.ч. військових) вища середньої, що потребує
постійного моніторингу за туляремією в цьому регіоні і
профілактичних заходів.
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# 314. Features and urgency of tick-borne virus encephalitis in
Volyn Oblast

Dudkovska L., Yanko N., Gnatiuk O., Gavryshchuk V.

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The territory of Volyn is endemic in many natural-
focal infectious diseases. The aim of the study was to assess the
epizootic and epidemiological situation and the prognosis of the
spread of tick-borne encephalitis in this oblast.
Methods. Epidemiological, cartographic and molecular genetic
methods were used in this work. The data of sectoral statistical
reporting (f 2) in Ukraine and Volyn Oblast for 2008-2017 were
analyzed. The polymerase chain reaction method was used to
conduct 22 studies of mite pools for the presence of tick-borne
encephalitis virus. An analysis of the complaints of ticks bitten to
health facilities in the oblast (in 2016. - 517 people, 2017. - 493
people).
Results. There are almost 90 enzootic settlements with tick-borne
encephalitis in all raions of the oblast. Every year from 400 to 600
people apply for medical help for tick bites. According to the
Ministry of Health of Ukraine, over the last 10 years, the country
has registered more than 60 cases of tick-borne encephalitis, of
which up to 70% are found in the territory of Volyn Oblast. In
Volyn, since 1995, there has been an active natural focus of tick-
borne encephalitis in the Ratnivskyi raion (which accounts for up to
90% of all patients in the oblast). Over the last 10 years, very few
cases of tick-borne virus encephalitis have been recorded in other
oblasts: in Kovel, Starovyzhevsky, Lutsk Oblasts, and the city
Lutsk (all in 2006); Shatskii (in 2009 - 2010); Volynskyi (in 2012), in
Kivertsi (in 2006, 2016 and 2017). The disease incidence of tick-
borne encephalitis in recent years is sporadic in nature, with a
tendency to decrease rates. In 100% of diseases caused by ticks
bites of people when they are in natural foci. Effective measures to
prevent tick-borne encephalitis have always been vaccinations,
which covered more than 25 thousand people a year. However,
due to the lack of a vaccine in Ukraine, vaccinations have not been
carried out since 2009. Therefore, preventive measures come to
ensuring people's protection from tick bites, landscaping adjacent
areas, acaricidal treatments and measures to prevent people from
biting bloodsucking insects.
Conclusions. The territory of Volyn Oblast is enzootic tick-borne
virus encephalitis, and the diversity of the natural landscape and
biocenoses on its territory contribute to the long-term existence of
natural focal infections. The stable epidemic potential for tick-borne
encephalitis and other dangerous natural focal infections testifies
to the urgency of the issue of improving the effectiveness of
modern diagnostic and surveillance methods.

# 314. Особливості та актуальність кліщового вірусного
енцефаліту у Волинській області

Дудковська Л., Янко Н., Гнатюк О., Гаврищук В.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Територія Волині ендемічна по багатьом природно-
осередковим інфекційним захворюванням. Метою
дослідження була оцінка епізоотичної та епідемічної ситуації
та прогноз поширення кліщового вірусного енцефаліту в
області.
Методи. В роботі використано епідеміологічний,
картографічний та молекулярно-генетичний методи.
Проаналізовано дані галузевої статистичної звітності (ф 2) по
Україні та Волинській області за 2008-2017 роки. Методом
полімеразної ланцюгової реакції проведено 22 дослідження
пулів кліщів на наявність вірусу кліщового енцефаліту. Аналіз
звернень постраждалих від укусів кліщів в медичні установи
області (у 2016р. – 517, осіб 2017р. - 493 осіб).
Результати. В області налічується майже 90 ензоотичних
населених пунктів по кліщовому вірусному енцефаліту у всіх
районах області.Щорічно звертаються за медичною
допомогою з приводу укусів кліщами від 400 до 600 осіб. За
даними МОЗ України, протягом останніх 10 років в державі
зареєстровано понад 60 випадків захворювання на кліщовий
вірусний енцефаліт, з яких до 70% виявлено на території
Волинської області. На Волині, з 1995 року, існує
активнодіючий природний осередок кліщового вірусного
енцефаліту в Ратнівському районі (де виявляється до 90% від
всіх захворілих по області). За останні 10 років поодинокі
випадки кліщового вірусного енцефаліту реєструвались й у
інших районах: у Ковельському, Старовижівському, Луцькому
районах та м. Луцьку (усі у 2006 році);Шацькому (у 2009 –
2010 роках); В.Волинському (у 2012 році), в Ківерцівському (у
2006, 2016 та 2017 роках). Захворюваність на кліщовий
вірусний енцефаліт останніми роками носить спорадичний
характер з тенденцією до зниження показників. У 100%
захворювань спричинено укусами людей кліщами при
перебуванні їх в природних осередках. Ефективним заходом
профілактики кліщового енцефаліту завжди були щеплення,
котрими охоплювалось в області понад 25 тис. осіб щорічно.
Однак через відсутність в Україні вакцини, щеплення не
проводились з 2009 року. Тому, профілактичні заходи
зводяться до забезпечення захисту людей від укусів кліщів,
проведенню благоустрою прилеглих до зон відпочинку
територій, здійснення акарицидних обробок та заходів
попередження людей від укусів кровососних комах.
Висновки. Територія Волинської області є ензоотичною
кліщового вірусного енцефаліту, а різноманітність природного
ландшафту та біоценозів на її території сприяють
довготривалому існуванню природно-осередкових інфекцій.
Стійкий епідемічний потенціал щодо кліщового вірусного
енцефаліту та інших небезпечних природно-осередкових
інфекцій, свідчить про актуальність питання підвищення
ефективності сучасних методів діагностики та епіднагляду.
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# 315. Epidemiological characteristics of yersiniosis disease
in Kharkiv

Polivyanna Yu., Raylyan M., Chumachenko T.

Kharkiv National Medical University

Introduction.Yersiniosis is a zoo-anthroponic infection, in which
humans get infected by rodents.
Methods. An analysis of the registered yersiniosis cases in
Kharkiv according to official reports of the Kharkiv Oblast
Laboratory Center of the Ministry of Health of Ukraine for
2007-2017 was condacted. All cases of yersiniosis have been
confirmed serologically.
Results. Average long-term incidence rate of yersiniosis per 100
thousand population in Kharkiv for 2007-2017 was 1.0; the
minimum (0.4) was in 2014, the maximum (2.0) - in 2009. The
proportion of cases among children was higher and ranged from
66.7% in 2014 to 94.7% in 2017, the incidence of yersiniosis
among children per 100 thousand children population varied from
0.6 in 2010 to 9.7 in 2016. The incidence of pre-school children
who did not attend pre-school establishments was higher. In 2016,
incidence rate per 100 thousand children among them amounted
to 13.1 against 4.8 among pre-school children attending children's
groups. The proportion of cases among unorganized children of
preschool age was prevalent in the structure of the children
morbidity in 2015-2016 years. Their percentage was 40,9% in
2016, 35,7% in 2015, the part of yersiniosis cases among
schoolchildren prevailed (73,3%) in 2017.
During the rise in the incidence of yersiniosis in 2009, cases were
registered among different groups of the population: the
unemployed (28.6%), students of higher educational institutions
(21.4%), workers (17.9%), employees (10, 7%), schoolchildren
(10.7%) and workers of enterprises, preschool children
unorganized (3.6%), retired (3.6%).
The analysis of transmission routes showed a predominance of the
food way of transmission, the proportion of which was in 2007 -
82.4%, in 2010 - 91.7%. However, in 2014 and 2015-2017 noted
the low level of the establishment of transmission routes for
yersiniosis (in 2014 - 83.3% and 100% in other years). In the
previous years (2007-2010), the proportion of unidentified
transmission routes was significantly lower (17.7% in 2007, 9.1%
in 2008, 7.1% in 2009, 2010 - 8.3%). The transmission factors of
this infection were in 2010: domestic products 45.5% (vegetables
and fruits - 100%), products purchased on the market 36.4%
(vegetables - 75%, milk - 25%), products purchased in the trading
network - 18.2% (vegetables - 100%). The seasonality for
yersiniosis was smoothed; cases were more frequently registered
in the spring-autumn periods.
Conclusions. The obtained data testify to the presence of the risk
of infection by the Yersinia population of Kharkiv, which dictates
the need for improvement of sanitary and educational work,
strengthening control over the provision of quality food for children,
proper storage of vegetables and fruits, compliance with cooking
technology, adherence to the sanitary and hygienic rules in food
stores and vegetable stores, and the effectiveness of deratization.
For quality control of the epidemiological situation due to
yersiniosis, it is necessary to improve monitoring and
epidemiological investigation of cases of infection.

# 315.Епідеміологічні особливості захворюваності на
ієрсиніоз в місті Харкові

Поливянна Ю., Райлян М.,Чумаченко Т.

Харківський національний медичний університет

Вступ. Ієрсиніоз - зооантропонозна інфекція, зараження
людей якою відбувається від гризунів.
Методи. Проведений аналіз зареєстрованих в м. Харкові
випадків ієрсиніозу за даними офіційних звітів ДУ
«Харківський обласний лабораторний центр МОЗ України» за
2007 - 2017 рр. Всі випадки ієрсиніозу були підтверджені
серологічно.
Результати. Середньобагаторічний показник захворюваності
на ієрсиніоз на 100 тис. населення в м. Харкові за 2007 - 2017
рр. склав 1,0; мінімальним (0,4) був у 2014 р., максимальним
(2,0) – в 2009 р. Частіше хворіли діти, питома вага випадків
серед них коливалась від 66,7 % в 2014 р. до 94,7 % в 2017 р.,
інцидентність ієрсиніозу серед дітей на 100 тис. дитячого
населення коливалась від 0,6 в 2010 р. до 9,7 в 2016 р.
Захворюваність дітей дошкільного віку, які не відвідували
дитячі дошкільні заклади, була вищою. У 2016 р. показник
інцидентності на 100 тис. дитячого населення серед них
склав 13,1 проти 4,8 серед дітей дошкільного віку, які
відвідують дитячі колективи. У структурі захворюваності
дітей у 2015 - 2016 рр. превалювала частка випадків серед
неорганізованих дітей дошкільного віку, питома вага яких
склала 40,9 % в 2016 р., 35,7 % в 2015 р., в 2017 р.
переважала частка випадків ієрсиніозу серед учнів шкіл
(73,7 %).
Під час підйому захворюваності на ієрсиніоз у 2009 р. випадки
були зареєстровані серед різних груп населення: безробітних
(28,6 %), студентів вищих навчальних закладів (21,4 %),
робітників (17,9 %), службовців (10,7 %), учнів шкіл (10,7 %) та
робітників підприємств, дошкільників неорганізованих (3,6 %),
пенсіонерів (3,6 %).
Аналіз шляхів передачі показав переважання харчового
шляху передачі, питома вага якого становила в 2007 р. -
82,4 %, в 2010 р. - 91,7 %. Однак, в 2014 р. та в 2015 -
2017 р.р. відмічався низький рівень встановлення шляхів
передачі ієрсиніозу (в 2014 - 83,3 % та 100 % в інші роки). В
попередні роки (2007 – 2010 рр.) питома вага невстановлених
шляхів передачі була значно нижче (в 2007 р. – 17,7 %, в 2008
р. – 9,1 %, в 2009 р. - 7,1 %, в 2010 р. - 8,3 %). Факторами
передачі даної інфекції у 2010 р. стали: продукція домашнього
приготування 45,5 % (овочі і фрукти – 100 %), продукція,
придбана на ринку 36,4 % (овочі – 75 %, молоко – 25 %),
продукція, придбана в торгівельній мережі – 18,2 % (овочі –
100 %). Сезонність при ієрсиніозі мало виражена, частіше
випадки реєструвались у весняно-осінній періоди.
Висновки. Отримані дані свідчать про наявність ризику
інфікування ієрсиніями населення м. Харкова, що диктує
необхідність поліпшення санітарно-просвітницької роботи,
посилення контролю забезпечення якісним харчуванням
дітей, належного зберігання овочів та фруктів, дотримання
технології приготування їжі, додержання санітарно –
гігієнічного режиму на продуктових складах та
овочесховищах, ефективності дератизації. Для якісного
контролю епідемічної ситуації щодо ієрсиніозу необхідно
поліпшити моніторинг та епідеміологічне розслідування
випадків інфекції.
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# 316. Ixodes ticks as a vector of tick borne diseases in
Belarus

Kniazeva V., Pogotskaya U., Krasko A.

Republican Research and Practical Center for Epidemiology and
Microbiology, Minsk, Belarus

Background: Ticks are the main vectors of zoonotic infections
worldwide. Four main tick borne pathogens (Borrelia burgdorferi
sensu lato tick-borne encephalitis virus, Rickettsia spp.,
Anaplasma phagocytophillum) where detected in seasons in years
2010-2016 in Ixodes ticks in Belarus. In recent years, awareness
of coinfections has increased as synergistic or antagonistic effects
on interacting bacteria have been observed. To date, several
reports on coinfections of ticks with Rickettsia spp. and Borrelia
spp., Borrelia spp. and tick borne encephalitis virus are available.
Methods: Ticks were collected with the flagging method and sent
to the laboratory with information on the collection site, date, and
species. Therefore, 504 questing Ixodes ticks were collected from
April to October 2017 at the territory of the Republic of Belarus and
analyzed by real-time PCR amplification for the Borrelia spp., tick-
borne encephalitis virus, Rickettsia spp., Anaplasma
phagocytophyllum, Ehrlihia muris.
Results: Out of 504 surveyed ticks in 156 (31.08%) the presence
of DNA of Borrelia burgdorferi sensu lato was detected, in 83
(16.47 %) RNA of TBE virus was detected, in 170 (33.7 %) of DNA
of Rickettsia spp. Was found, in 104 (20.63 %) the presence of
DNA of Anaplasma phagocytophillum was revealed and in 107
(21.2 %) Ehrlihia muris were detected. The study also gave
opportunity to detect mixed infections in tick with few pathogens
simultaneously. Our study revealed that 94 samples (18.6 %)
contained a combination of two or more pathogens. The most
frequent combinations was the combination of Borrelia burgdorferi
s. l. and Rickettsia spp. The number of non-infected ticks was 97
(19.2%).
Conclusions: The obtained results suggest the circulation of a
wide variety of infectious agents, some of zoonotic concern, in
hard ticks from Belarus (80.8% of ticks infected at least with one
pathogen) with prevalence of Borrelia spp. and Rickettsia spp.
Further studies should be conducted to better characterize
(genetically and phenotypically) the microorganisms detected, both
in what regards their potential pathogenicity towards vertebrates,
and to assist the implementation of effective control strategies for
the management of ticks and human and animal tick-borne
pathogens.

# 316. Іксодові кліщі як переносники кліщових
захворювань в Білорусі

Князєва В., Поготская У., Краско A.

Республіканський науково-практичний центр епідеміології та
мікробіології, м. Мінськ, Білорусь

Вступ. Кліщі є основними переносниками зоонозних інфекцій
у всьому світі. Чотири основні кліщові збудники (Borrelia
burgdorferi sensu lato з вірусом кліщового енцефаліту,
Rickettsia spp, Anaplasma phagocytophillum), були виявлені
сезонно в 2010-2016 роках в іксодових кліщах в Білорусі. В
останні роки поінформованість про коінфекції значно зросла,
оскільки спостерігається синергетичний або антагоністичний
вплив на взаємодіючі бактерії. На даний час подано декілька
звітів про виявлення коінфекції кліщів, таких як Rickettsia spp.
та Borrelia spp., Borrelia spp та вірусу кліщового енцефаліту.
Методи: Кліщів збирали методом маркування та відправляли
в лабораторію з інформацією про місце збору, дату та види.
Таким чином протягом квітня-жовтня 2017 року на території
республіки Білорусія було знайдено та зібрано 504 кліщів
Ixodes, які були проаналізовані за допомогою ампліфікації
ПЦР в реальному часі для Borrelia spp, вірусу кліщовог
енцефаліту, Rickettsia spp, Anaplasma phagocytophyllum,
Ehrlihia muris.
Результати. З 504 обстежених кліщів, у 156 (31, 08%) було
виявлено ДНК Borrelia burgdorferi sensu lato, в 83 (16.47 %) -
РНК вірус кліщового енцефаліту, в 170 (33.7 %) - ДНК
Rickettsia spp., в 104 (20,63%) - наявність ДНК Anaplasma
phagocytophillum та в 107 (21,2%)- Ehrlihia muris. Дослідження
також дало змогу одночасно виявити змішані інфекції в кліщі
з декількома збудниками. Наше дослідження виявило, що 94
зразки (18,6%) містять комбінацію двох або більше збудників.
Найбільш поширеними комбінаціями були поєднання Borrelia
burgdorferi s. l. та Rickettsia spp. Кількість неінфікованих кліщів
становило 97 (19,2%).
Висновки: Отримані результати свідчать про циркуляцію
широкого спектру інфекційних збудників, деякі з яких
належать до зоонозних, в твердих кліщах з Білорусі (80,8%
кліщів, інфікованих щонайменше одним патогеном) з
переважанням Borrelia spp і Rickettsia spp. Подальші
дослідження необхідні для кращої характеристики
(генетичної та фенотипної) виявлених мікроорганізмів, як з
точки зору їх потенційної патогенності, так і для сприяння
впровадження ефективних стратегій контролю, необхідних
для лікування кліщів та кліщових патогенів у людини та
тварини.
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# 338. Control of the effectiveness of wild carnivorous oral
Immunization against rabies in Ukraine in 2013-2017

Marchuk O.1, Pavlunko V.1, Omelyanenko M.2, Lozhkina O.1

1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. In Ukraine, the issue of rabies is extremely relevant,
because up to 2000 of cases in animals is registered annually, and
human deaths have been also revealed. In order to control rabies,
buffer area was created in 2013 at the border with Poland as part
of collaboration; with this aim, oral immunization was provided in
some areas of Volyn Oblast, Lviv Oblast and Zakarpattia (26.4
thous km2). In 2016 the buffer area was expanded up to 38,450
thous km2, and additional agreement was signed with The Ministry
of Agriculture of Hungary, and buffer area was created at the
border with Hungary (i.e. part of Zakarpattia and Ivano-Frankivsk
Oblasts with an area of 10.2 thous km2).
The complex of measures for the elimination of rabies includes
creation of the vaccines quality control system, continuous
serological monitoring of their shelf life as well as monitoring of
post-vaccination immunity (the study of blood serum and teeth of
wild carnivorous for a marker tetracycline).
Therefore, the purpose of our research was to conduct laboratory
control of the effectiveness of oral immunization of wild carnivores
against rabies by detecting tetracycline biomarker in the slide of
fangs of wild carnivorous.
Methods. The study was conducted within the premises of
research pathomorphological department of the State Scientific
Research Institute of Laboratory Diagnostics and Veterinary and
Sanitary Expertise within 2013-1017. The materials were the cuts
of fangs taken from the delivered lower jaws of wild carnivorous
that were shot within the buffer area at a rate of 4 foxes per 100
km2 of the vaccinated territory. Tetracycline biomarker was
detected using luminescence microscopy.
Results. Research data showed the increase in consuming baits
by wild carnivorous in 2017 (65.35%); this rate is almost 35%
higher than that in 2013 (30.38%), which probably suggests the
increase in the number of immunized animals. On average, from
2013 to 2017 the effectiveness of oral immunization of wild
carnivores against rabies in Ukraine was 47.8%.
Conclusions. The average rate of effectiveness of oral
immunization of wild carnivores against rabies throughout Ukraine
for the period 2013-2017 is 47.8%. Increase in the number of
immunized foxes in a wild fauna will contribute to ensuring
sustainable epizootic well-being regarding rabies in the territory of
Ukraine.

# 338. Контроль ефективності пероральної імунізації
диких м’ясоїдних проти сказу в Україні за період 2013‒
2017 рр.

Марчук О.1, Павлунько В.1, Омеляненко М.2, Ложкiна О.1

1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Національний університет біоресурсів і
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Вступ. Для України питання сказу є надзвичайно
актуальним, оскільки щорічно фахівці діагностують до 2000
випадків захворювання тварин і реєструють загибель людей.
Для боротьби зі сказом в Україні у 2013 році створено
буферну зону на кордоні з Польщею в рамках співпраці, для
чого пероральну імунізацію проводили на частині території
Волинської, Львівської та Закарпатської областей (26,4 тис.
км2). У 2016 році буферну зону було розширено до 38,450 тис.
км2, додатково підписано угоду з Міністерством сільського
господарства Угорщини, та створено буферну зону на кордоні
з Угорщиною (це частина Закарпатської та Івано-
Франківської областей площею 10,2 тис. км2). Комплекс
заходів ліквідації сказу включає в себе створення системи
контролю якості вакцин, постійний серологічний моніторинг
за терміном їх використання та моніторинг
поствакцинального імунітету (дослідження сироваток крові та
зубів диких м’ясоїдних на наявність маркеру ‒ тетрацикліну).
Тому метою наших досліджень було проведення
лабораторного контролю ефективності пероральної імунізації
диких м’ясоїдних проти сказу шляхом виявлення біомаркеру
тетрацикліну у зрізі ікол диких м’ясоїдних.
Методи. Досліджені проводили на базі науково-дослідного
патоморфологічного відділу Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи протягом 2013‒2017 років. Матеріалом
слугували спили ікол, відібраних від надісланих нижніх
щелеп диких м’ясоїдних, відстріляних в межах буферної зони
з розрахунку 4 лисиці на 100 км2 вакцинованої території.
Виявлення біомаркеру тетрацикліну проводили шляхом
люмінесцентної мікроскопії.
Результати. Дані дослідження свідчать про підвищення
споживання приманок дикими м’ясоїдними у 2017 році (65,35
%), це майже на 35 % більше порівняно з 2013 роком (30,38
%), що ймовірно свідчить про збільшення кількості
імунізованих тварин. В середньому за період з 2013 по 2017
роки ефективність пероральної імунізації диких м’ясоїдних
проти сказу в Україні становить 47,8 %.
Висновки. Середній показник ефективності пероральної
імунізації диких м’ясоїдних проти сказу по Україні за період
2013‒2017 рр. становить 47,8 %. Збільшення імунізованого
поголів’я лисиць у дикій фауні сприятиме забезпеченню
стійкого епізоотичного благополуччя щодо сказу на території
України.
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Introduction. Bats are well known as a natural reservoir of
different pathogens. The biggest Bat Rehabilitation Center in
Ukraine is located in Kharkiv. Annually, the Center rescues around
1500 of bats. One of the objectives of the Center activity is to
monitor cases of bat-human and bat-pets conflicts. We aim to
estimate whether the transmission of diseases between bats and
humans could occur in the urban environment.
Methods. Monitoring of the bat density year-around in urban
environment was conducted acoustically and by the factual records
of bats. Species, sex, age and reproductive status was evaluated
(living individuals were ringed) for all recorded bats. Exact
information about the location of record was put in databases. In a
cold season of the year, bats were kept in hibernation in
refrigerators. Catching of bats in vicinities of Kharkiv were
conducted with mist-nets; bat fecal samples were used for virology
studies and bat carcasses that had been found dead were used for
bacteriological studies. The immune response of bats was studied
as well. Total white and red blood cells count was estimated
manually using the optical microscope. N/L-index was calculated
as a ratio of neutrophils count to lymphocytes.
Results. During 2012-2017, near 10 000 individuals (alive, injured
and carcasses) out of 9 bat species were caught and received
from 59 cities and villages of Ukraine. 15% of bats were dead
(anthropogenic traps, captured by cats and birds, etc.). 1% of bats
had fractures, 4% had other injuries or diseases. The majority of
bats (90%) were found in buildings, and (88%) were collected
during the hibernation period (January–March and November–
December) and the autumn invasion (August–mid-September).
Recaptures of ringed bats showed that they moved from the
nearest woodlands to the city and back. We monitored several
places (buildings), where feral and semi-feral cats hunted bats,
killed and ate from hundred to thousand bats during the winter. In
2016-2017, the new virus species (that belongs to Circoviridae)
was discovered in samples from Nyctalus noctula and Pipistrellus
nathusii. Bacteriological studies of the internal organs showed the
presence of Proteus vulgaris in 38% of bats, Citrobacter frendii,
Enterobacter aerogenes and Pseudomonas aerugenosa in 22% of
bats. Study of bat immunity reveals that the N/L-index increases in
urban bat population in comparison to the natural one.
Conclusions. Bats move to cities during the autumn and winter
period; they could potentially transfer pathogens from natural
areas to urban; there are plenty of examples of human-bat and
pet-bat contacts and conflicts; the immune system of urban bat
populations is more strained compared to the natural ones. It is a
new way of diseases transfer and all risks have to be evaluated in
details.

# 347. Кажани як природний резервуар та потенційний
вектор зоогенних патогенів у сучасному міському
середовищі

Влащенко А.1, Ковальов В.1, Товстуха І.1, Кравченко К.1,
Доманськая А.1, Головченко О.1, Гуков В.1, Тимофєєва О.1,
Роденко О.2, Музика Д.3, Прилуцька А.1

1Український незалежний інститут екології;
2Сілезький університет в Катовицях;
3ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Рукокрилі добре відомі, як природні резервуари
різноманітних збудників. Найбільший в Україні Центр
реабілітації рукокрилих розташований у Харкові.Щорічно в
центрі рятують близько 1500 кажанів. Однією з цілей
діяльності Центру є спостереження за випадками конфліктів
між рукокрилими і людьми та рукокрилими і домашніми
тваринами. Нашою метою було оцінити ймовірність
виникнення передачі захворювання між рукокрилими та
людьми в умовах міського середовища
Методи. Круглорічний моніторинг щільності рукокрилих в
міському середовищі проводився акустично та шляхом
фактичних знахідок тварин. Для всіх знайдених тварин (живі
особини окільцьовувались) було визначено вид, стать, вік та
репродуктивний статус Точна інформація про місце знахідки
фіксувалась в бази даних. В холодну пору року рукокрилі
перебували в сплячці в холодильних камерах. Відлов
рукокрилих в околицях Харкова здійснювався за допомогою
павутинних сіток; зразки фекалій кажанів були використані
для вірусологічних досліджень, а туші кажанів, які були
знайдені мертвими, використовувались для бактеріологічних
досліджень. Також вивчалась імунна відповідь рукокрилих.
Загальна кількість лейкоцитів та еритроцитів була оцінена
вручну за допомогою оптичного мікроскопа. Н/Л-індекс
розраховувався як співвідношення кількості нейтрофілів до
лімфоцитів
Результати. Протягом 2012-2017 рр. було відловлено та
отримано близько 10 000 особин рукокрилих (живих,
травмованих та мертвих) дев'яти видів з 59 міст і сіл України.
15% рукокрилих були мертвими (антропогенні пастки, вбиті
котами, птахами тощо). 1% рукокрилих мали переломи, 4%
мали інші травми чи хвороби. Більшість особин (90%) були
знайдені у будинках, і (88%) зібрані під час періоду гібернації
(січень-березень та листопад-грудень) та осінньої інвазії
(серпень - середина вересня) Повторний відлов
окільцьованих рукокрилих показав, що вони переміщуються
від найближчих лісів до міста та назад. Спостереження за
кількома місцями (будинками), де дикі та напівдикі кішки
полювали на рукокрилих, показало, що протягом зими коти
вбивали від ста до тисячі рукокрилих. У 2016-2017 роках
новий вид вірусу (що належить до Circoviridae) був виявлений
у зразках від Вечірниці дозірної та Нетопира лісового.
Бактеріологічне дослідження внутрішніх органів показало
наявність Proteus vulgaris у 38% особин, Citrobacter frendii,
Enterobacter aerogenes та Pseudomonas aerugenosa у 22%
особин. Дослідження імунітету виявило, що Н/Л-індекс
зростає у міській популяції рукокрилих у порівнянні з
природною.
Висновки. Рукокрилі мігрують до міст протягом осінньо-
зимового періоду; вони потенційно можуть переносити
збудників з природних зон до міських; існує безліч прикладів
контактів та конфліктів між людьми і рукокрилими та між
домашніми тваринами і рукокрилими; імунна система міської
популяції рукокрилих більш напружена в порівнянні з
природною. Це новий спосіб передачі захворювань, і всі
ризики повинні бути детально оцінені.
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Introduction. Rabies is an extremely difficult problem for many
countries of the world, including Ukraine, which today is one of the
most disadvantaged in terms of the rabies of European countries.
Over the past decade, about 100 thousand people were
approached in medical facilities about the stings of various
animals, and about 20 thousand received anti-rabies vaccinations.
Therefore, our goal was to carry out a meta-analysis and to
establish the role of different species of animals in the epidemic
process of rabies (hydrophobia).
Methods. To study the epizoo-epidemic situation, the state
statistical reporting of the Center of Public Health of the Ministry of
Public Health for 1997-2017, the examination of laboratory studies
and the data of the European Rabies Bulletin for 2001-2017 were
analyzed. The method of epizootic and epidemiological analysis
was used.
Results. Studying the statistical material, an analysis of the
species composition of animals sick of rabies, in the period from
2001 to 2017, was carried out, as a result of which it was
established that today on the territory of Ukraine in the epizootic
process involved 8 species of domestic animals that make up 57.6
% of the total number of all the sick, and 14 species of wild
(42.3%), the vast majority of which belong to a predator group, a
dog family (wolves, jackals, foxes, corsaks, raccoon dogs), but the
main amplifier, carrier and a source of a rabies activator in nature
as a result the maximum number remains red fox - 88.7% of the
number of wild animals and 37.5% (10595) of the total number of
diseased animals, while others were cats - 25.3% (7152), followed
by dogs 19,1% (5407), farm animals - 13,1% (3712), raccoon dogs
- 1,2% (343), martens - 1,2% (333), wolves - 0,5% (152), raccoons
- 0.5% (141), badgers - 0.4% (105), bats - 0.1% (21), other wild
animals - 0.6% (165).
As we can see from the above data, in the circulation of a rabies
pathogen almost the same share of both domestic and wild
animals take place. Of course, the bite of wild animals is more
dangerous due to the greater titer of rabies virus in saliva than in
domestic animals, however, our expert analysis of the epidemic
situation for 1997-2017 showed that out of the 58 cases of
hydrophobia, the source of rabies in 23 cases were cats (39.6%),
17 - dogs (29.3%), 12 - foxes (20.7%), 1 - bat (1.7%), and in 5
cases - contact with animals in the anamnesis was absent, while in
27.6% of cases people were infected from non-vaccinated
domestic animals and in 72.4% of cases were from homeless
animals.
Conclusions. Consequently, over the past 20 years, the leading
role in the epidemic is given to domestic carnivorous (68.9%) due
to their low level of vaccination and closer interaction with humans,
as well as foxes (20.7%) play a significant role at the expense of
their high number and synantrophy.

# 351. Оцінка епідемічного значення тварин у поширенні
сказу в Україні

Маковська І.1, Полупан І.2, Небогаткін І.3, Новохатній Ю.,
Недосєков В.1

1Національний університет біоресурсів і
природокористування України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України;
3ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Сказ являється надзвичайно складною проблемою
для багатьох країн світу, в тому числі і для України, яка на
сьогодні є однією із найбільш неблагополучних щодо сказу
країн Європи. За останні десятиріччя з приводу покусів
різними тваринами у медичні заклади звернулися приблизно
100 тис. чоловік та близько 20 тис. отримали антирабічні
щеплення. Тому, нашою метою було провести метааналіз та
встановити роль різних видів тварин в епідемічному процесі
сказу (гідрофобії).
Методи. Для вивчення епізоо-епідемічної ситуації була
проаналізована державна статистична звітність центру ДУ
«Центр громадського здоров’я МОЗ України» за 1997-2017
рр., експертизи лабораторних досліджень та дані
Європейського бюлетеня зі сказу за 2001-2017 рр.
Використовували метод епізоотологічного та
епідеміологічного аналізу.
Результати. Вивчаючи статистичний матеріал, було
проведено аналіз видового складу тварин, хворих на сказ, в
період з 2001 по 2017 рр., в результаті якого встановлено, що
на сьогоднішній день на території України в епізоотичному
процесі задіяні 8 видів домашніх тварин, які становлять 57,6%
від загального числа всіх захворілих, та 14 видів диких
(42,3%), переважна більшість з яких відноситься до загону
хижаків, родини собачих (вовки, шакали, лисиці, корсаки,
песці, єнотовидні собаки), проте основним ампліфікатором,
носієм і джерелом збудника сказу в природі внаслідок своєї
максимальної чисельності залишається червона лисиця -
88,7% від числа диких тварин та 37,5% (10595) від загального
числа хворих тварин, другими за кількістю захворівших були
коти - 25,3% (7152), наступні – собаки - 19,1% (5407),
сільськогосподарські тварини - 13,1% (3712), єнотовидні
собаки - 1,2 % (343), куниці - 1,2 % (333), вовки - 0,5% (152),
єноти - 0,5% (141), борсуки - 0,4% (105), кажани - 0,1% (21),
інші дикі тварини - 0,6%(165).
Як бачимо з вищенаведених даних, в циркуляції збудника
сказу беруть майже однакову участь як домашні, так і дикі
тварини. Звичайно, покуси дикими тваринами по значимості
небезпечніші за рахунок більшого титру вірусу сказу в слині,
ніж у домашніх тварин, однак, проведений нами експертний
аналіз епідемічної ситуації за 1997-2017 рр. показав, що із 58
випадків гідрофобії джерелом сказу в 23 випадках були коти
(39,6%), в 17– собаки (29,3%), в 12 – лисиці (20,7%), в 1 –
кажан (1,7%), а в 5 випадках – контакт з тваринами в
анамнезі був відсутній, при цьому в 27,6% випадків люди
заразились від домашніх тварин, які не були вакциновані, та
в 72,4% випадків – від безпритульних тварин.
Висновки. Отже, за останні 20 років ведуча роль в
епідемічному значенні відводиться домашнім м'ясоїдним
(68,9%) внаслідок низького рівня їх вакцинації та більш тісної
взаємодії з людьми, а також значну роль відіграють лисиці
(20,7%) за рахунок їх високої чисельності та синантропізації.
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Introduction. Ixodic ticks are one of the essential parts of the
quaternary, which ensures the existence of natural sources of
tularemia, Q fever and other dangerous infections for humans
and animals. The task of this work is to summarize epizootic
survey for the period since 2014 till 2016.
Methods. Ixodic ticks were collected from natural environment and
from animals feeding them by standard methods. Tests for
tularemia and Q fever was conducted in accordance with
appropriate techniques. Statistical analysis was performed in MS
Excel and PAST.
Results. In total for the period from 2014 to 2016, more than
13,000 Ixodids of 12 species have been catched including I.
lividus. The ticks I. ricinus, R. rossicus, D. marginatus and D.
reticulatus quantify together 88,68% of all species and I. ricinus -
53,48% of the mass spp.
It was investigated more than 12000 of ticks. One culture of
Francisella tularensis was discovered in the study of one patch (10
samples) of R. rossicus (Ukrainian Ant-Plague Institute). State
Institution Odesa Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine
investigated around 5000 ticks of 11 species for tularemia by the
reaction of passive hemagglutination and reaction of antigen
neutralizing with negative results. State Institution Lviv Research
Institute of Epidemiology and Hygiene MoH of Ukraine detected
Coxiella burnetii corpuscles in 27 patches by the method of
immunoluminescent microscopy and specific oblasts of DNA of this
agent was detected by PCR in three patches. Sporadic infectivity
of C. burnetii was proven for 5 species of ticks - I. ricinus, D.
marginatus, D. reticulatus, R. rossicus і R. sanguineus. In the last
mentioned species by PCR was detected R. conorіi.
Conclusions. New natural sources of tularemia and Q fever have
been confirmed and discovered on the territory of the Odesa
Oblast. The epizootological situation with these infections is
unstable so it can provide group and massive outbreaks among
humans and animals as in 1948-1949 and at the end of the 20th
century in the case of tularemia.

# 365. Іксодові кліщі— переносники збудників туляремії
та Гарячки Ку на території Північно-Західного
Причорномор'я (Одеська область)

Дацюк В.1, Бек Н.2, Дементєв С.1, Небогаткін І.3

1ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України»;
2ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»;
3ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщі являються однією з невід’ємних частин
кватора, що забезпечує існування природних вогнищ
туляремії, гарячки Ку і інших інфекцій, небезпечних для
людей і тварин. Підведення підсумків епізоотологічного
моніторингу за період з 2014 по 2016 рр. являється задачею
цієї роботи.
Методи. Іксодових кліщів збирали в природі і з тварин, що їх
годують, стандартними методами. Дослідження на туляремію
і Ку-гарячку проводили по відповідним методикам.
Статистичний аналіз проводився в MS Excel та PAST.
Результати. Всього за період з 2014 по 2016 добуто більше
13000 іксодід 12 видів, в тому числі I. lividus. Кліщі I. ricinus, R.
rossicus, D. marginatus та D. reticulatus кількісно разом
складають 88,68% від усіх видів, а I. ricinus— 53,48% від
масових.
Досліджено більше 12000 кліщів. Виділена культура
Francisella tularensis при дослідженні одного пула (10 екз.) R.
rossicus (Український протичумний ДІ МОЗ України).
Лабораторією ОНІ Одеського ЛЦ досліджено серологічним
методом РПГА та РНАт на туляремію близько 5000 кліщів 11
видів— результат від’ємний. Львівським НДІ епідеміології та
гігієни ЛМНУ в 27 пулах методом імунолюмінесцентної
мікроскопії виявлені корпускули Coxiella burnetii, методом
ПЛР виявлені специфічні ділянки ДНК цього збудника у трьох
пулах. Доведено спонтанну інфікованість Coxiella burnetii для
п’яти видів кліщів— I. ricinus, D. marginatus, D. reticulatus, R.
rossicus і R. sanguineus. У останнього виду методом ПЛР
виявлено R. conorіi.
Висновки. На території Одеської області підтверджені і
виявлені нові природні вогнища туляремії і Ку-гарячки.
Епізоотологічна ситуація з цих інфекцій нестійка, що може
забезпечити групові та масові спалахи серед людей і тварин,
як це було в 1948-1949 рр. і в кінці ХХ сторіччя у випадку з
туляремією.
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# 369. Long-term borreliosis morbidity in Ukraine

Petrusevych T., Zublenko O.

Bogomolets National Medical University

Introduction. Borreliosis is a zoonosis with the annual increase in
morbidity since 2000 (the beginning of the official registration in
Ukraine). The objective of the study was to study the
epidemiological situation with regard to borreliosis in Ukraine with
the definition of risk regions.
Methods. A retrospective epidemiological analysis was used in
this work. The statistical reports of the MoH of Ukraine for the
period of 2000-2017, namely, "The Report on Certain Infections
and Parasitic Diseases" (form 2) have been analyzed.
Results. The average long-term total Ukrainian index (for
2000-2017) is 2.7 o/oооо (per 100 thousand population). During this
period there is a pronounced tendency towards growth: from 0.12
o/ooo in 2000 to 9.29 o/oooo in 2017. The forecast of borreliosis
incidence in Ukraine for 2018 is 9,69 о/оооо (using the polynomial
trend line).
The incidence rate is unevenly registered among the oblasts of
Ukraine: the highest long-term incidence rate is observed in the
Northern region of Ukraine - 4, 75 o/oooo (the highest rates in Sumy
and Kyiv Oblasts - 4.65 o/oooo and 4.42 o/oooo respectively , and in
Kyiv city - 9.33 о/оооо ), the next region by incidence rate is the
Central region - 3.31 о / оооо (the highest rate is observed in
Cherkassy Oblast - 6.81 о/оооо); the Eastern region of Ukraine is on
the third stage with the average long-term incidence rate of 2.2 o/
oooo (the highest rate is observed in Donetsk Oblast - 3.26 o/ooo ), the
second-to-last place occupies the Western region of Ukraine with a
median long-term rate of 1.83 o/oooo (the "leaders" of the morbidity
are the Ternopil and Lviv Oblasts with the average rate of 3.82 о/
оооо and 3.53 о/оооо, respectively), the lowest incidence rates are
observed in the Southern region of Ukraine - 0.93 о/оооо (the highest
incidence rate is observed in Kherson Oblast - 2.13 о/оооо).
The incidence rate in adults is much greater than that in children
that said, there is a direct strong correlation between the
borreliosis morbidity and age (the correlation coefficient is 1). The
average long-term incidence rate of the urban population is 3.4
times higher than than that of the rural population.
Conclusions. There is an 18-year-long increase in the incidence
rate of borreliosis in Ukraine by 80.8 times. The regions of risk are:
North and Central, that is, regions with rich forest resources. The
increase in morbidity in the specified regions can be explained to
some extent by the improvement of diagnosis and the discovery of
this nosology. In other regions of Ukraine, the diagnosis and
detection of borreliosis should be improved, especially among the
rural population. It is expedient to carry out educational work
among the population and disinsection of suburban recreation
zones in the northern, central oblasts of Ukraine and in areas of
high morbidity rates.

# 369. Багаторічна захворюваність на бореліоз в Україні

Петрусевич Т., Зубленко О.

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. Бореліоз – зооноз, при якому з 2000 р. (початок
офіційної реєстрації в Україні) відмічається щорічне зростання
захворюваності. Метою роботи було вивчення епідемічної
ситуації щодо бореліозу в Україні з визначенням регіонів
ризику.
Методи. В роботі використано ретроспективний
епідеміологічний аналіз. Проаналізовано статистичні звіти
МОЗ України за період 2000–2017 рр., а саме “Звіт про окремі
інфекції і паразитарні захворювання” (ф. 2).
Результати. Середній багаторічний загальноукраїнський
показник (2000-2017 рр.) становить 2,7 о/оооо (на 100 тис.
населення). За зазначений період спостерігається виражена
тенденція до зростання: з 0,12 о/оооо в 2000 р. до 9,29 о/оооо в
2017 р. Прогноз захворюваності на бореліоз в Україні на 2018
р. становить 9,69 о/оооо (використання поліноміальної лінії
тренду).
По регіонам України захворюваність реєструється
нерівномірно: найбільший багаторічний показник
захворюваності в Північному регіоні України – 4,75 о/оооо
(найбільший показник в Сумський та Київській областях –
4,65 о/оооо та 4,42 о/оооо відповідно, а в м. Києві – 9,33 о/оооо ),
наступним регіоном за захворюваністю є Центральний регіон
– 3,31 о/оооо (найбільший показник в Черкаській області –
6,81 о/оооо), на третій сходинці знаходиться Східний регіон
України з середнім багаторічним показником захворюваності
2,2 о/оооо (найбільший показник в Донецькій області – 3,26 о/
оооо), на передостанньому місці щодо захворюваності на
бореліоз є Західний регіон України із середнім багаторічним
показником захворюваності 1,83 о/оооо («лідерами»
захворюваності є Тернопільська та Львівська області із
середніми показниками захворюваності 3,82 о/оооо та 3,53 о/оооо
відповідно), найменші показники захворюваності
реєструються в Південному регіоні України – 0,93 о/оооо
(найбільший показник захворюваності в Херсонській області –
2,13 о/оооо).
Захворюваність дорослих в десятки разів перевищує
захворюваність дітей, між захворюваністю на бореліоз та
віком спостерігається прямий сильний зв’язок (коефіцієнт
кореляції дорівнює 1). Середній багаторічний показник
захворюваності міського населення в 3,4 раза вищий за
захворюваність серед сільського населення.
Висновки. В Україні протягом 18 років спостерігається
зростання захворюваності на бореліоз в 80,8 раза. Регіонами
ризику є: Північний та Центральний, тобто регіони з багатим
лісовим ресурсом. Зростання захворюваності в зазначених
регіонах можна деякою мірою пояснити покращенням
діагности та виявленням цієї нозології. У решті областей
України діагностика та виявлення бореліозу мають бути
удосконаленні, особливо серед сільського населення.
Доцільним є проведення санітарно-освітньої роботи серед
населення та дезінсекції приміських рекреаційних зон в
Північному, Центральному регіонах України та в областях з
високими показниками захворюваності.
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# 408. Features of tularemia infection on the spits of Azov
Sea. Epizootological aspect.

Chebotok Ye.1, Shostenko S.3, Vydayko N.2, Nebogatkin I.2

1SI Zaporizhia Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine;
2SI Public Health Center of the MoH of Ukraine;
3SI Kherson Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Tularemia is considered a re-emergent illness. It is
regularly registered in people in 23 European countries of Asia and
America, and from 2003 and 2011 in Australia (Jackson et. Al,
2012) as emergent. For Ukraine, it is always relevant (Hightower et
al., 2014). There are separate publications about tularemia on the
spit "Biryuchii Ostrov" (for example Besalov et al, 1983 and 1991).
The aim is to generalize the data on the epizootic situation with
tularemia peculiar to the territory of the Azov Sea spits from the
beginning of the research (1961-2016).
Methods. The catching of mammals and the selection of material
was carried out on the territory of the Zaporizhia and Kherson
Oblasts according to standard methods (Tularemia, 1954). The
studies were carried out by bacteriological (bioassay), serological
(RPGA and RNAb) methods according to the appropriate methods
by the laboratories of Zaporizhia and Kherson laboratory centers.
We used the package "Data Analysis" MS Excel.
Results. In total, since 1961 on the spits of the Azov Sea
Obytichna and Fedorova and Kosa "Biryuchiy Island" were isolated
about 1.5 thousand cultures of Francisella tularensis from the
domestic mouse, field mouse, the hare, the shrewmouse, ticks I.
ricinus, I. laguri, R. rossicus, H. punctata, D. marginatus, D.
reticulatus (since 1972), Hy. marginatum and mole mite, from
environmental washout, the water wells, and pits. There were
recorded the most intensive epizootics in the early 60's and 70's,
to be almost continuous from 1977 to 1990. The average number
of isolated cultures for Zaporizhia spits constitutes 5.03 ± 1.46, for
Kherson - 31.77 ± 5.46. The effect of "washing out the pathogens"
was manifested. Isolation of cultures and positive serological
results discontinued in the 90's. The reasons are being discussed.
Since 2006, epizootic activity on spits has resumed according to
the positive serological findings of small mammals and ticks. The
titer reached from 1:20 through all gradations to 1: 360. There
were no cultures isolated. According to the constructed model
using the moving average, the active epizootic process should
increase in 2017 and 2018. The epidemiological situation of
tularemia on the spits can deteriorate dramatically, taking into
account that under the foci urbanization of tularemia it has
exacerbated (Nebogatkin et al, 2017) epizootic situation, the
tendency to penetrate D. reticulatus to the south, the lack of
vaccination. To increase the sensitivity of research, it is necessary
to use the methods of PCR (Zaitsev et al., 2012).
Conclusion. Tularemia on the spits of the Sea of Azov has
passed the stages of exacerbation (70th of the 20th century), the
stage of stability (1977-1990), the stage of "disappearance" (90th
of the 20th century - in 2006-2010) and is now in the stage of
recovery of epizootic activity, that can lead to a worsening of the
epidemic situation.

# 408. Особливості туляремійной інфекції на косах
Азовського моря. Епізоотологічного аспект.

Чеботок Є.1,Шостенко С.3, Видайко Н.2, Небогаткін І.2

1ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»;
3ДУ «Херсонський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Туляремія вважається ре-емерджентною хворобою.
Вона регулярно реєструється у людей в 23 країнах Європи в
Азії і Америці, а з 2003 і 2011 в Австралії (Jackson et. al, 2012)
як емерджентна. Для України— актуальна завжди (Hightower
et. al., 2014). Про туляремію на косі «Бірючий острів» існують
окремі публікації (наприклад Бесалов та ін., 1983 і 1991).
Мета роботи: узагальнити дані про епізоотичну ситуацію з
туляремії, що складалась на території кіс Азовського моря з
початку досліджень (1961–2016).
Методи. Відлов ссавців і відбір матеріалу проводився на
території Запорізької і Херсонської областей по стандартним
методикам (Туляремія, 1954). Дослідження проводили
бактеріологічними (біопроба), серологічними (РПГА та РНАт)
методами по відповідним методикам лабораторіями
Запорізького і Херсонського лабораторних центрів.
Використовувався пакет «Аналіз даних» MS Excel.
Результати. Всього з 1961 року на косах Азовського моря
Обитічна та Федорова та Коса «Острів Бірючий» виділено
близько 1,5 тис. культур Francisella tularensis від хатньої миші,
мишака лісового полівки європейської, зайця, мідиць, кліщів I.
ricinus, I. laguri, R. rossicus, H. рunctata, D. marginatus, D.
reticulatus (з 1972), Hy. marginatum та гамазових, зі змивів з
довкілля, з води колодязів і копанок. Відмічені найбільш
інтенсивні епізоотії на початку 60-х і 70-х років, практично
безперервні з 1977 по 1990 рр. Середня кількість виділених
культур для Запорізьких кіс становить 5,03±1,46, для
Херсонської— 31,77±5,46. Позначився ефект «змиву
збудників» вниз. Виділення культур і позитивних
серологічних результатів припинилося в 90-х. Причини
обговорюються. Починаючи з 2006 року відновилась
епізоотична активність на косах згідно позитивним
серологічним результатам дрібних ссавців і кліщів. Титр сягав
від 1:20 через всі градації до 1:360. Культур не виділялось.
Згідно побудованої моделі з використанням ковзного
середнього (moving average) активніть епізоотичного процесу
повинна зрости в 2017 і 2018 роках. Епідеміологічна ситуація
з туляремії на косах може різко погіршитись, враховуючи, що
при урбанізації вогнищ туляремії (Небогаткін і ін., 2017)
загострюється епізоотична ситуація, тенденцію до
проникнення D. reticulatus на південь, відсутність щеплень.
Для збільшення чутливості досліджень необхідно
використовувати методи ПЛР (Зайцев і ін., 2012).
Висновок. Туляремія на косах Азовського моря пройшла
стадії загострення (70-ті ХХ сторіччя), стадію стабільності
(1977-1990), стадію «зникнення» (90-ті ХХ сторіччя – до
2006-2010) і зараз знаходиться в стадії відновлення
епізоотичної активності, що може привести до погіршення
епідемічної ситуації.
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# 410. Origin and circulation of the West Nile fever virus in
Ukraine

Yushchenko A.

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction.West Nile fever (WNF) is a transmissive disease,
the pathogen of which belongs to the Flaviviridae family and has a
close antigenic affinity with the Japanese encephalitis virus. The
virus was first isolated in 1937 in Uganda from a patient with a
febrile illness. The epidemic significance of WNF is due to
worldwide spread, polymorphism of clinical manifestations, and the
lack of specific prevention and treatment.
From 1960 to 1996 in Europe, the virus caused only sporadic
cases; however, the situation changed significantly when a large
outbreak occurred in Romania and the South of the Russian
Federation with a high percentage of mortality. Researchers
associate the deterioration of the epidemic situation in Europe,
with the introduction of more virulent genotypes in these areas.
The purpose of the work was to determine the relationship
between the causative agent focals and the circulation of different
genotypes of the WNF virus in the countries of Europe with the
oblasts of Ukraine, where cases of diseases were recorded among
people.
Methods. The study used the analysis of literary sources.
Results. In Ukraine, the first reports of the presence of WNF in
humans and birds appeared in the 1970s, but official statistics
were only founded in 2006. To date, in Ukraine has been
registered 92 cases of illness among people (43 cases [1 of them
– lethal] - Zaporizhia oblast, 26 - Poltava, 16 - Donetsk, 3 -
Mykolaiv and 1 case in Zhytomyr, Kharkiv, Kherson and Cherkasy
Oblasts).
The connection of the endemic regions in Ukraine with the
European regions was established according to the seasonal
migrations of the Ukrainian rooks (Corvus frugilegus), which are
the most susceptible to the WNF virus. Rooks born in the endemic
Ukrainian oblasts were seen in countries with a persistent
circulation of the causative agent - Greece, Bulgaria, Romania,
Hungary, the Czech Republic, Austria, France. Data were obtained
from the Ukrainian Center for Bird Ringing. The largest number of
cases was recorded on the territory of the Black Sea Migration
Flyway along the route of Volga delta - Danube delta.
Conclusions. Climatic conditions, water resources and a large
number of migration routes create optimal conditions for circulation
of the pathogen in Ukraine. The circulation of genotypes
hypothetically evidences the difference between the incidence rate
of the population of central and southern oblasts with different
virulence, respectively, from the countries of Central and Southern
Europe. Further serologic diagnosis is an essential measure for a
clear understanding of the current epidemic situation and the
prediction of possible outbreaks in the future.

# 410. Походження і циркуляція вірусу гарячки Західного
Нілу в Україні

Ющенко А.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Гарячка Західного Нілу (ГЗН) – трансмісивна хвороба,
збудник якої відноситься до родини Flaviviridae і має близьку
антигенну спорідненість з вірусом японського енцефаліту.
Уперше вірус було виділено у 1937 році в Уганді від пацієнтки
з гарячковою формою хвороби. Епідемічна значимість ГЗН
обумовлена світовим розповсюдженням, поліморфізмом
клінічних проявів, а також відсутністю засобів специфічної
профілактики та лікування.
З 1960 по 1996 рік у Європі вірус викликав лише спорадичні
випадки захворювання, однак, ситуація суттєво змінилась,
коли стався масштабний спалах в Румунії та на Півдні
Російської Федерації з великим відсотком летальності.
Погіршення епідемічної ситуації у Європі дослідники
пов’язують, у тому числі, з інтродукцією на дані території
більш вірулентних генотипів.
Метою роботи було визначення зв’язку між осередками
збудника та циркуляцією різних генотипів вірусу ГЗН у
країнах Європи з областями України, де були зафіксовані
випадки захворювання серед людей.
Методи. У дослідженні використано аналіз літературних
джерел.
Результати. В Україні перші повідомлення про наявність ГЗН
у людей і птахів з’явились ще у 1970-х роках, проте офіційне
ведення статистики було започатковано лише у 2006 році. На
сьогоднішній день, в Україні зареєстровано 92 випадки
захворювання серед людей (43 випадки (з них 1 летальний) -
Запорізька область, 26 – Полтавська, 16 – Донецька, 3 –
Миколаївська та по 1 випадку у Житомирській, Харківській,
Херсонській та Черкаській областях).
Зв'язок ендемічних областей України з європейськими
регіонами встановлювався згідно сезонних міграцій
українських граків (Corvus frugilegus), що є найбільш
чутливими до вірусу ГЗН. Граки, що народились в ендемічних
українських областях, були помічені у країнах з постійною
циркуляцією збудника - Греції, Болгарії, Румунії, Угорщини,
Чехії, Австрії, Франції. Дані отримано від Українського центру
кільцювання птахів. Найбільша кількість випадків
зафіксована на території Причорноморського міграційного
коридору за маршрутом Дельта Волги – Дельта Дунаю.
Висновки. Кліматичні умови, водні ресурси та велика
кількість міграційних шляхів створюють оптимальні умови для
циркуляції збудника на території України. Різниця між
показниками захворюваності населення центральних та
південних областей, гіпотетично, свідчить про циркуляцію
генотипів з різною вірулентністю, що були занесені,
відповідно, з країн Центральної та Південної Європи.
Проведення подальшої серологічної діагностики є вкрай
необхідним заходом для чіткого розуміння існуючої
епідемічної ситуації та прогнозування можливих спалахів у
майбутньому.
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# 417. Ixodid ticks borreliosis (Lyme and Miyamoto disease) in
the practice of doctors and lives of citizens in Ukraine. Survey
results and literature review. The point of view of a zoologist.

Nebogatkin I.

SI Public Health Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Ixodid tick borrelioses (Lyme disease and
Miyamoto) are the most common diseases of humans and animals
with the vector-borne transmission (Nebogatkin et al., 2017). The
disease can run severely and even lead to death (Holzbauer et al,
2010). It is practically incurable. The citizens and specialists
constantly appeal to the author, spinning the stories of the
prejudice, and the horror stories about Ixodes and diseases
associated with them. The objective of work is to detect
the awareness level of the population and doctors about the
features of tick borreliosis and find out the real state of things
around this problem.
Methods. An anonymous survey method using the same type of
questionnaire was applied. The following categories were singled
out: infectious disease doctors, epidemiologists, scientists, urban
residents, and villagers. In case of incorrect answers, shaky or
inaccurate in 25-75% the level of knowledge was considered
insufficient, less than 25% - satisfactory, more than 75% - absent.
The results were processed using nonparametric statistical
methods (IBM SPSS 6.0). More than 250 literary sources have
been used to elucidate issues related to Borrelia (origin,
morphological features, etiology, pathogenesis), Ixodid ticks
(development cycle, structural peculiarities as parasites, etiology,
significance in the life of pathogens) and peculiarities of circulation
in nature.
Results. It was found out that all categories (48-95%) do not know
enough about ixodid ticks, transmission routes and circulation
features of Borrelia burgdorferi s.l. and B. miyamotoi in nature. All
categories do not know enough how to correctly examine
themselves and animals, how to remove a tick, why 30-40% of
people do not remember the tick attacks and do not know about
preventive measures. All the categories (85-100%) do not know
about Borrelia in general and about their life forms particularly.
Citizens and partially doctors (25-75%) do not know that the
danger gives rise not only to the infectious process that spreads to
the supporting, cardiac, nervous, and excretory systems
(Miyamoto) but also causes immunological disorders,
accompanied by disorganization in the immune system,
autoimmune lesions. Only in 25% of cases, doctors clearly define
"migratory erythema". 65% of doctors incorrectly interpret the
laboratory findings, the specifics of their prescriptions and the level
of funds spent for this. The inquiry returns are given, incl. how to
behave in order to avoid the attack of ticks, what to do after the
attack, what you need to pay doctor's attention to in order to
diagnose tick-borne diseases and the like.
Conclusion. Doctors and citizens do not know enough about
ixodid tick-borne borreliosis, which ultimately leads to systemic
diseases, disabilities, and significant damage. Sanitary and
educational work dealing with the highlighted problem is extremely
poor and requires the attention of relevant specialists, including
zoologists-popularizers of science.

# 417. Іксодові кліщові бореліози (хвороба Лайма і
Міямото) в практиці лікарів і житті громадян в Україні.
Результати опитування і огляд літератури. Погляд
зоолога.

Небогаткін І.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Іксодові кліщові бореліози (хвороба Лайма і Міямото)
найпоширеніші захворюванням людей і тварин з
трансмісивним шляхом передачі (Небогаткін і ін., 2017).
Захворювання може протікати тяжко і навіть призвести до
смерті хворого (Holzbauer et al, 2010), практично не виліковне.
До автора постійно звертаються громадяни і спеціалісти
розповідаючи небилиці забобони страшилки про іксодових
кліщів і захворювання які пов’язані з ними. Задача роботи
вияснити рівень знань населення і лікарів про особливості
кліщових бореліозів і з’ясувати реальний стан речей навколо
вказаної проблеми.
Метод. Використовувався метод анонімного опитування по
однотипному запитальнику. Виділялись наступні категорії:
лікарі-інфекціоністи, лікарі-епідеміологи, науковці, жителі
міст і жителі сіл. В разі неправильних відповідей, хитких або
неточних у 25-75% рівень знань вважався недостатнім, менше
25% — задовільним, більше 75% — відсутнім. Результати
опрацьовані непараметричними методами статистики (IBM
SPSS 6.0). Для з’ясування питань пов’язаних з бореліями
(походження, морфологічні особливості, етіологія, патогенез),
іксодовими кліщами (цикл розвитку, особливості будови як
паразитів, етологія, значення в житті збудників) та
особливостями циркуляції в природі використано більше 250
літературних джерел.
Результати. Вияснено, що всі категорії (48-95%) недостатньо
знають про іксодових кліщів, шляхи передачі і особливості
циркуляції Borrelia burgdorferi s.l. та B. miyamotoi в природі. Всі
категорії недостатньо знають як правильно оглядати себе і
тварин, як видалити кліща, чому 30-40% людей не
пам’ятають нападу кліща і не знають про профілактичні
заходи. Всі категорії (85-100%) не знають про борелії взагалі і
про їх життєві форми зокрема. Громадяни і частково лікарі
(25-75%) не знають, що небезпеку викликає не тільки
інфекційний процес який розповсюджується на опорну,
серцеву, нервову, і навіть видільну системи (Міямото) але й
імунологічні порушення, що супроводжуються
дезорганізацією в імунній системі, аутоімунними ураженнями.
Тільки у 25% випадків лікарі чітко дають визначення
«мігруючій еритемі». 65% лікарів не вірно трактують
результати лабораторних досліджень, специфіку їх
призначень і рівень витрачених на це коштів. Відповіді на
поставлені питання наводяться, в т.ч. як себе поводити що б
уникнути нападу кліщів, що робити після нападу, на що
потрібно звертати увагу лікарям для діагностики кліщових
захворювань, тощо.
Висновок. Лікарі і громадяни недостатньо знають про
іксодові кліщові бореліози що в кінцевому рахунку
призводить до системних захворювань, інвалідності та
значних збитків. Санітарно-просвітницька робота з
висвітленої проблеми вкрай недостатня і потребує уваги
відповідних спеціалісті в т.ч. зоологів популяризаторів науки.
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# 430. Seroprevalence of Toxoplasma gondii among wild
boars on the territory of Ukraine

Galat M.1, Kovalenko G.2, Galat V.1, Halka I., Sytiuk M., Nychyk S.2

1National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine;
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Toxoplasmosis is an extremely common disease
caused by unicellular parasite Toxoplasma gondii among different
animal species and also human. In this case, only the
representatives of the Felidae family are definitive owners for this
disease. Seroprevalence of T. gondii among the productive and
domestic animals on the territory of Ukraine was investigated in
previous years. Still unrevealed was the prevalence of
toxoplasmosis agent among wild animals in our country, which
became the purpose of this study.
Methods. During 2018, 360 samples of wild boar blood from 16
regions of Ukraine, which were selected before 2014, were
investigated on the basis of the Scientific-Research Training
Center for Animal Disease Diagnostics at the Institute of Veterinary
Medicine of the National Academy of Agrarian Sciences of
Ukraine. Serologic studies were performed using the ELISA
method with the help of commercial “VektoToxo-antibodies” test kit
(VectorBest, Russian Federation). This test kit is designed for the
detection of total antibodies to T. gondii in serum (plasma) of
blood. The reaction was taken into account on iMark Photometer.
Results were analyzed in accordance with the manufacturer's
instructions.
Results. According to the results of the investigation, 24 positive
blood serum samples of wild boars from total 360 were positive
which found to be 6.67 %.
Conclusions. Since wild animals are one of the sources of
toxoplasmosis infection of different animal species and human, the
issue of the seroprevalence of the T. gondii agent on the territory
of our country among the wild fauna is of considerable interest.
Such research was carried out on the territory of Ukraine for the
first time and it need to be continued.

# 430. Серопревалентність Toxoplasma gondii серед диких
кабанів на території України

Галат М.1, Коваленко Г.2, Галат В.1, Галка І., Ситюк М., Ничик
С.2

1Національний університет біоресурсів і
природокористування України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Токсоплазмоз – надзвичайно поширена хвороба, що
спричиняється паразитуванням одноклітинного збудника
Toxoplasma gondii серед різних видів тварин і людини. При
цьому дефінітивними хазяями за даної хвороби є лише
представники родини Felidae. Вивчення поширення збудника
T. gondii серед продуктивних і домашніх тварин на території
України було здійснено у попередні роки. Недослідженим
лишалось встановлення поширеності збудника
токсоплазмозу серед диких тварин на території нашої країни,
що і стало метою даного дослідження.
Методи. Упродовж 2018 року на базі Науково-дослідного
учбового центру діагностики хвороб тварин Інституту
ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук
України було досліджено 360 зразків сироватки крові диких
кабанів з 16 областей України, що були відібрані до 2014
року. Серологічні дослідження проводили імуноферментним
методом (ELISA) з використанням комерційного тест-набору
«ВектоТоксо-антитела» (ВекторБест, Російська Федерація).
Набір реагентів розрахований для виявлення сумарних
антитіл до T. gondii у сироватці (плазмі) крові. Реакцію
враховували на планшетному фотометрі iMark. Результати
реакції аналізували відповідно до настанови виробника.
Результати. За результатами проведених досліджень було
встановлено 24 позитивно реагуючих сироватки крові диких
кабанів з досліджених 360, що становить 6,67 %.
Висновки. Оскільки м'ясо диких тварин є одним з джерел
зараження на токсоплазмоз різних видів тварин і людини,
питання поширення збудника T. gondii на території нашої
країни серед дикої фауни становить значний інтерес. Такі
дослідження було проведено на території України вперше і
вони потребують подальшого вивчення.
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# 432. Cultivation of spores of Bacillus anthracis from ground

Rublenko I.1, Rublenko S.1, Rublenko N.3, Skrypnik V.2

1Bila Tserkva National Agrarian University;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise;
3State Research Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. The large number of places of old burial grounds,
cattle mounds in Ukraine is a biological hazard for the
development of livestock and the population. With the development
of prevention of this disease, the number of diseases of animals
and people on the anthrax has decreased, especially in the
territory of Ukraine. However, the risk of outbreaks of the disease
remains. One of the main issues of the Cabinet of Ministers of
Ukraine regarding the epizootic situation in Ukraine and the plan of
major events in 2018 was risk assessment, the search for ways to
prevent the spread, approval of methods for the prevention and
elimination of dangerous diseases of animals, which includes
anthrax.
The purpose of our research was to improve the method of
isolating the spores of Bacillus anthracis from non-sterile soil.
Methods. The tests were conducted on the base of the State
Scientific-Control Institute of Biotechnology and strains of
microorganisms (Kyiv). When staging the experiment, non-sterile
soil was used, to which a certain amount of spores of the vaccine
strain B. anthracis was introduced. Cell isolation in anthrax spore
form was performed according to the methods approved in Ukraine
(method #1), Belarus (method #2), Russia (method number 3),
methods of scientists D.C. Dragon, R.P. Rennie and R.Schuch,
V.A. Fischetti.
Results.With the use of method #1 (using 60 g of soil, 0.85%
physiological saline and centrifugation at 3000 r/m for extraction of
B. anthracis), the least amount - 1.19 ± 0.12 CFU/g of soil was
detected. Since the technique #2, described in the Belarusian
instructions (4.2.10-19-60-2005) and the method #3, described in
the methodical recommendations of the MUK 4.2.2413-08 are
identical, the results we received were also identical. The number
of isolated spores of B. anthracis at 95 g of soil, 0.85%
physiological saline and centrifugation at 1000 r/m was found to be
0.33 ± 0.04 CFU/g of soil. Data were the lowest, relative to other
indicators, obtained according to the methodology №1,4-5.
The number of spores in the nutrient medium of the MPA was
significantly higher (p <0.001) compared with the data obtained by
the method number 2-3 and not significantly higher compared with
the indicators of method number 1 during the examination of
samples according to methodology #4. With the help of method #5,
2.79 ± 0.34 spores were allocated (with 16.54 spores per 1 g of
soil). However, it should be noted that the number of selected
spores is probably (p <0,01-0,001) higher, compared with the
results obtained with the use of other techniques.
Conclusions. Method #5 is more effective in comparison with
other methods, because it can reveal spores, when applied to the
soil in the smallest amount, and stands out - in the largest number.
Thus, the improved method # 5 should be used to select the
spores of B. anthracis from non-sterile soil.

# 432. Виділення спор Bacillus anthracis з ґрунту

Рубленко І.1, Рубленко С.1, Рубленко Н.3, Скрипник В.2

1Білоцерківський національний аграрний університет;
2Державний науково-дослідний інститут лабораторної
діагностики і ветеринарно-санітарної експертизи;
3Державний науково-дослідний інститут біотехнології і штамів
мікроорганізмів

Вступ. Велика кількість місць старих захоронень,
скотомогильників на території України несе біологічну
небезпеку для розвитку тваринництва та населення. Із
розвитком профілактики даного захворювання кількість
захворювання тварин та людей на сибірку зменшилася,
особливо на території України. Проте ризик виникнення
спалахів захворювання зберігається. Одним із основних
питань Кабінету Міністрів України щодо епізоотичної ситуації
в Україні та плану основних заходів у 2018 році було – оцінка
ризиків, пошук шляхів запобігання поширення, затвердження
методів профілактики та ліквідації небезпечних захворювань
тварин, до яких відноситься і сибірка.
Метою наших досліджень було удосконалити методу
виділення спор Bacillus anthracis із нестерильного грунту.
Методи. Випробування проводилися на базі Державного
науково-контрольного інституту біотехнології і штамів
мікроорганізмів (м. Київ). При постановці досліду
використовували нестерильний грунт, до якого вносили
певну кількість спор вакцинного штаму Bacillus anthracis.
Ізоляцію клітин у споровій форміаnthrасis проводили згідно
методик, затверджених у Україні (методика №1), Білорусії
(методика №2), Росії (методика №3), методики вчених D.C.
Dragon, R.P. Rennie та R.Schuch, V.A. Fischetti.
Результати. При використанні методики №1 (з
використанням 60 г грунту, 0,85% фізіологічного розчину та
центрифугуванням за 3000 об/хв для екстракції Bacillus
anthracis) було виявлено найменшу кількість – 1,19±0,12 КУО/
г грунту. Оскільки, методика №2, описана у білоруській
інструкції (4.2.10–19–60–2005) та методика №3, описана у
методичних рекомендаціях МУК 4.2.2413–08 ідентичні, то і
результати отримані нами теж були ідентичними. Кількість
виділених спор Bacillus anthracis при внесенні 95 г грунту,
0,85% фізіологічного розчину та центрифугуванням за 1000
об/хв було виявлено 0,33±0,04 КУО/г грунту. Дані були
найнижчими, відносно інших показників, отриманих за
методиками №1,4–5.
Під час дослідження зразків за методиками №4 отримана
кількість спор на поживному середовищі МПА була вірогідно
вищою (р<0,001) порівняно з показниками, отриманих за
методиками №№2–3 та не вірогідно вищою, порівняно з
показниками методики №1. За допомогою методики № 5 було
виділено 2,79±0,34 спор (при внесенні 16,54 спор на 1 г
ґрунту). Проте, слід відмітити, що кількість виділених спор –
вірогідно (р<0,01–0,001) вища, порівняно з показниками
отриманих при використанні інших методик.
Висновки. Методика №5 більш ефективна, порівняно з
іншими методиками, оскільки за допомогою нею виявляються
спори, при внесенні у грунт у найменшій кількості, а
виділяється – у найбільшій кількості. Таким чином
удосконалений метод №5 слід використовувати для
виділення спор B.anthracis із нестерильного грунту.
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# 439. The distribution and diversity of Borrelia and other
zoonotic pathogens in ixodid ticks from Ukraine

Rogovskyy A.1, Ghebremariam A.1, Snel G.M.1, Nebogatkin I.2,
Rogovska Y.1

1College of Veterinary Medicine and Biomedical Sciences, Texas
A&M University, USA;
2Schmalhausen Institute of Zoology of the NAS of Ukraine

Introduction. Lyme borreliosis (LB) is caused by tick-borne
spirochetes of Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.) complex
transmitted by Ixodes ricinus ticks in Europe. To date, LB is the
most prevalent vector-borne illness in Ukraine. According to
Ministry of Health of Ukraine, 3,413 and 2,758 cases were
recorded in 2015 and 2016, respectively. However, the current
data on the prevalence of LB pathogens in their competent vector,
Ixodes ricinus, are lacking. In Europe, Dermacentor reticulatus is
the second most reported ixodid tick species after I. ricinus. D.
reticulatus is considered the main vector of Babesia canis,
Babesia caballi, Rickettsia slovaca, and Rickettsia raoultii.
Moreover, despite the vector competence has not been proven,
questing D. reticulatus ticks may also carry Anaplasma
phagocytophilum, Bartonella henselae, and F. tularensis. Similarly,
data on the prevalence of these important tick-borne pathogens in
D. reticulatus are scarce or even absent. Thus, the objective of the
present study was to investigate the prevalence and diversity of
Borrelia and the other zoonotic agents in both I. ricinus and D.
reticulatus ticks collected in several regions of Ukraine including
Kyiv, most densely populated city of Ukraine.
Results. Over one thousand ticks have been individually analyzed
for the presence of the above pathogens. In addition, molecularly
tested were a portion of ticks collected within the 10- and 30-
kilometer Chernobyl Exclusion Zones (CEZ). It was hypothesized
that, in contrast to other regions of Ukraine, a potential difference
in prevalence and diversity of tick-borne pathogens may exist in
the ticks collected from this unique ecosystem: the uninhabited
CEZ has been directly exposed to ionizing radiation for over 30
years.
Conclusions. Overall, the present study provides the most current
data on the diversity and prevalence of Borrelia and the other
zoonotic agents in ixodix ticks from Ukraine.

# 439. Поширеність та різноманітність Borrelia та інших
зоонозних патогенів, які переносяться кліщами роду
Ixodes на території України

Роговський А.1, Гебремаріям А.1, Снел Г.М.1, Небогаткін І.2,
Роговська Ю.1

1Коледж ветеринарної медицини та біомедичних наук,
Техаський університет "A&M", США;
2Інститут зоології ім. І.І.Шмальгаузена НАН України

Вступ. На території Європи, хвороба Лайма (ХЛ), також
відома як бореліоз, спричинюється кліщовими спірохетами
комплексу Borrelia burgdorferi sensu lato (s.l.), які переносяться
кліщами Ixodes ricinus. На сьогоднішній день ХЛ є найбільш
поширеним трансмісивним захворюванням в Україні. За
даними МОЗ України, у 2015 та 2016 роках було
зареєстровано відповідно 3413 та 2758 випадків
захворювання. Проте відсутні сучасні дані про поширеність
патогенів ХЛ у їхньому компетентному векторі Ixodes ricinus. У
Європі Dermacentor reticulatus є другим найбільш відомим
видом кліщів роду Ixodes після I. ricinus. D. reticulatus
вважається основним переносником Babesia canis, Babesia
caballi, Rickettsia slovaca та Rickettsia raulttii. Більше того, не
зважаючи на те, що векторну компетентність не було
доведено, дані кліщі D. reticulatus також можуть переносити
Anaplasma phagocytophilum, Bartonella henselae та F. tularensis.
Аналогічно, дані про поширеність цих важливих кліщових
патогенів, які переносяться D. reticulatus є недостатніми або
взагалі відсутніми. Таким чином, метою даного дослідження
було вивчення поширеності та різноманітності Borrelia та
інших зоонозних агентів, які переносяться I. ricinus та D.
reticulatus зібраними у ряді регіонів України, включаючи Київ,
найбільш густонаселене місто України.
Результати. Більше тисячі кліщів були індивідуально
проаналізовані на наявність вищезгаданих збудників. Крім
того, частка кліщів, зібраних в межах 10- та 30-кілометрової
Чорнобильської зони відчуження (ЧЗВ), була проаналізована
на молекулярному рівні. Було висунуто гіпотезу, що, на
відміну від інших регіонів України, у кліщах, зібраних у цій
унікальній екосистемі, може існувати різниця у поширеності
та різноманітності кліщових патогенів: безлюдна зона
відчуження була безпосередньо піддана впливу іонізуючого
випромінювання протягом більше 30 років.
Висновки. В цілому, в даному дослідженні містяться
найактуальніші дані про різноманітність та поширеність
Borrelia та інших зоонозних агентів, які переносяться кліщами
роду Ixodes на території України.
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# 402. Preventive medicine service of the Ministry of Defense
of Ukraine is the imperative of our time

Lytovka S.1, Olym M.1, Ivanko O.2, Ohorodniichuk I.2, Kozhokaru
A.2

1 Central Sanitary Epidemiological Department of the MoD of
Ukraine;
2Ukrainian Military Medical Academy of the MoD of Ukraine

Introduction. The issue of ensuring the sanitary epidemiologic
well-being of the population of Ukraine, including the military
personnel of the Ministry of Defense (MoD) of Ukraine, other
power ministries and departments, is becoming particularly urgent
today due to the unstable economic situation, the threat of spread
of infectious diseases, military confrontation in the East of Ukraine.
It requires increase in the management efficiency in order to
accomplish the set tasks aimed at preservation and strengthening
of health, increase in working and fighting capacity of the service
personnel. The purpose of the study is to provide the analysis of
the content and possible consequences of the reform of the State
Sanitary Epidemiological Service of the MoD of Ukraine.
Methods. Bibliosemantic, comparative, organizational experiment,
conceptual modeling.
Results. Reorganization of the Sanitary Epidemiological Service of
the MoH of Ukraine has influenced, to a certain extent,
organization and operation of the bodies of the Sanitary
Epidemiological Service of the MoD of Ukraine. Changes in the
sanitary legislation have led to confusion and uncertainty in its
structure.
In accordance with the order of the MoD of Ukraine dated
September 29, 2017, No. 505, in the structure of medical service of
the MOD of Ukraine, the Preventive Medicine Service of the MoD
of Ukraine was established to monitor the provision of sanitary and
epidemiological well-being of the service personnel in the armed
forces of Ukraine and implementation of sanitary and
epidemiological surveillance in subordinate territories, objects in
military units and divisions. Activities of the Preventive Medicine
Service of the MoD of Ukraine are applicable to: territories of
Ukraine with no hostilities; areas of anti-terrorist operation; troops
participating in the United Nations peacekeeping missions (Liberia,
Democratic Republic of the Congo, Kosovo, etc.).
Advantages of the Preventive Medicine Service of the MoD of
Ukraine are: implementation of the system of preventive medicine
introduced in the armies of the NATO countries; creation of a
unified system of preventive medicine aimed at ensuring health of
military personnel and fighting capacity of the troops; unity of all
directions of activities of sanitary-hygienic surveillance, anti-
epidemic maintenance and laboratory control; coordinated work
under the sole guidance in case of the use of poisonous, toxic,
bacterial and other agents or weapons of mass destruction by the
opponent; reduction of risks during the approval of decisions by the
management of structural subdivisions; the absence of the need to
create new structural units in the MoD of Ukraine.
Conclusions. The proposed changes will allow to: fully cooperate
with the State Service of Ukraine for Food Safety and Consumer
Protection, the Center for Public Health and other institutions that
carry out related work on compliance with sanitary legislation in
Ukraine and to continue work during reorganization of the State
Sanitary Epidemiological Service of the MoD of Ukraine, which will
contribute to preservation of fight capability of the troops.

# 402. Cлужба превентивної медицини МО України –
вимога часу

Литовка С.1, Олим М.1, Іванько О.2, Огороднійчук І.2, Кожокару
А.2

1Центральне санітарно-епідеміологічне управління МО
України;
2Українська військово-медична академія МО України

Вступ. Питання забезпечення санітарно-епідемічного
благополуччя населення України, в тому числі
військовослужбовців Міністерства оборони (МО) України,
інших силових міністерств і відомств сьогодні набувають
особливої актуальності в зв’язку з нестабільною економічною
ситуацією, загрозою поширення інфекційних захворювань,
військовим протистоянням на сході України та вимагають
підвищення ефективності управління для виконання
поставлених завдань, спрямованих на збереження та
зміцнення здоров’я, підвищення працездатності та
боєздатності особового складу військ. Мета дослідження –
провести аналіз змісту та можливих наслідків реформування
державної санітарно-епідеміологічної служби МО України.
Методи. бібліосемантичний, порівняльний, організаційного
експерименту, концептуального моделювання.
Результати. Реорганізація санітарно-епідеміологічної служби
МОЗ України певною мірою вплинула на організацію і
діяльність органів санітарно-епідеміологічної служби МО
України. Зміни санітарного законодавства призвели до
плутанини та невизначеності в її структурі.
Відповідно до наказу МО України від 29.09.2017р. № 505 у
структурі медичної служби МО України була створена
Служба превентивної медицини МО України для контролю за
організацією забезпечення санітарного та епідемічного
благополуччя особового складу у збройних силах України та
здійснення санітарно-епідеміологічного нагляду на
підпорядкованих територіях, об�єктах у військових частинах і
підрозділах. Діяльність Служби превентивної медицини МО
України поширюється на: території України де не ведуться
бойові дії; на райони проведення антитерористичної операції;
війська, що приймають участь у миротворчих місіях ООН
(Ліберія, ДР Конго, Косово та ін.).
Переваги Служби превентивної медицини МО України:
реалізація системи превентивної медицини впровадженої в
арміях держав НАТО; створення єдиної системи превентивної
медицини пріоритетно направленої на забезпечення здоров’я
військовослужбовців та боєздатність військ; єдність всіх
напрямків діяльності санітарно-гігієнічного нагляду,
протиепідемічного забезпечення та лабораторного контролю;
злагоджена робота під єдиним керівництвом у разі
застосування супротивником отруйних, токсичних,
бактеріальних та інших агентів або зброї масового ураження;
зменшення ризиків під час узгоджень рішень керівництвом
структурних підрозділів; відсутність необхідності створення
нових структурних одиниць у МО України.
Висновки. Запропоновані зміни нададуть можливість: у
повній мірі налагодити взаємодію з закладами
Держпродспоживслужби, Центром громадського здоров�я та
іншими закладами, що виконують споріднену роботу з
дотримання санітарного законодавства в Україні та
продовжити роботу під час реорганізації державної
санітарно-епідеміологічної служби МО України, що сприятиме
збереженню боєздатності військ.
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# 124. Detection of Babesia antibodies in blood sera using the
method of the indirect immune fluorescence reaction based
on commercial and created complete combined cellular
Babesia antigens

Kylypko L.1, Makhota L.1, Tymchenko O.2
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of Ukraine

Introduction. Human babesiosis is an understudied transmissible
hemoparasitic disease caused by protozoa of the genus Babesia.
The indirect immune fluorescence reaction (IIFR) is mostly used
within the immune diagnostics of babesia infection (BI) in people
and epidemiological studies (detection of specific antigens,
predominantly integrated Ig, IgG, IgM). Its reproduction requires
the availability of complete combined cellular babesia antigens
(CCCBA) able to enter into immune responses.
The aim of the paper is laboratory testing of experimental and
commercial samples of CCCBA as part of IIFR systems for the
detection of Babesia antibodies in blood serums.
Methods. Babesia of three kinds were used for CCCBA
production: Babesia microti – commercial, “Fuller Laboratories”,
USA; B. divergens - experimental, produced in the Laboratory of
new and poor-studied infectious diseases (LNPID) from red cells
infected with B. divergens merozoites (Rouen strain); B. canis -
produced in LNPID from from red cells infected with B. canis
merozoites, obtained by in vitro cultivation from the blood of the
dog suffered from BI. Other immunobiological diagnostic products
are anti-species fluorescent Ig, albumin, labeled with rhodamine,
and antibabesia human serum produced by MEDMAGAL Branch,
RF, and Fuller Laboratories, respectively.
Testing of the above-mentioned CCCBAs in IIFR to determine
AbBI to B. microti, B. divergens and B. canis was carried out using
115 samples of blood serums (SBS) from humans: 60 clinically
healthy blood donors, 30 patients with tick-borne borreliosis, 15 -
toxoplasmosis, 10 - rheumatoid arthritis.
Results. In the course of establishing RNIIF with all SBSs and
using 3 types of CCCBAs, 7 (6.08%) positive results were gained:
AbBI to B. microti were found only in 2 SBSs of humans with Lyme
disease; AbBI to B. divergens - in 3 SBSs of patients with Lyme
disease, and one in each group of healthy people and patients with
toxoplasmosis; AbBI to B. canis was not found. Diagnostic-
significant titres of antibabesia IgG (≥ 1:128) were found in 13.3%
of SBS from patients with borellosis and in 1.7% of SBS from
healthy donors; specific IgM were found only in 13.3% of SBS from
those patients. 60% of positive serums (Lyme disease) were
represented by 2 classes of Ig (IgG and IgМ, = 0.63), only one of
them reached the diagnostic-significant titre in 40%.
Conclusions. Using CCCBA to determine AbBI with the help of
IIFR in the future will promote the improvement of the babesiosis
diagnosis and conduction of retrospective and epidemiological
studies of the immune structure of the population.

# 124. Виявлення протибабезійних антитіл в сироватках
крові методом реакції непрямої імунної флюоресценції на
основі комерційних і створених повних комбіновано-
клітинних антигенів бабезій

Килипко Л.1, Махота Л.1, Тимченко О.2

1ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН
України

Вступ. Бабезіоз людини – маловивчена, трансмісивна,
гемопаразитарна хвороба, спричинена найпростішими роду
Babesia. При проведенні імунодіагностики бабезіозної
інфекції (БІ) у людей та епідеміологічних дослідженнях
(виявлення специфічних антитіл, переважно сумарних Ig, IgG,
IgM) найчастіше застосовують реакцію непрямої імунної
флюоресценції (РНІФ). Відтворення останньої потребує
наявності повних комбіновано-клітинних антигенів бабезій
(ПККАгБ), здатних вступати в імунологічні реакції.
Мета роботи - лабораторне випробування експериментальних
та комерційних зразків ПККАгБ у складі РНІФ - систем для
виявлення протибабезійних антитіл в сироватці крові.
Методи. Для виготовлення ПККАгБ використано бабезії
трьох видів: Babesia microti – комерційний, «Fuller
Laboratories», США; B. divergens - експериментальний,
виготовлений в Лабораторії нових та маловивчених
інфекційних захворювань (ЛНМІЗ) із інфікованих мерозоїтами
B. divergens еритроцитів (штам Rouen); B. canis -
виготовлений в ЛНМІЗ з еритроцитів, інфікованих
мерозоїтами B. canis, отримано вирощуванням in vitro із крові
хворої на БІ собаки. Інші імунобіологічні діагностичні
препарати - антивидові флуоресціюючі Ig, альбумін, мічений
родаміном та протибабезійна сироватка людини
виробництва “Філіал «МЕДГАМАЛ», РФ, та «Fuller
Laboratories», відповідно.
Тестування вищезазначених ПККАгБ в РНІФ визначенні АтБІ
проти B. microti, B. divergens і B. canis проводили з
використанням 115 зразків сироваток крові (ЗСК) від людей:
60 клінічно здорових донорів крові, 30 хворих на кліщовий
бореліоз, 15 - токсоплазмоз, 10 - ревматоїдний артрит.
Результати. При постановці РНІІФ з усіма ЗСК та
використанням 3 типів ПККАгБ отримано 7 (6,08%)
позитивних результатів: АтБІ проти B. microti виявлено лише
у 2 ЗСК людей з хворобою Лайма; АтБІ проти B. divergens - у
3 ЗСК пацієнтів з хворобою Лайма, та по одному в групі
здорових людей та у пацієнтів із токсоплазмозом; АтБІ проти
B. canis не виявлено. Діагностично значимі титри
протибабезійних IgG (≥ 1:128) визначено у 13,3% ЗСК від
пацієнтів із бореліозом та в 1,7% ЗСК від здорових донорів; а
специфічних IgМ лише у 13,3% ЗСК від цих хворих. Із
позитивних сироваток (хвороба Лайма) 60% були
представлені 2 класами Ig (IgG і IgМ, = 0,63), а у 40%
діагностично значимого титру досягав лише один із них.
Висновки. Використання ПККАгБ для визначення АтБІ
методом РНІФ в майбутньому сприятиме покращенню
діагностики бабезіозу та проведенню ретроспективних та
епідеміологічних досліджень імуноструктури населення.
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# 126. Results of Ixodic ticks study for the tick-borne infection
through the PCR method in Kharkiv Oblast in 2016-2017

Tkach H., Makhota L., Stadnik V., Semerenska Ye., Kylypko L.

SI Kharkiv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. In most European countries, Anaplasma
phagocytophilum has been detected in Ixodes ricinus (I. ricinus),
and the disease new for Europe, human granulocytic
anaplasmosis (HGA), has been described. Significant areal of the
forest European tick I. ricinus suggests that the natural foci of this
infection are widespread in the territory of Ukraine. This indicates
the need for exploratory (in-depth) research for the presence of
enzootic areas and detection of the incidence of HGA.
The study of ticks for the presence of the causative agent of Lyme
borreliosis (LB) has been carried out by the laboratory since 2004,
mainly through microscopy in the dark field of vision. During this
time, the natural foci of this infection were detected in almost all
areas of the region, and average ticks infection rate in them is
15.7%.
Since 2016, the study of ixodic ticks for the presence of causative
agents of LB, viral tick-borne encephalitis (VTE), human monocytic
erlichiosis (HME) and HGA through polymerase chain reaction was
started.
Methods. The work was carried out using Rotor-Gene Q device
and reagent kits manufactured by Vector-Best CJSC Russia
D-1499 "RealBest DNA Borrelia burgdorferi s.l." (kit 2) for the
detection of LB causative agents, D-1199 "RealBest RNA VTE" (kit
2) for the detection of VTE causative agents, D-5399 "RealBest
DNA Anaplasma phagocytophilum/Ehrlichia muris, Ehrlihia
chaffeensis" (kit 2) for the detection of HGA and HME causative
agents. The ticks studied were those removed from people and
caught in the environment on the flag. In 2016-2017, 297 studies
for LB and VTE (401 mites) and 247 studies for HGA and MEL
(348 mites) were performed.
Results. According to the results of research, Borrelia burgdorferi
s.l. DNA was detected in 65 cases (21.9%), A. phagocytophilum
DNA in 25 cases (7.2%) and Ehrlichia muris, Ehrlihia chaffeensis
DNA in 7 cases (2.0%). VTE virus RNAs were not detected. In 10
cases, mixed infection was detected: A. phagocytophilum DNA
and Borrelia burgdorpheri s.l. DNA.
The main part of the investigated material was represented by
Ixodes ricinus. This species accounted for all cases of Borrelia
burgdorferi s.l., Ehrlichia muris and Ehrlihia chaffeensis DNA
isolation, as well as 92% of the detected A. phagocytophilum DNA.
The ticks infected by Anaplasma were found in 7 districts of the
region and in Kharkiv; those infected by erlichia were revealed in 4
districts and in Kharkiv. This suggests the presence of natural foci
of these infections on the territory of the region, although up to this
time no cases of HGA and MEL in humans have been registered.
Conclusions. High activity of LB in the region was confirmed, and
the presence of natural foci of HGA and MEL was established. The
necessity of further continuation of research to reveal reservoirs of
infections and establish enzooticity for the purpose of prophylaxis,
timely diagnosis and treatment is determined.
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# 126. Результати дослідження іксодових кліщів на
кліщові інфекції методом ПЛР в Харківській області у
2016-2017 роках

Ткач Г., Махота Л., Стаднік В., Семеренська Є., Килипко Л.

ДУ «Харківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. В більшості європейських країн в кліщах Ixodes ricinus
(I. ricinus) виявлений збудник Anaplasma phagocytophilum і
описане нове для Європи захворювання гранулоцитарний
анаплазмоз людини (ГАЛ). Значний ареал лісового
європейського кліща I. ricinus дозволяє припустити, що,
природні вогнища цієї інфекції широко розповсюджені на
території України. Це свідчить про необхідність проведення
пошукових (поглиблених) досліджень на наявність
ензоотичних територій і виявлення захворюваності на ГАЛ.
Дослідження кліщів на наявність збудника іксодового
кліщового бореліозу (ІКБ) проводиться лабораторією з 2004
року в основному методом мікроскопії в темному полі зору. За
цей час природні вогнища цієї інфекції виявлені практично в
усіх районах області, а зараженість кліщів в них складає в
середньому 15,7%.
З 2016 року розпочато дослідження іксодових кліщів на
наявність збудників ІКБ, вірусного кліщового енцефаліту
(ВКЕ), моноцитарного ерліхіозу людини (МЕЛ) та ГАЛ
методом полімеразної ланцюгової реакції.
Методи. Роботу проводили на приборі Rotor-Gene Q з
використанням наборів реагентів виробництва ЗАО «Вектор-
Бест» Россія D-1499 «РеалБест ДНК Borrelia burgdorferi
s.l.» (комплект 2) для виявлення збудників ІКБ, D-1199
«РеалБест РНК ВКЭ» (комплект 2) для виявлення збудників
ВКЕ, D-5399 «РеалБест ДНК Anaplasma phagocytophilum/
Ehrlichia muris, Ehrlihia chaffeensis» (комплект 2) для
виявлення збудників ГАЛ та МЕЛ. Досліджувались кліщі зняті
з людей та відловлені в довкіллі на прапор. Всього за
2016-2017 роки проведено 297 досліджень на ІКБ та ВКЕ
(досліджено 401 кліща) та 247 досліджень на ГАЛ та МЕЛ
(досліджено 348 кліщів).
Результати. За результатами досліджень ДНК B. burgdorferi
s.l. було виявлено у 65 випадках (21.9%), ДНК
A. phagocytophilum у 25 випадках (7.2%) і ДНК E. muris, E.
chaffeensis у 7 випадках (2.0%). РНК вірусу ВКЕ не
виявлялись. В 10 випадках виявлено мікст-інфекцію: ДНК
A. phagocytophilum та ДНК B. burgdorpheri s.l.
Основну частину дослідженого матеріалу складали кліщі
I. ricinus. На долю цього виду прийшлися всі випадки
виділення ДНК B. burgdorferi s.l. і ДНК E. muris, E. chaffeensis
та 92% виявлених ДНК A. phagocytophilum.
Заражені анаплазмами кліщі виявлені в 7 районах області та
м. Харкові, ерліхіями - в 4 районах та м. Харкові. Це свідчить
про наявність на території області природних осередків цих
інфекцій, хоча до цього моменту випадків захворювання
людини на ГАЛ та МЕЛ не зареєстровано.
Висновки. Підтверджено високу активність ІКБ на території
області та встановлено наявність природних осередків ГАЛ та
МЕЛ. Визначено необхідність подальшого продовження
досліджень для виявлення резервуарів інфекцій та
встановлення ензоотичності з метою профілактики,
своєчасної діагностики і лікування.
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# 230. Laboratory diagnostics of botulism in Dnipropetrovsk
Oblast

Sinhovska S.1, Shamychkova G.1, Belova I.1, Rezvykh V.1, Shtepa
O.1, Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova І.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Between 2013 and 2017, more than 600 foci of
botulism were reported in Ukraine, where 725 people were
affected and the fatality rate ranged from 3.4 to 10.1 %. The
detection of botulinum toxin and identification of its serotype is
critical to prescribing antitoxin antibotulinum serum for the patient–
the only effective specific therapy and emergency prevention of
botulism. The objective of this research was to identify prevalent
serotypes of botulinum toxin that caused outbreaks in
Dnipropetrovsk Oblast in 2013-2017.
Methods.Epidemiological (examination of botulism out breaks,
collection of epidanamnesis data in the in patient department of
infectious disease and at the patient's place of residence address,
clarification of transmission factors), biological (neutralization test
in white mice –mice grown in the vivarium of Especially Dangerous
Infections Laboratory were used for the laboratory tests),and
statistical method(descriptive statistics). TypesА, В, С, Е and F
monovalent sera were used for the neutralization test in 372 white
mice (with a weight of less than 16-18 g). Bio-probe animals were
monitored for4-5 days. If botulinum toxin was present, bio-probe
animals that were given a mix of toxin and homologous serum
survived, when all other mice died. The type of serum neutralizing
the toxin in dictated the type it belonged to.
Results. Botulism morbidity rate in Dnipropetrovsk Oblast showed
an upward trend during the period 2013-2017. In some years, the
fatality rate reached 10 – 30 %. Laboratory diagnostics of botulism
was conducted by biological testing of biomaterials from patients
(blood serum, gastric fluid and vomitus), as well as food products
(only dried river fish), which caused toxication. Over the last 5
years (2013-2017), 31 sample (18 samples of biomaterials from
patients, 13 samples of residues of dried fish) was tested by
biological methods (neutralization test in white mice), and 14
positive samples were received, which amounted to (45.2 ± 5.5)%.
In 2013-2015, out of11 tested samples (dried fish remains – 5,
biomaterials from patients – 6) 8 were positive, which amounted to
(72.7 ± 14.2)%. In 2016, the percentage of positive samples
increased (80.0 ± 17.8)% (out of 5 samples received 4 positive),
and there was a scarce amount of them(13.3 ± 9.1)% (2 positive
ones were obtained from 15 samples) in 2017. Identification of
serotypes showed that type E was a prevalent type amounting to
(57.1 ± 4.7) %. There was also a significant amount of Serotype А
(28.6 ±16.8) %. Type B a mounting to (14.3±16.0)% came third in
the structure of identified botulinum toxin serotypes.
Conclusions. The analysis of the data from tests conducted in
botulism foci demonstrates that type E botulinum toxin is a
prevalent etiologic agent of the disease. In addition to that, there is
a tendency to wards a change in the prevalent botulinum toxin
serotypes, which may cause out breaks and even lead to death.

# 230. Лабораторна діагностика ботулізму в
Дніпропетровській області

Сіньговська С.1,Шамичкова Г.1, Бєлова І.1, Резвих В.1,Штепа
О.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет імені О.О. Богомольця

Вступ. За період з 2013 по 2017 рр. в Україні зареєстровано
понад 600 вогнищ ботулізму, в яких постраждало 725 осіб,
летальність була в межах 3,4 - 10,1%. Виявлення
ботулотоксину та визначення його серотипу має важливе
значення для призначення пацієнту антитоксичної
протиботулінічної сироватки – єдиного ефективного засобу
специфічної терапії та екстреної профілактики ботулізму.
Метою роботи було визначення домінуючих серотипів
ботулотоксину, що спричиняли спалахи у Дніпропетровській
області у 2013-2017 рр.
Методи. Епідеміологічний (обстеження випадків
ботулізму,збір епіданамнезу в інфекційному стаціонарі та за
місцем проживання захворілого,уточнення факторів
передачі), біологічний методи (реакція нейтралізації на білих
мишах – для лабораторних досліджень використовувались
миші, які були вирощені у віварії лабораторії особливо
небезпечних інфекцій) та статистичний (описова
статистика ). Реакція нейтралізації на 372 білих мишах (вагою
не менше 16-18 грамів) проводилась з використанням
моновалентних сироваток типів А, В, С, Е та F.
Спостереження за біопробними тваринами здійснювалось
протягом 4-5 діб. При наявності ботулотоксину біопробні
тварини, які отримали суміш токсину та гомологічної
сироватки, залишались живими при загибелі усіх інших
мишей. Тип сироватки, нейтралізуючої токсин, вказував на
його типову приналежність.
Результати. Рівень захворюваності на ботулізм у
Дніпропетровський області за період 2013-2017 рр. мав
тенденцію до зростання. Летальність в окремі роки досягала
10-30%.Лабораторна діагностика ботулізму здійснювалася
шляхом дослідження біологічним методом біоматеріалу
відібраного у хворих (сироватка крові, шлункові води і
блювотні маси), а також харчових продуктів (тільки в'ялена
річкова риба), що спричинили отруєння. За останні 5 років
(2013-2017рр.)біологічним методом (реакція нейтралізації на
білих мишах) досліджено 31 пробу (18 проб біоматеріалу від
хворих, 13 проб залишків в’яленої риби), отримано 14
позитивних результатів, що склало (45,2 ± 5,5)%. У 2013-2015
рр. з 11 досліджених проб (залишки в’яленої риби – 5,
біоматеріал від хворих – 6) 8 були позитивними, що
становило (72,7 ± 14,2)%, у 2016 р. питома вага позитивних
проб зросла до (80,0 ± 17,8)%(з 5 проб отримано 4
позитивних), а у 2017 р. їх кількість була незначною - в межах
(13,3 ± 9,1)%(з 15 проб отримано 2 позитивних). Визначення
серотипів показало, що переважав тип Е, питома вага якого
склала (57,1 ± 4,7)%. Значною була також частка серотипу А,
яка дорівнювала (28,6 ±16,8)%. Третє місце в структурі
визначених серотипів ботулотоксину посідав тип В, його
питома вага становила (14,3±16,0)%.
Висновки. Аналіз результатів досліджень у вогнищах
ботулізму свідчить, про переважання ботулотоксину типу Е
як етіологічного чинника випадків захворювання. Разом з
тим, є тенденція до змін домінуючих серотипів
ботулотоксину, які можуть викликати спалахи і призводити
навіть до летальних випадків.
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# 255. Designing of primers for the identification of Listeria
monocytogenes using real-time polymerase chain reaction
and their testing

Ishchenko L.1, Vyhovska L.1, Kalakailo L.1, Ushkalov V.1,
Spyrydonov V.2

1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine;
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. The classic methods of bacteriological analysis for
Listeria monocytogenes isolation are quite labor-intensive and
time-consuming. A promising method for accelerated identification
of microorganisms is a polymerase chain reaction in its various
modifications, allowing to identify a pathogen with a relatively low
initial concentration of bacterial contamination during a short time
period (10-24 hours).
The aim of the research was to design primers and fluorescent
probes for the L. monocytogenes identification using real-time
PCR, to identify their specificity and sensitivity.
Methods. A region of the HlyA gene encoding a bacterial toxin,
listeriolysin, was used for designing of primers.
In order to conduct nucleic acid extraction 1 ml of enriched (grown-
up) culture of bacteria, was centrifuged at 13.5 thousand rpm for 2
minutes and removed the supernatant. The bacterial pellet was
resuspended in 200 mcl of TE buffer and incubated in thermostat
at a temperature of 95 °C for 5 minutes. Then, cellular debris was
deposited by centrifugation at 5.0 thousand rpm within 2 minutes
and 180-190 mcl of the supernatant was selected for use in Real-
time PCR.
The amplification reaction was conducted in a 25 mcl of reaction
mixture including: PCR buffer, 2.5 mmol of MgCl2, 2.0 mmol of
each of deoxynucleotide triphosphates, 0.5 µmol of direct and
reverse primers, 0.25 µmol of fluorescent probe (labeled by FAM
stain) and 0.25 u of Taq DNA polymerase. The amplification was
conducted with the following temperature profile: 94 °C - 5 min. -
activation of the polymerase, and 45 cycles (95 °C - 0.20 sec. -
denaturation of DNA, 56 C - 0.20 sec, annealing of primers, 72 ° С
- 0.30 sec., elongation of DNA chains).
Results. Specificity of primers for the L. monocytogenes
identification was tested on 7 strains of Listeria monocytogenes, 4
strains of other species (L. Ivanovii, L. seeligeri, L. innocun, L.
welchimeri) and strains of other pathogens (Salmonella сholerae
suis, Bacillus subtilis, Pasterella multicida, Rodococcus Equi,
Esherichia coli, Staphylococcus aureus).
A positive result was obtained on all L. monocytogenes strains.
The value of the threshold cycle (CtFAM) in positive samples was
in the range of 16-27. Cross-reactivity with other species of listeria
or other pathogens was not observed.
The sensitivity of the developed method was determined by
producing a series of serial dilutions of the L. monocytogenes
culture (from 109 to 101 CFU/cm3). It was established that the
sensitivity of the developed primers is 10 microbial cells
(CtFAM-37).
Conclusions. The results of the practical testing of the proposed
primers for the L. monocytogenes identification indicate their high
specificity and sensitivity and, after carrying out the appropriate
validation research, can be recommended in complex measures
for food safety and diagnostics of listeriosis.
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# 255. Конструювання праймерів для ідентифікації Lіsteria
monocytogenes методом полімеразної ланцюгової реакції
в режимі реального часу та їх апробація

Іщенко Л.1, Виговська Л.1, Калакайло Л.1, Ушкалов В.1,
Спиридонов В.2
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Вступ. Класичні методи бактеріологічного аналізу для ізоляції
Listeria monocytogenes є досить трудомісткі і вимагають
тривалого часу. Перспективним методом для прискореної
ідентифікації мікроорганізмів є полімеразна ланцюгова
реакція в різних її модифікаціях, яка дозволяє протягом
короткого часу (10-24 год) ідентифікувати збудника з досить
низькою початковою концентрацією бактеріального
обсіменіння.
Метою роботи було конструювання праймерів та
флуоресцентного зонду для ідентифікації L. monocytogenes за
допомогою ПЛР в реальному часу, визначення їх
специфічності та чутливості
Методи. Для контруювання праймерів використовували
ділянку гену HlyA, що кодує бактеріальний токсин
лістеріолізин.
Для екстракції нуклеїнової кислоти 1 мл збагаченої
(підрощеної) культури бактерій, центрифугували при 13,5 тис.
об/хв. впродовж 2 хв. і видаляли супернатант. Бактеріальний
осад ресуспендували у 200 мкл ТЕ-буферу та інкубували у
термостаті за температури 95°С впродовж 5 хв. Потім
клітинний дебріс осаджували центрифугуванням при 5,0 тис.
об/хв. впродовж 2 хв. і відбирали 180-190 мкл супернатанту,
який використовували у ПЛР.
Реакцію ампліфікації проводили в реакційній суміші об’ємом
25 мкл, яка включала: ПЛР буфер, 2,5 мМ MgCl2, 2,0 мМ
кожного із дезоксинуклеотидтрифосфатів, 0,5 мкМ прямого і
зворотнього праймерів, 0,25 мкМ флуоресцентного зонду
(міченого барвником FAM) та по 0,25 од Taq-ДНК-полімерази.
Ампліфікацію проводили із наступним температурним
профілем: 94°С – 5 хв. – активація полімерази, та 45 циклів
(95°С – 0,20 с. – денатурація ДНК, 56°С – 0,20 с. відпалювання
праймерів, 72°С – 0,30 с. елонгація ланцюгів ДНК).
Результати. Специфічність праймерів для ідентифікації L.
monocytogenes була перевірена на 7 штамах L.
monocytogenes, 4 штамах лістерій інших видів (L. Ivanovii, L.
seeligeri, L. innocun, L. welchimeri) та на штамах інших
збудників (Salmonella сholerae suis, Bacillus subtilis, Pasterella
multicida, Rodococcus Equi, Esherichia coli, Staphylococcus
aureus). Позитивний результат отримано на усіх штамах L.
monocytogenes. Значення граничного циклу (CtFAM) у
позитивних зразках було в інтервалі 16-27. Перехресних
реакцій із іншими видами лістерій чи іншими збудниками не
відмічали.
Чутливість розробленої методики визначали шляхом
постановки серії серійних розведень культури Listeria
monocytogenes (від 109до 101 КУО/см3). Встановлено що
чутливість розроблених праймерів становить 10 мікробних
клітин (CtFAM – 37).
Висновки. Отримані результати практичної апробації
запропонованих праймерів для ідентифікації L.
monocytogenes свідчать про їх високу специфічність та
чутливість і після проведення відповідних валідаційних
досліджень можуть бути рекомендовані у комплексних
заходах по забезпеченню харчової безпеки, діагностиці
лістеріозів.
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# 273. Results of testing the competence of employees of the
Center for NSC "IECVM" for conducting separate serological
studies

Peshenko K., Stegniy B., Gerilovych A., Maiboroda O., Tkachenko
S., Muzyka D.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Competency testing has been used by laboratories
for many years. This is the most widely used type of external
quality assessment, since it is used for various laboratory
methods. The Division for the Study of Bird Diseases of the
Testing Center NSC "IECVM" stated in the area of accreditation of
diagnostic research by the method of delayed hemagglutination
reaction. The purpose of the work was to assess the competence
of the department staff in setting the indicated serological reaction.
Methods. During 2011-2016, the employees of the Testing Center
NSC "IECVM" took part in 9 rounds of professional testing. All
studies were conducted in accordance with the requirements of the
International Epizootic Office. The identification of hemagglutining
isolates was carried out in RDGA with reference serum to
influenza viruses of H1-H16 subtypes, paramyxoviruses 1-4 and
6-9 subtypes of the Veterinary Laboratories Agency (Weybridge,
UK). The ELISA setting was performed in accordance with the
instructions of the used test systems (IDEXX and Civtest).
Results. During the mentioned period, the following intralaboratory
comparisons were conducted: 2011 and 2014 International PTS
for Avian Influenza Antibody Detection in Serum, 2012
International PTS for Infectious Bursal Disease Antibody Detection
in Serum, 2013 International PTS for Infectious Laryngotracheitis
Antibody Detection in Serum, 2013 International PTS for Avian
Metapneumovirus Antibody detection in serum, 2013 International
PTS for Salmonella antibody detection in serum, 2014
International PTS for Infectious Bronchitis Virus antibody detection
in serum, 2015 and 2016 Conventional Proficiency Ring Trial (OIE,
FAO and EU Reference Laboratory for Avian Influenza and
Newcastle Disease). As a result, with the exception of 3 cases
where experimental positive serum were found to be doubtful, as
well as slight deviations of antibody titres from the reference
values within the tolerable error, all results coincided with the
reference. All results of the serological identification of ortho- and
paramyxoviruses also completely coincided. According to the
results of the rounds, certificates of participation were received.
Conclusions. The given data of professional testing rounds testify
that the employees of the Testing Center of the NSC "IECVM" are
competent in conducting diagnostic studies for the detection of
antibodies to viral and bacterial pathogens of poultry diseases, as
well as typing of agglutinic isolates of pathogens of viral diseases.
The obtained results confirm the effectiveness of quality
management in the Center of NSC "IECVM" and makes possible
the official recognition by the external bodies of the quality of work
of the employees of the Center.

# 273. Результати перевірки компетентності
співробітників ВЦ ННЦ «ІЕКВМ» щодо проведення
окремих серологічних досліджень

Пешенко К., Стегній Б., Герілович А., Майборода О., Ткаченко
С., Музика Д.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Перевірка компетентності використовується
лабораторіями вже багато років. Це найбільш широко
використовуваний тип зовнішньої оцінки якості , так як він
застосовується для різних лабораторних методів.
Підрозділом з вивчення хвороб птиці Випробувального
Центру ННЦ «ІЕКВМ» заявлено в сфері акредитації
проведення діагностичних досліджень методом реакції
затримки гемаглютинації. Метою роботи було оцінити
компетентність співробітників підрозділу щодо постановки
зазначеної серологічної реакції.
Методи. Протягом 2011-2016 років співробітники
Випробувального Центру ННЦ «ІЕКВМ» приймали участь у 9
раундах професійного тестування. Усі дослідження
проведено згідно з вимогами Міжнародного епізоотичного
бюро. Ідентифікацію гемаглютинуючих ізолятів проводили в
РЗГА з використанням референтних сироваток до вірусів
грипу підтипів Н1-Н16, параміксовірусів 1-4 та 6-9 підтипів
виробництва Veterinary Laboratories Agency (Вейбрідж, Велика
Британія). Постановку ІФА проводили відповідно до
інструкцій використаних тест-систем (IDEXX та Civtest).
Результати. Протягом зазначеного періоду проведено
наступні міжлабораторні порівняння: 2011 та 2014 International
PTS for Avian Influenza antibody detection in serum, 2012
International PTS for Infectious Bursal Disease antibody detection
in serum, 2013 International PTS for Infectious Laryngotracheitis
antibody detection in serum, 2013 International PTS for Avian
Metapneumovirus antibody detection in serum, 2013 International
PTS for Salmonella antibody detection in serum, 2014
International PTS for Infectious Bronchitis Virus antibody detection
in serum, 2015 та 2016 Conventional Proficiency Ring Trial (OIE,
FAO and EU Reference Laboratory for Avian Influenza and
Newcastle Disease). У підсумку, за виключенням 3 випадків,
коли дослідні позитивні сироватки виявляли як сумнівні, а
також незначні відхилення титрів антитіл від референтних
значень в межах допустимої похибки, усі результати
збігалися з референтними. Також повністю збіглись усі
результати з серологічної ідентифікації орто- та
параміксовірусів. За результатами проведених раундів
отримано сертифікати про участь в них.
Висновки. Наведені дані раундів професійного тестування
свідчать про те, що співробітники Випробувального Центру
ННЦ «ІЕКВМ» компетентні щодо проведення діагностичних
досліджень з визначення антитіл до вірусних та
бактеріальних збудників хвороб птиці, а також типування
аглютинуючих ізолятів збудників вірусних захворювань.
Отримані результати підтверджують ефективність
управління якістю в ВЦ ННЦ «ІЕКВМ» та робить можливим
офіційне визнання зовнішніми органами якості роботи
співробітників ВЦ.
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# 331. Monitoring of research of ixodic ticks on Lime
borreliosis in Dnipropetrovsk Oblast for 2013-2017

Lytovchenko I.¹, Skubenko N.¹, Shamychkova H.¹, Sinhovska S.¹,
Kryzhanenko K.¹, Rezvykh V.¹, Shtepa O.¹, Stepanskiy D.²,
Daragan G.², Kolesnikova I.³
1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
2SІ Dnipropetrovsk medical academy of the MоH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. The incidence rate of Ixodes tick-borne borelliosis
(ITB) in the Dnipropetrovsk Oblast for the period from 2013 to
2017 had a tendency to increase. The purpose of the work was to
investigate the infection of ticks with borrelia on the territory of the
Dnipropetrovsk Oblast.
Methods. Investigations on the determination of the proportion of
infected mites were covered by the entire area of the region.
Epidemiological analysis (examination of cases of boreliosis,
collection of epidamnesis at the place of residence of the patient,
clarification of the fact of an attack of the tick), zoentomological
(removal of mites from attacked people, collection of tick marks on
the flag in natural stations), bacterioscopy (dark field microscopy),
statistical (descriptive statistics) research methods. Carrying out of
laboratory diagnostics of bone marrow in the region has been
implemented since 2008 by the method of immune enzyme
analysis (ELISA), and from 2012 - by the method of dark-field
microscopy for the presence of Borrelia burgdorferi.
Results. For the years 2013-2017, 2598 mites were studied, 609
positive results (23.4 ± 1.65%) were obtained. With an increase in
the number of mites tested, the incidence of infections increases
every year: from 3.2 ± 1.7% in 2014 to 30.1 ± 1.0% in 2017. On
average, the share of positive results for the analyzed period was
20.4 ± 1.7%. There were 4 types of ixod mites: Ixodes ricinus -
1737 specimens, Dermacentor marginatus - 740 specimens, Rh.
rossicus - 119 copies, in 2017 Hyalomma marginatum is registered
- 2 copies. The absolute majority of ixod mites belonged to the
species Ixodes ricinus (66.9 ± 2,1%), the second place was D.
marginatus (28.5 ± 4.9%), the third - Rh .rossicus (4.6 ± 5,0%).
Based on the indicators of people's treatment regarding the study
of ticks, which were taken off by the affected individuals, the
seasonal period of the activity of carriers began in March and
lasted up to November-December, with a pronounced peak in
May-June.
In 2013, tick-borne attacks in the city were not registered, in
2014-2015 the proportion of people who were attacked by ticks in
the city was already 20.0 - 22.6 ± 5.9%, in 2016 it doubled
reaching 45.7 ± 2.6%, and in 2017 predominantly cases were
"urban type", the share of which reached 71.6 ± 1.0%.
Conclusions. Due to activity of ticks almost throughout the year,
their research on SBB in Dnipropetrovsk Oblast does not lose its
relevance. The infection rate of borrelia in the Dnipropetrovsk
Oblast in 2013-2017 has increased in 3 times (from 10% in 2014
to 29.5% in 2017). One of the important signs of the modern
epidemic process of borreliosis is the penetration of mites in the
cities of the region, which indicates the stable existence of a
natural reservoir of "urban type" infection.
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# 331.Моніторинг досліджень іксодових кліщів на Лайм-
бореліоз у Дніпропетровській області за 2013-2017 рр.

Литовченко І.¹, Cкубенко Н.¹,Шамичкова Г.¹, Сіньговська С.¹,
Крижаненко К.¹, Резвих В.¹,Штепа О.¹, Степанський Д.²,
Дараган Г.², Колеснікова І.³
1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. Рівень захворюваності на іксодові кліщові бореліози
(ІКБ) у Дніпропетровський області за період 2013 – 2017 рр.
мав тенденцію до зростання. Метою роботи було дослідити
інфікованість кліщів бореліями на території Дніпропетровської
області.
Методи. Дослідженнями на визначення питомої ваги
інфікованих кліщів була охоплена вся територія області.
Епідеміологічний аналіз (обстеження випадків захворювання
бореліозами, збір епіданамнезу за місцем проживання
захворілого, уточнення факту нападу кліща),
зооентомологічний (зняття кліщів з людей, які зазнали
нападу, збір кліщів на прапор у природних стаціях),
бактеріоскопічний (темнопольна мікроскопія), статистичний
(описова статистика) методи дослідження. Проведення
лабораторної діагностики ІКБ в області впроваджено з 2008
р. методом імуноферментного аналізу (ІФА), а з 2012 р. –
методом темнопольної мікроскопії на наявність Borreliа
burgdorferi.
Результати. За 2013-2017 рр. було досліджено 2598 кліща,
одержано 609 позитивних результати (23,4±1,65%). Зі
збільшенням кількості досліджених кліщів з кожним роком
зростають показники їх інфікованості: з 10 ±3,7% у 2014 р. до
30,1±1,0% у 2017 р. В середньому, питома вага позитивних
результатів за проаналізований період склала 23,6±1,7%.
Виявлялися 4 види іксодових кліщів: Ixodes ricinus- 1737
екземплярів, Dermacentor marginatus – 740 екземплярів, Rh.
rossicus – 119 екземпляри, у 2017 р. зареєстровано Hyalomma
marginatum – 2 екземпляри. Абсолютна більшість іксодових
кліщів належали до виду Ixodes ricinus (66,9±2,1%), друге
місце посідали D. marginatus (28,5 ±4,9%), третє – Rh .rossicus
(4,6±5,0 %).
Виходячи з показників звернення людей з приводу
дослідження кліщів, яких зняли з себе постраждалі особи,
сезонний період активності переносників починався з
березня і тривав по листопад-грудень, з вираженим піком у
травні-червні.
У 2013 р. напади кліщів у місті не реєструвалися, у 2014 –
2015 рр. питома вага осіб, які зазнали нападу кліщів у місті,
складала вже 20,0 – 22,6 ± 5,9%, у 2016 р. вона зросла вдвічі,
досягши 45,7±2,6%, а у 2017 р. превалювали саме випадки
«міського типу», частка яких сягнула 71,6±1,0%.
Висновки. У зв′язку з активністю кліщів майже протягом
всього року, дослідження їх на ІКБ у Дніпропетровській
області не втрачає актуальності. Показник інфікованості
кліщів бореліями у Дніпропетровській області за 2013-2017
рр. зросли у 3 рази (з 10% у 2014р. до 29,5% у 2017р.). Однією
з важливих ознак сучасного епідемічного процесу бореліозів
стало проникнення кліщів до міст області, що свідчить про
стабільне існування природного резервуару інфекції «міського
типу».
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# 373. Molecular genetic monitoring of avian influenza virus
among wild birds and poultry in Ukraine in 2017

Sapachova M., Pishchansky O., Mezhensky A.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Background: Molecular genetic monitoring of avian influenza virus
on the studied territory is an important part of epidemiological
surveillance of this disease. The patterns of distribution of highly
pathogenic avian influenza allowed to establish the main sampling
areas – places of seasonal aggregations of wild and migratory
birds, which are the virus carriers. The use of molecular genetic
studies for investigation of the genetic structure of influenza
viruses allows to conduct a scientifically justified epizootic
monitoring, determine the origin of strains and the distribution limits
of epizootic process.
Methods. The molecular genetic monitoring of influenza virus
circulation among wild, domestic, migratory and zoo birds was
carried out during 2017. 3996 samples of pathological material
were selected and studied in the research department of molecular
genetic studies of SSRILDVSE using real-time PCR for avian
influenza type A virus and the identification of H5, H7 and H5N8
subtypes in positive samples with the help of the following test-
systems: Avian Influenza Virus RNA Test Kit (VetMax™ - Gold AIV
Detection Kit), SureFast Influenza A H5/H7 3plex;LSI RT-PCR
TaqMan® Avian Influenza H5 Typing Kit; LSI RT-PCR TaqMan®
Avian Influenza H7 Typing Kit;Extraction kit: QIAamp cador
Pathogen Mini Kit, Qiagen.
Gene sequencing, phylogenetic tree construction and phylogenetic
analysis of A/Н5N8 influenza viruses from samples that were
selected in the period of outbreaks on the territory of Ukraine was
carried out in the Animal and Plant Health Agency (Weybridge).
Results. As a result of molecular genetic studies, 27 samples were
found positive for Н5N8 strain of avian influenza virus. Among
them, 10 samples were selected from wild birds in Chernivtsi and
Ternopil Oblasts, 12 positive samples from poultry in Chernivtsi
and Odessa Oblasts and 5 samples – from zoo birds in Mykolayiv
city. Samples of internal organs (gastro-intestinal tract, lung, heart,
trachea), cloacal and tracheal washes, as well as poultry litter were
taken for the studies.
Filogenetic analysis of hemagglutinin gene of A/Н5N8 influenza
virus isolates from domestic and wild birds indicates significant
homology with the viruses that were isolated in Europe and Asia
during 2016 - 2017. The sequences that were obtained during full-
genome sequencing, were characterized as HPAIV (H5N8).
Conclusions. Thus, the use of molecular genetic methods of
research in epizootological monitoring of A influenza viruses allows
to study the genetic structure of the pathogen, determine the origin
and identify the infective process direction.
The results of molecular genetic studies and full-genome
sequencing confirmed the presence of highly pathogenic avian
influenza strain Н5N8 on the territory of Ukraine and indicate the
need for ongoing monitoring of the population biosecurity.

# 373. Молекулярно-генетичний моніторинг вірусу грипу
серед дикої та домашньої птиці в Україні в 2017 році

Сапачова М., Піщанський О., Меженський А.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ: Молекулярно-генетичний моніторинг вірусу грипу
птиці на території, що досліджується – важлива частина
епізоотологічного нагляду за цією хворобою. Закономірності
розповсюдження високопатогеного пташиного грипу
дозволили встановити головні території для відбору проб –
місця сезонного скупчення дикої та перелітної птиці, яка є
носієм вірусу. Використання молекулярно-генетичних
досліджень для вивчення генетичної структури вірусів грипу
дозволяє провести науково-обґрунтований епізоотичний
моніторинг, визначити походження штамів та межі
розповсюдження епізоотичного процесу.
Методи. За період 2017 р. проводився молекулярно-
генетичний моніторинг циркуляції вірусу грипу серед дикої,
домашньої, перелітної та зоопаркової птиці. Було відібрано
3996 зразків патологічного матеріалу, які були досліджені в
науково-дослідному відділі молекулярно-генетичних
досліджень ДНДІЛДВСЕ методом ПЛР-РЧ на наявність РНК
вірусу грипу птиці типу А та ідентифікації субтипів Н5, Н7 и
H5N8 в позитивних зразках, використовуючи тест-ситеми:
Avian Influenza Virus RNA Test Kit (VetMax™ - Gold AIV
Detection Kit), SureFast Influenza A H5/H7 3plex;LSI RT-PCR
TaqMan® Avian Influenza H5 Typing Kit; LSI RT-PCR TaqMan®
Avian Influenza H7 Typing Kit;Extraction kit: QIAamp cador
Pathogen Mini Kit, Qiagen.
Секвенування генів, конструювання філогенетичного дерева
та філогенетичний аналіз вірусів грипу А/Н5N8 від проб, які
були відібрані в період спалахів на території України
проводили в Animal and Plant Health Agency (Weybridge).
Результати. В результаті молекулярно-генетичних
досліджень було виявлено 27 позитивних зразків на грип
птиці штам Н5N8. З них 10 зразків від дикої птиці в
Чернівецькій та Тернопільській областях, 12 позитивних
зразків від домашньої птиці в Чернівецькій та Одеській
областях та 5 зразків – від зоопаркової птиці в м. Миколаїв.
Для дослідження відбирали зразки внутрішніх органів
(кішківник, легені, серце, трахеї), клоакальні та трахеальні
змиви, а також послід від птиці.
Філогенетичний аналіз по гену гемаглютиніну ізолятів вірусу
грипу А/Н5N8 від домашньої та дикої птиці вказує на
високий рівень гомології з вірусами, які були виділені в
країнах Європи та Азії впродовж 2016 -2017 рр.
Послідовності, які були отримані при проведенні
повногеномного секвенування, були охарактеризовані як
HPAIV ( H5N8).
Висновки. Таким чином, використання молекулярно-
генетичних методів дослідження в епізоотологічному
моніторингу вірусів грипу А дозволяє вивчити генетичну
структуру збудника, визначити походження, а також виявити
спрямованість розповсюдження інфекції.
Результати молекулярно-генетичних досліджень та
повногеномного секвенування підтверджують наявність
високопатогенного вірусу грипу птиці штаму Н5N8 на
території України та свідчать про необхідність проведення
постійного моніторингу для біозахисту населення.



Page 107Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 384. Indication of pathogens of acute intestinal infections of
viral etiology by PCR method in Dnipropetrovsk Oblast

Bredykhina M.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Paliychuk О.1, Hernets
І.1, Yurchenko O.1, Daragan G.2, Stepanskyi D.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. Intestinal viral infections are a medical problem that
does not lose its topicality for many years. The main factors
determining their significance are widespread, a variety of
pathogens, their ability to survive in the environment for a long
time. Accurate and timely diagnostics of these pathogens is very
important for the decipherment of the etiological factor and for the
administration of proper treatment. The objective of the work
consisted in determining the effectiveness of the introduction of
molecular genetic research methods into the system of
epidemiological surveillance of acute intestinal infections in
Dnipropetrovsk Oblast.
Methods: Рolymerase chain reaction with reverse transcription
(RT-PCR) using diagnostic kits "AmpliSens Rotavirus/Norovirus/
Astrovirus-FL" (Russia) amplifiers, allowing simultaneous detection
of 3 human acute intestinal infections — group A rotaviruses
(Rotavirus A), genotype 2 noroviruses (Norovirus 2 genotype) and
astroviruses (Astrovirus); statistical method — use of data of the
sectoral statistical reporting form №40-health; calculation of
extensive indices and error of relative indices. A total of 121
samples were analyzed using the PCR method.
Results. The analysis and generalization of the results of the
examination of patients with AII and contact persons during the
epidemic complications that arose during 2015-2017 in
Dnipropetrovsk Oblast was carried out. Cases of group morbidity
incidence of AII of unidentified etiology were recorded in 2015 in
the city of Dnipro and Novomoskovskyi district of the region.
Samples of feces (20) from patients and contact persons aged
1-35 years were taken. The specific weight of biomaterial samples
in which the noroviruses RNA was detected, constituted
75.0±9.9%. In 2016, an selective testing of 10 contact persons
from the city of Nikopol, where an increased level of morbidity for
AII was registered, revealed group A rotaviruses RNA in
30.0±15.3% of them. In 2017 samples of feces from 22 patients
and 69 contact persons (aged from 5 to 65 years) were
investigated by means of PCR method in the epidemic foci of AII
with multiple morbidity. The share of positive findings equaled to
29.7±4.8% (26.4±4.6% — RNA of noroviruses, 3.3±1.9% — RNA
of rotaviruses). It should be noted that in other cases of epidemic
complications, enzyme immunoassay analysis was widely used in
the laboratory diagnostics of patients with AII and contact persons.
Conclusions. Introduction of the PCR method for laboratory
diagnostics of AII pathogens has increased the indices of
etiological decoding of factors that caused the cases of group
morbidity among the population of the Dnipropetrovsk Oblast.
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# 384. Індикація збудників гострих кишкових інфекцій
вірусної етіології методом ПЛР у Дніпропетровській
області

Бредихіна М.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Палійчук О.1, Гернець І.1,
Юрченко О.1, Дараган Г.2, Степанський Д.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. Кишкові вірусні інфекції – це медична проблема, яка
не втрачає своєї актуальності протягом багатьох років.
Основними чинниками, що визначають їхню значущість, є
широке розповсюдження, різноманітність збудників, їхня
здатність тривалий час зберігатися в довкіллі. Проведення
точної та своєчасної діагностики цих збудників дуже важливе
для розшифрування етіологічного чинника та для
призначення правильного лікування. Метою роботи було
визначити ефективність впровадження молекулярно-
генетичних методів дослідження в систему епідеміологічного
нагляду за гострими кишковими інфекціями у
Дніпропетровській області.
Методи: Полімеразна ланцюгова реакція зі зворотною
транскрипцією (ЗТ-ПЛР) за допомогою наборів «АмплиСенс
Rotavirus/Norovirus/Astrovirus-FL» (Росія), що дозволяють
одночасно виявити 3 збудника ГКІ людини – ротавіруси групи
А (Rotavirus A), норовіруси 2 генотипу (Norovirus 2 генотип) та
астровіруси (Astrovirus); статистичний метод – використання
даних галузевої статистичної звітної форми №40-здоров;
розрахунок екстенсивних показників та помилки відносних
показників. Всього методом ПЛР було проаналізовано 121
проба.
Результати. Проведено аналіз та узагальнення результатів
обстеження хворих на ГКІ та контактних осіб при епідемічних
ускладненнях, що виникали протягом 2015-2017 рр. у
Дніпропетровській області. У 2015 р. реєструвались випадки
групової захворюваності на ГКІ невстановленої етіології в м.
Дніпро та Новомосковському районі області. Відбирались
зразки фекалій (20) від хворих і контактних осіб віком 1 – 35
років. Питома вага зразків біоматеріалу, в яких було
виявлено РНК норовірусів, становила 75,0±9,9%. У 2016 р.
вибіркове обстеження 10 контактних осіб з м. Нікополь, де
реєструвався підвищений рівень захворюваності на ГКІ,
дозволило виявити у 30,0±15,3% з них РНК ротавірусів групи
А. У 2017 р., в епідемічних вогнищах ГКІ з множинною
захворюваністю, методом ПЛР досліджено зразки фекалій
від 22 хворих та 69 контактних осіб (вік від 5 до 65 років).
Частка позитивних знахідок склала 29,7±4,8% (26,4±4,6% –
РНК норовірусів, 3,3±1,9% – РНК ротавірусів). Слід зазначити,
що в інших випадках епідемічних ускладнень, в лабораторній
діагностиці хворих на ГКІ та контактних, широко
використовувався метод імуноферментного аналізу.
Висновки. Впровадження методу ПЛР для лабораторної
діагностики збудників ГКІ підвищило показники етіологічної
розшифровки чинників, які зумовлювали випадки групової
захворюваності серед населення Дніпропетровської області.
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# 392. Study of activity of the RS-antigen from Brucella
abortus 7-26 strain by the serum agglutination test and
complement fixation test

Bolotin V., Marchenko N., Orlov S., Obukhovska O.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Brucellosis has an important economic and
epidemiological significance among the chronic infectious diseases
of animals. Serologic diagnostics remains the main effective tool
for controlling brucellosis not only in Ukraine but also throughout
the world. There is special interest to brucella strains with both
smooth and rough lipopolysaccharide (LPS), which are promising
for the production of antigens and their using for diagnostic tools in
order to differentiation of false-positive serological reactions in
cases of dissociated Brucella circulation among the livestock. The
objective of the work was to obtain an antigen from Brucella
abortus 7-26 strain and to study its activity using the serum
agglutination test (SAT) and complement fixation test (CFT).
Methods. B. abortus 7-26 strain isolated from the aborted fetus of
cattle was cultivated on meat-peptone-liver-glucose-glycerol agar
and broth. Cultural and morphological properties of the colonies
were studied unstained and stained (White and Wilson, 1951), H2S
production, growth on the medium with fuchsine (1:50000) and
thionine (1:25000), and dissociation by the reaction of thermo-
flocculation and acriflavine test. Experimental samples of RS-
antigens were obtained by inactivating the bacteria (50×109 CFU/
cm3). The activity of antigen samples was studied by SAT and CFT
using control negative and positive sera (1000 IU/cm3), and
commercial anti-B. abortus (S-serum) and anti-B. ovis (R-serum)
sera. The obtained results were compared with the commercial
antigen from B. abortus 19 strain.
Results. During cultivating B. abortus 7-26 strain on agar, the
appearance of round, convex, granular colonies, which had a gray-
blue color with a yellow center under the raking light, was
observed, and after the White and Wilson staining, the significant
amount had a purple-blue color with a blue center. There were
detected approximately 15% of colonies with a lemon-yellow
center and a blue periphery. The cells produced H2S, grew on the
media with the addition of fuchsine and did not form colonies on
thionine medium. The acriflavine test was positive, and the
reaction of thermo-flocculation was negative. The study of activity
and specificity of Brucella RS-antigen in the working dilution of
1:10, it was found that boundary titer of S- and R-sera at the tube
SAT was 1:1280 and 1:80, respectively. CFT was negative with the
S-serum at the antigen dilution from 1:40 and 1:160 whereas no
hemolysis was observed at dilution of positive R-serum 1:20.
Conclusions. The obtained RS-antigen samples do not react with
S-serum and are weakly active to R-serum by CFT. Tube SAT
showed antigen activity against anti-B. abortus and anti-B. ovis
sera, which can be used for the differencing of false-positive
serological reactions when dissociated RS-forms of brucella are
circulated among cattle.

# 392. Вивчення активності RS-антигену зі штаму Brucella
abortus 7-26 за реакції аглютинації та реакції зв’язування
комплементу

Болотін В., Марченко Н., Орлов С., Обуховська О.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Серед хронічних інфекційних хвороб тварин
бруцельоз має важливе економічне та епідеміологічне
значення. Серологічна діагностика залишається головним
дієвим інструментом контролю бруцельозу не тільки в
Україні, а й у всьому світі. Особливу зацікавленість
представляють RS-форми бруцел, які є перспективними для
виготовлення антигенів та їх застосування у діагностичних
тест-системах з метою диференціації хибнопозитивних
серологічний реакцій у випадках циркуляції серед поголів`я
дисоційованих форм бруцел. Метою роботи було отримати
антиген зі штаму Brucella abortus 7-26 та вивчити його
активність за реакції аглютинації (РА) та реакції зв’язування
комплементу (РЗК).
Методи.Штам B. abortus 7-26, який було виділено від
абортплоду ВРХ, культивували на м'ясо-пептоно-печінково-
глюкозо-гліцериновому агарі та бульйоні. Культурально-
морфологічні особливості колоній вивчали у нефарбованому і
пофарбованому стані за Уайт-Вільсоном та досліджували
утворювання штамом Н2S. Визначали особливості росту
культури на середовище з фуксином (1:50000) та тіоніном
(1:25000), а дисоціацію – за реакції термофлокуляції та у
пробі з акрифлавіном. Експериментальні зразки RS-антигенів
отримували шляхом інактивації бактеріальної маси (50×109
КУО/см3). Активність зразків антигену вивчали за РА та РЗК
з використанням контрольної негативної та позитивної
сироваток для РБП, РА, РЗК (1000 MО/см3), а також з
комерційними анті-B. abortus (S-сироватка) та анті-B. ovis (R-
сироватка) сироватками. Отримані результати порівнювали з
комерційним єдиним антигеном зі штаму B.abortus 19.
Результати. При культивуванні штаму B.abortus 7-26 на агарі
спостерігали появу круглих, випуклих, зернистих колоній, які
при боковому освітленні мали сіро-блакитне забарвлення з
жовтим центром, а після фарбування за Уайт-Вільсоном –
переважна кількість мала фіолетовий колір з голубим
центром. Приблизно 15 % колоній виявляли з лимонно-
жовтим центром та синьою каймою. Клітини утворювали Н2S,
росли на середовищах з додаванням фуксину та не
утворювали колоній на середовищі з тіоніном. Тест з
акриафлавіном був позитивним, а реакція термофлокуляції –
негативна. При дослідженні активності та специфічності
бруцельозного RS-антигену в робочому розведенні 1:10
встановлено, що за пробіркової РА граничний титр S- та R-
сироваток становив 1:1280 та 1:80 відповідно. При розведенні
антигену від 1:40 та 1:160 за РЗК відмічали негативну
реакцію з S-сироваткою та повна затримка гемолізу
спостерігалась при розведені 1:20 позитивної R-сироватки.
Висновки. Отримані зразки RS-антигену за РЗК не реагують
з S-сироваткою та є слабко активними до R-сироватки. За
пробіркової РА антиген проявляв активність до анті-B. abortus
та анті-B. ovis сироваток, що може бути застосований для
диференціації хибнопозитивних серологічний реакцій при
наявності циркуляції серед поголів`я дисоційованних RS-
форм бруцел.
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# 112. Development of the method of simultaneous
determination of quinolones in livestock products

Liniichuk N., Stupak O., Bayer O.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Quinolones are the group of synthetic antibiotics
that are derivatives of 4-quinolone and have the piperazine cycle in
their composition. Fluoroquinolones are the part of the quinolones
group and have fluorine atoms in their composition.
In connection with the widespread use of antibiotics, including the
quinolone group preparations, the effective control of the food-
stuffs quality remains the topical issue. As for veterinary medicine,
the quinolone group drugs are often used for treatment of mastitis
in cows, so they may be present as potential residues in milk and
milk products. They are widely used in poultry and fish farming as
well. Consumption of animal products with excessive content of
antibiotics leads to the negative consequences such as allergic
manifestations and the development of antibiotic resistance of
human microflora.
Methods. The method of a high-performance liquid
chromatography with a dual mass spectrometric detector (LC/MS/
MS) was used during the study. The developed method allows
determining the quinoline group preparations residues in animal
products, namely: oxolinic acid, nalidixic acid, enrofloxacin,
norfloxacin, sarafloxacin, marbofloxacin, difloxacin, danofloxacin,
ciprofloxacin, flumequine. The assay principle is to extract the
residues of antibiotics with trichloroacetic acid; then to concentrate
and purify the extract and to identify with quantitative determination
by the LC-MS/MS method. The assessment of the methodology
suitability was carried out in compliance with the Decision of the
European Commission No.2002/657/EC dated August 12, 2002,
which ensures the implementation of the Council Directive
No.96/23/EC concerning the effectiveness of analytical methods
and the interpretation of their results.
Results. During the validation, the main performance
characteristics such as CCα and CCβ were determined. The
research was carried out in various matrices, namely: in muscles
of bovine cattle, pigs, rabbits, fish, as well as in milk and eggs. In
the research, the pure material was used, which was enriched up
to the level of ½ MRL (maximum residue limit), 1 MRL, 2 MRL. The
calculations were conducted in accordance with the Interval
licensing software. While carrying out the assessment of the
method adequacy, the following results (CCα) were obtained for
animal muscles: oxolinic acid – 133.27 μg/kg, nalidixic acid –
12.37 μg/kg, enrofloxacin – 128.45 μg/kg, norfloxacin – 13.0 μg/
kg, sarafloxacin – 12.44 μg/kg, marbofloxacin – 178.36 μg/kg,
flumequine – 230.16 μg/kg, difloxacin – 495.59 μg/kg,
danofloxacin – 118.98 μg/kg, ciprofloxacin – 123.0 μg/kg.
Conclusions. Based on the validation data obtained during the
study on the residual quantities of the quinolone group
preparations carried out using the LC/MS/MS method, it was found
that this technique is suitable for studying the animal products and
can be successfully used by veterinary medicine laboratories.

# 112. Розробка методу одночасного визначення хінолонів
в продуктах тваринництва

Лінійчук Н., Ступак О., Байєр О.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Хінолони – група синтетичних антибіотиків, що є
похідними 4-хінолону і мають в своєму складі піперазиновий
цикл. Частиною групи хінолонів є фторхінолони, що мають у
своєму складі атоми фтору.
В зв'язку з широким застосуванням антибіотиків, в тому числі
препаратів групи хінолонів, Актуальною проблемою
сьогодення залишається ефективний контроль якості
харчових продуктів. У ветеринарній медицині препарати
групи хінолонів часто використовують для лікування маститів
у корів, тому вони є потенційними залишками у молоці та
молочних продуктах. Також широкого застосування вони
набули у птахівництві та рибництві. Негативним наслідком
споживання продукції тваринного походження з
надлишковим вмістом антибіотиків є алергічні прояви,
розвиток антибіотикорезистентності мікрофлори людини.
Методи. Під час дослідження використовували метод
високоефективної рідинної хроматографії з подвійним мас-
спектрометричним детектором (РХ/МС/МС). Розроблений
метод дозволяє визначити залишки препаратів групи
хінолінів в продуктах тваринного походження, а саме:
оксалінову кислота, налідіксову кислота, енрофлоксацин,
норфлоксацин, сарафлоксацин, марбофлоксацин,
дифлоксацин, данофлоксацин, ципрофлоксацин, флумеквін.
Принцип методу полягає у екстракція залишків антибіотиків
трихлороцтовою кислоти; концентрування та очищення
екстракту та ідентифікації і кількісному визначенню методом
РХ-МС/МС. Оцінювання придатності методики проводили
відповідно до Рішення Європейської Комісії 2002/657/ЄС від
12 серпня 2002 року, яке забезпечує виконання Директиви
Ради 96/23/ЄС, що стосується ефективності аналітичних
методів та інтерпретації результатів.
Результати. Під час проведення валідації було визначено
основні робочі характеристики як ССα і ССβ. Дослідження
проводилися в різних матрицях, а саме: у м'язах великої
рогатої худоби, свиней, кролів, риби, у молоці і яйцях. Для
дослідження використовували чистий матеріал, який
збагачували на рівні ½ МДР, 1 МДР, 2 МДР. Розрахунки
проводили відповідно до ліцензійної програми «Interval». При
проведенні оцінювання придатності методу в м'язах тварин
було отримано такі результати (ССα) : оксалінова кислота –
133,27 мкг/кг, налідіксова кислота – 12,37, енрофлоксацин –
128,45 мкг/кг, норфлоксацин – 13,0 мкг/кг, сарафлоксацин –
12,44мкг/кг, марбофлоксацин – 178,36 мкг/кг, флумеквін –
230,16 мкг/кг, дифлоксацин – 495,59мкг/кг, данофлоксацин –
118,98 мкг/кг, ципрофлоксацин – 123,0 мкг/кг.
Висновки. На основі отриманих валідаційних даних під час
проведення дослідження з визначення залишкової кількості
препаратів групи хінолонів методом РХ/МС/МС встановлено,
що ця методика є придатною для дослідження продуктів
тваринного походження і може успішно використовуватися
лабораторіями ветеринарної медицини.
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# 144. Development of recombinant positive control for
Francisella tularensis qPCR

Zlenko O., Solodiankin O., Gerilovych A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Background. Francisella tularensis is the causative agent of the
highly dangerous illness tularemia. The inhaled minimum infectious
dose is 10-50 colony forming units. Monitoring of natural outbreaks
of tularemia is highly relevant, especially in deregulated areas as
Ukraine. Therefore, the development of a sustainable diagnostic
test system for tularemia is a priority question. As F. tularensis is a
slow-growing organism, culturing is not the preferred diagnostic
method when a rapid result is required. In addition, handling live F.
tularensis poses a risk to laboratory personnel due to its highly
infectious nature. Molecular diagnostic methods like quantitative
real-time PCR (qPCR) are therefore main methods for direct and
rapid detection of F. tularensis. For a valid application of qPCR and
in order to increase biosafety of the method recombinant positive
DNA controls are needed.
Materials and methods. For the qPCR we used the FT-FP tul4
primer system (Buzard et. al., 2012) with an amplicon product of
103 bp. In order to construct a recombinant positive DNA control
for this method we amplified DNA isolated from F. tularensis
Gaisky 15. The PCR product was purified using the Monarch PCR
& DNA Cleanup Kit according to the manufacturer’s instruction.
Purified DNA was sub-cloned with a vector pTZ57R/T using the
InsTAclone PCR TA cloning Kit (Thermo Scientific, USA). Ligation
was carried out overnight at 16 0C. The product was transformed
into E. coli DH5α competent cells, produced using the CaCl2
method (Mandel and Higa, 1970). Transformed cells were
screened for gene insertion using the blue-white method and
confirmed by PCR. E.coli with PCR-positive plasmids were grew-
up in LB-bouillon with ampicillin overnight at 37 0C. Plasmids were
then isolated from the liquid cultures using the GeneJET Plasmid
Miniprep Kit (Thermo Scientific, USA).
Results.We constructed a plasmid with a 103 bp fragment of the
tul4 gene ligated into the pTZ57R/T vector. The complete
sequence of the new plasmid is 2990 bp in length.
The vector pTZ57R/T encodes an ampicillin resistance and the
lacZ gene, which were used as selective markers for E. coli DH5α
clones. We screened 10 white single E. coli colonies by PCR using
M-13 primers and tul4 specific primers FT-FP.
As positive controls, we choose plasmids that show clear PCR
products of 103 bp and 257 bp.
Conclusion. Safety measurements in laboratory work are
necessary for decreasing the number of accidents. Using of live
strains as positive controls in routine work can lead to pathogen
spread and staff illness. Therefore, recombinant positive controls
are a good alternative to live strains. Plasmids are highly stable,
can be stored at -20 0C for years and can be easily achieved again
from glycerin frozen transformed E. coli in every quantity.
Furthermore, it can be an opportunity for saving costs as well as
saving time for PCR laboratories.
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# 144. Розробка рекомбінантного позитивного контролю
для виявлення Francisella tularensis методом ПЛР у
режимі реального часу

Зленко О., Солодянкін О., Герілович А.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Francisella tularensis є мікроорганізмом, що викликає
небезпечне захворювання – туляремію. Мінімальна
інфекційна доза при вдиханні складає 10-50
колонієутворюючих одиниць. Моніторинг природних спалахів
туляремії є надзвичайно актуальним, особливо у
дерегульованих регіонах, зокрема, Україні. Таким чином,
розробка надійної діагностичної тест-системи для визначення
туляремії є пріоритетним завданням. Оскільки F. tularensis є
мікроорганізмом, що повільно росте, культуральний метод не
є доцільним діагностичним методом, коли потрібен швидкий
результат. Крім того, робота з живою культурою F. tularensis
несе ризик для персоналу лабораторії, оскільки ці бактерії
мають високоінфекційну природу. Таким чином, молекулярні
діагностичні методи, зокрема кількісна ПЛР у реальному часі
(кПЛР), є основними методами прямого та швидкого
виявлення F. tularensis. Для достовірної діагностики методом
ПЛР у режимі реального часу, а також з метою підвищення
біобезпеки методу необхідно застосовувати рекомбінатні
позитивні ДНК-контролі.
Матеріали та методи. Для проведення ПЛР у режимі
реального часу ми використовували систему праймерів FT-FP
tul4 (Buzard et. al., 2012) з ампліконом розміром 103 п.н. Для
створення рекомбінантного позитивного контрою
проводилась ампліфікація ДНК, виділена із культури клітин
вакцинного штаму F. tularensis Гайського 15. Продукт ПЛР
було очищено з використанням набору "Monarch PCR & DNA
Cleanup Kit" відповідно до інструкцій виробника. Очищену
ДНК було субклоновано за допомогою вектора pTZ57R/T з
використанням набору "InsTAclone PCR TA cloning
Kit" ("Thermo Scientific", США). Лігування відбувалося протягом
ночі при 16 0C. Продукт було трансформовано у компетентні
клітини E. coli DH5α, отримані з використанням методу
хімічної обробки CaCl2 (Mandel and Higa, 1970).
Трансформовані клітини було проаналізовано на наявність
інсерції гену з використанням блакитно-білого методу і
підтверджено за допомогою ПЛР. E.coli з ПЛР-позитивними
плазмідами були вирощені у бульйоні Лурія-Бертані з
додаванням ампіциліну протягом ночі при 37 0C. Після цього
плазміди було ізольовано з рідких культур з використанням
набору "GeneJET Plasmid Miniprep Kit" ("Thermo Scientific",
США).
Результати. Ми створили плазміду з фрагментом гену tul4
розміром 103 п.н., вбудованим у вектор pTZ57R/T. Повна
довжина послідовності нової плазміди складає 2990 п.н.
Вектор pTZ57R/T має резистентність до ампіциліну і ген lacZ,
які було використано як селективні маркери для клонів E. coli
DH5α. Ми провели скринінг 10 білих окремих колоній E. coli
шляхом ПЛР з використанням праймерів М-13, а також tul4-
специфічних праймерів FT-FP. У якості позитивних контролів
ми обрали плазміди, для яких було чітко виявлено ПЛР-
продукти на довжині 103 п.н. та 257 п.н.
Висновки. Заходи безпеки при проведенні лабораторної
роботи є необхідними для зменшення кількості нещасних
випадків. Використання живих штамів як позитивного
контролю при проведенні рутинних робіт може призвести до
поширення патогенів і захворювання персоналу. Таким
чином, рекомбінантні позитивні контролі є вдалою
альтернативою живим штамам. Плазміди є дуже стійкими,
можуть зберігатися при -20 0 упродовж багатьох років і
можуть легко відтворюватися з трансформованих E. coli,
заморожених у гліцерині, у будь-якій кількості. Більш того,
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# 165. A diluent for cryopreservation of the bull-breeder
semen based on vegetable lipoproteins

Pavlenko B.2, Pavlenko L.1, Beseda N.1, Bolotin V.1

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Institute of Animal Husbandry of the NAAS of Ukraine

Introduction. Rich in phospholipids and lipoproteins, the native
yolk of the chicken egg is not an optimal component of artificial
diluents due to its negative properties with respect to sperm (non-
standard nature, thermosensitivity, bacteria carrying,
immunospecificity and toxicity), which leads to the search for its
effective substitutes, primarily from raw materials of vegetable
nature. For the first time, we have frozen the bull-breeder semen
within the diluent made on the basis of lipoprotein extract of soya
(RAF-1), which opened the prospect for the creation of cheap, bio-
safe, effective cryoprotective media for semen of animals.
Methods. As anti-shock components of the diluent, hydrolyzates
of legumes such as soya and red lentils without GMOs are used.
Osmotic pressure of the components was determined by
cryoscopic method with Beckmann thermometer, pH concentration
of hydrogen ions was determined using the EV-74 ionometer
(according to GOST 20909.5-75 "Sperm of bulls undiluted.
Methods of testing the physical properties"). The shelf life of
samples for cryopreservation agent was studied for 12 months at
the temperature of (5 ± 2) °С. Its sanitary indicators were
determined according to GOST 26030-2015 "Sperm of bulls
frozen. Specifications." Sperm was tested for cryostatic stability
using "Method of determination of anti-shock properties of
protective components in diluents under the influence of low
temperatures on sperm" (Ostashko F.I., Pavlenko M.P.), and on
the ability to freeze in liquid nitrogen accordingly to the Kharkiv
technology. Biological indicators were studied accordingly to
GOST 27777-88 "Sperm of bulls frozen. Methods of biological
research".
Results. Biological parameters of sperm, frozen within the diluent
with components of vegetable origin (hydrolyzate of soybean in
combination with red lentil in the ratio of 80 % to 20% + 5.0%
glycerin), which was kept at the temperature of (5 ± 2) °С for 12
months, correspond to the norm: mobility in frozen-thawed state
(a) – 4.3 ± 0.2; the indicator of the absolute survival – (Sa) -18.6 ±
1.2; survival in hours (t) -8.1 ± 0.2; biochemical index (pH) as the
concentration of hydrogen ion of the diluent was 6.4 units, both in
the experiment and in the control.
Conclusions. Diluent with anti-shock components from legumes
(soya 75% + red lentil 20% + glycerin 5%) when stored for 12
months under conditions (5 ± 2) °С remains sterile.
Lipoproteins of legumes protect membranes of sperm cells from
peroxidation destruction and increase the energy of attenuated
cells up to the level of physiological norm.
Using legumes hydrolyzate instead of native yolk as part of the
cryopreservation agent for the sperm provides an opportunity to
protect the sperm and the genital tract of females from infection by
pathogens transmitted with yolk.

# 165. Розріджувач для кріоконсервації сперми бугаїв на
основі ліпопротеїнів рослинної природи

Павленко Б.2,Павленко Л.1, Беседа Н.1, Болотін В.1

1НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Інститут тваринництва НААН України

Вступ. Багатий на фосфоліпіди та ліпопротеїди нативний
жовток курячого яйця за своїми негативними властивостями
відносно сперми (нестандартність, термолабільність,
бактеріоносійство, імуноспецифічність і токсичність) не є
оптимальним складником штучних розріджувачів, що
спонукає до пошуку ефективних його замінників, насамперед
з сировини рослинної природи. Нами вперше заморожена
сперма бугая-плідника у розріджувачі, виготовленого на
основі ліпопротеїнового екстракту сої (РАФ-1), що відкрило
перспективу для створення дешевих, біобезпечних,
ефективних кріопротективних середовищ для сперми тварин.
Методи. В якості антишокових компонентів розріджувача
використано гідролізати бобових – сої та червоної сочевиці
без ГМО. Осмотичний тиск компонентів визначали
кріоскопічним методом з термометром Бекмана,
концентрацію водневих іонів pH на іонометрі ЕВ- 74 (за ГОСТ
20909.5-75 «Сперма быков неразбавленная. Методы
испытаний физических свойств»). Термін зберігання зразків
кріоконсерванту було вивчено впродовж 12 місяців за
температури (5±2) °С. Санітарні показники його визначали за
ГОСТ 26030-2015 «Сперма быков замороженная.
Технические условия». Сперму випробовували на
кріорезистентність за «Методика визначення антишокових
властивостей захисних компонентів в розбавлювачах при дії
низьких температур на спермії» (Осташко Ф.І., Павленко
М.П.), та на здатність до заморожування у рідкому азоті за
Харківської технології. Біологічні показники вивчали згідно
ГОСТ 27777-88 «Сперма быков замороженая. Методы
биологических исследований».
Результати. Біологічні показники сперми, замороженої в
розріджувачі з компонентами рослинного походження
(гідролізат сої сумісно з сочевицею червоною у співвідношенні
80 % до 20 % + 5,0 % гліцерину), що зберігалася при
температурі (5±2) °С впродовж 12 місяців, відповідають
контролю: рухливість після деконсервації (а) – 4,3±0,2;
показник абсолютної виживаності –(Sa) -18,6±1,2;
виживаність в годинах (t) -8,1±0,2; біохімічний показник (рН) -
концентрація водневих іонів розріджувача 6,4 одиниць, як в
досліді так і в контролі.
Висновки. Розріджувач з антишоковими компонентами
бобових (сої 75%+сочевиці червоної 20%+гліцерин 5%) при
зберіганні 12 місяців в умовах (5±2) виявився стерильний.
Ліпопротеїни бобових захищають мембрани сперміїв від
перекисної деструкції і підвищують енергію ослаблених
клітин до рівня фізіологічної норми.
Використання гідролізата бобових замість нативного жовтка
в складі кріоконсерванта сперми дає можливість запобігти
забрудненню сперми і статевих шляхів самок збудниками
захворювань, що передаються з жовтком.
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# 181. Elaboration of a test kit for ASF early diagnostic on
molecular genetic techniques

Babkin M., Deriabin O., Klestova Z., Blotska O.

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Objective. African swine fever (ASF) is extremely dangerous viral
disease, which provokes severe economic losses and for which no
vaccine is currently available. From 2012 year in Ukraine emerged
difficult situation with regard to ASF. Polymerase chain reaction
(PCR) is an effective modern method for early diagnosis of ASF.
That's why we elaborated, tested and registered in the established
order the test kit for the diagnosis of ASF for molecular genetic
techniques.
Methods. Development of a diagnostic test kit for PCR was
carried out with the recommendations of OIE. Definition of
specificity and sensitivity was performed on the samples of the
total DNA isolated from pigs that died from ASF and on the
samples of the recombinant plasmids carrying the gene fragment
of the main ASF virus capsid protein. As a negative control were
used materials from healthy domestic pigs. Activity and specificity
of the means has been assessed comparing with similar imported
commercial test kits.
Results. Simple diagnostic kit based on the classical PCR variant
has been developed. It is aimed on quick detection of ACFV DNA
(amplification of conservative regions B646L gene (VP72), protein
is the main component of the viral capsid) (Cobbold and Wileman,
1998) in biological materials and environment. We modified the 3'-
ends of the oligonucleotide primers recomended by OIE for this
gene and this gave the possibility to increase their annealing
temperature by 5 degrees and as a result to improve reaction
specificity. Sequences of the modified primers: mod-Sn 5'-
ATGGATACCGAGGGAATAGCAAG-3' and mod-Asn 5'-
TACCGATGAAAATGATACGCAGC-3'. DNA from recombinant
plasmid pB646 is used as positive control. Diagnostic kit is
developed in two variants on test system that differ in the
technique of DNA isolation. In version A, DNA isolation is
performed with the use of sorbent, which has to be precipitated by
centrifugation. In variant B DNA isolation is performed with the use
of Ukrainian magnetide nanosorbent with saturation magnetization
37 (А·m2/kg), it can be precipitated in special magnetic stand
without centrifugation. Such variant of DNA isolation not only
minimizes the risk of contamination of the surrounding surface of
the test material, but also can be used in the field. Established that
test system developed by us is specific (100%), sensitive enough
and is not inferior in research quality than more standards.
Conclusions.We developed a highly sensitive, highly specific and
not very expensive diagnostic kit for diagnosing ASF for PCR. The
use of this kit is possible not only for rapid identification of the
pathogen in acute forms of the disease, but also to ensure control
over imported products during quarantine measures necessary to
detect early signs of the disease.
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# 181. Розробка тест-системи для ранньої діагностики
АЧС за допомогою молекулярно-генетичних методів

Бабкін М., Дерябін О., Клєстова З., Блоцька О.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології та
штамів мікроорганізмів

Актуальність. Африканська чума свиней (AЧС) - це
надзвичайно небезпечне вірусне захворювання, яке викликає
серйозні економічні втрати і для якого наразі не існує
вакцини. З 2012 року в Україні виникла складна ситуація
щодо АЧС. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) -
ефективний сучасний метод ранньої діагностики АЧС. Саме
тому ми розробили, перевірили і зареєстрували у
встановленому порядку тест-систему для діагностики АЧС за
допомогою молекулярно-генетичних методів.
Методи. Розробка діагностичної тест-системи для ПЛР
проводилася за рекомендаціями МЕБ (Міжнародного бюро по
боротьбі з епізоотіями). Визначення специфічності та
чутливості проводили на зразках загальної ДНК, виділеної від
свиней, які померли від АКС, а також на зразках
рекомбінантних плазмід, що несуть генний фрагмент
головного капсидного білка АКС. В якості негативного
контролю використовувалися матеріали від здорових
домашніх свиней. Активність та специфічність методів
оцінювалася порівняно з аналогічними імпортними
комерційними тест-системами.
Результати. Була розроблена проста діагностична система
на основі класичного варіанта ПЛР. Вона призначена для
швидкого виявлення ДНК ACFV (ампліфікації консервативних
ділянок гену B646L (VP72), білок є основним компонентом
вірусного капсиду) (Cobbold таWileman, 1998) у біологічних
матеріалах та навколишньому середовищі. Ми видозмінили 3'-
кінці олігонуклеотидних праймерів, рекомендованих МЕБ для
цього гена, що дало можливість збільшити їхню температуру
відпалу на 5 градусів і, як наслідок, поліпшити специфічність
реакції. Послідовності видозмінених праймерів: mod-Sn 5'-
ATGGATACCGAGGGAATAGCAAG-3 'та mod-Asn 5'-
TACCGATGAAAATGATACGCAGC-3'. В якості позитивного
контролю використовувалося ДНК з рекомбінантної плазміди
pB646. Діагностична система розроблена у двох варіантах
тест-системи, що відрізняються за методикою виділення
ДНК. У версії А виділення ДНК виконується з використанням
сорбенту, який осаджується центрифугуванням. У версії Б
виділення ДНК виконується з використанням українського
магнетидного наносорбенту з магнітною насиченістю 37
(А·м2/кг), його можна осадити за допомогою спеціальної
магнітної стійки без центрифугування. Такий варіант
виділення ДНК не тільки мінімізує ризик контамінації
навколишньої поверхні досліджуваним матеріалом, але також
може використовуватися в польових умовах. Встановлено,
що розроблена нами тест-система специфічна (100%),
достатньо чутлива і не поступається якістю дослідження
більшості інших стандартів.
Висновки. Нами була розроблена високочутлива,
високоспецифічна та не дуже дорога діагностична система
для діагностики AКС методом ПЛР. Використання цієї
системи можливе не лише для швидкої ідентифікації
збудників при гострих формах захворювання, але також для
забезпечення контролю над імпортними продуктами під час
карантинних заходів, необхідних для виявлення ранніх ознак
захворювання.
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# 190. Express indication of aflatoxin-producing isolates of
Aspergillus flavus, isolated from feedstuffs

Yaroshenko M.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Mouldy micromycetes of the Aspergillus flavus
species are biotic contaminants, which, due to their parasitizing on
fodders, engender a reduction of yields and nutritive value of
forage reserve, and produce dangerous thermostable exotoxins –
aflatoxins. Therefore, the development of rapid tests for indicating
the aflatoxin-producing Aspergillus flavus isolates in feedstocks
remains a particularly topical issue.
Methods. The rapid test for indicating the aflatoxin-producing
isolates of the Aspergillus flavus species, isolated from feedstuffs,
was based on the fluorescence of aflatoxins under UV radiation
(UV cabinet UFC-254, the main UV wavelength 253.7 nm) in
culture of Aspergillus flavus on the experimentally selected nutrient
medium. Four constituents of the medium formulation, sequentially
layered in the sterile Petri dishes, were experimentally studied:
1) 10% suspension of KSKG (large coarse-granular macroporous
silica gel (grain size (2.8 — 7.0) mm) on 1.8% solution of agar-
agar; Czapek agar, 7% solution of microbiological yeast extract, a
mixture of antibiotics (penicillin 50 000 U, streptomycin — 100 000
U/dm3 of medium);
2) 10% suspension of KSKG on 1.8% solution of agar-agar;
Czapek agar, 7% solution of beer malt-free wort (sugar (12-14) °C
measured by the Balling hydrometer), a mixture of antibiotics
according to the above mentioned composition;
3) 10% suspension ASKG (activated macroporous silica gel (grain
size (0.25 — 0.5) mm) on 1.8% solution of agar-agar; Czapek
agar, 7% solution of microbiological yeast extract, a mixture of
antibiotics according to the above mentioned composition;
4) 10% suspension of ASKG on 1.8% solution of agar-agar;
Czapek agar, 7% solution of beer malt-free wort, a mixture of
antibiotics according to the above mentioned composition.
Results. According to the results, the most optimal medium
formulation was composed of: 10% suspension of ASKG on 1.8%
solution of microbiological agar; Czapek agar, 7% solution of beer
malt-free wort and a mixture of antibiotics. Thus, on the 4-5th days
of cultivation in the medium with the above noted composition
under the UV source, reversum of the non-aflotoxigenic Aspergillus
flavus had a pale grey-brown colour, and aflatoxin-producing
Aspergillus flavus isolates showed a bright blue fluorescence,
indicating the presence of aflatoxins.
Conclusions. The developed method allows carrying out the
accelerated qualitative identification of non-aflotoxigenic and
aflatoxin-producing Aspergillus flavus isolates in feedstuffs, based
on the fluorescence of aflatoxins under UV radiation.

# 190. Експрес індикація афлатоксин продукуючих
ізолятів Aspergillus flavus, виділених з кормів

Ярошенко М.

НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Плісеневі мікроміцети виду Aspergillus flavus – біотичні
контамінанти, які за паразитування на кормових рослинах
спричиняють зниження врожайності, поживної цінності
заготовлених кормів та здатні продукувати небезпечні
термостабільні екзотоксини – афлатоксини. Тому, розробка
експрес-методів індикації афлатоксин продукуючих ізолятів
Aspergillus flavus у кормовій сировині, залишається особливо
актуальним питанням.
Методи. Експрес-метод індикації афлатоксин продукуючих
ізолятів виду Aspergillus flavus, виділених з кормів, базувався
на властивостях флюоресценції афлатоксинів в УФ-
опроміненні (випромінювач хроматографічний УФС-254,
основний потік випромінювання світлофільтру 253,7 нм) за
культивування Aspergillus flavus на експериментально
підібраному складі поживного середовища.
Експериментально були досліджені чотири складові
компонентів, які послідовно нашаровували у стерильних
чашках Петрі:
1) 10 % суспензія КСКГ (крупний силікагель крупнопористий
гранульований (розмір зерен (2,8 – 7,0) мм) на 1,8 % розчині
агар-агару; агар Чапека, 7 % розчин мікробіологічного
дріжджового екстракту, суміш антибіотиків (пеніцилін 50 тис.
ОД, стрептоміцин – 100 тис. ОД на 1 дм3 середовища);
2) 10 % суспензія КСКГ на 1,8 % розчині агар-агару; агар
Чапека, 7 % розчин пивного нехмільного сусла (цукру (12-14)
ºС за ареометром Баллінга), суміш антибіотиків за вище
наведеним складом;
3) 10 % суспензія АСК (активований силікагель
крупнопористий (розмір зерен (0,25 – 0,5) мм) на 1,8 %
розчині агар-агару; агар Чапека, 7 % розчин мікробіологічного
дріжджового екстракту, суміш антибіотиків за вище
наведеним складом;
4) 10 % суспензія АСК на 1,8 % розчині агар – агару; агар
Чапека, 7 % розчин пивного нехмільного сусла, суміш
антибіотиків за вище наведеним складом.
Результати. За отриманими результатами
найоптимальнішим виявився склад середовища, до якого
входили: 10 % суспензія АСК на 1,8 % розчині
мікробіологічного агару; агар Чапека, 7 % розчин пивного
нехмільного сусла та суміш антибіотиків. При цьому на 4-5
добу культивування на середовищі з вище вказаним складом
під джерелом УФО, реверзум не утворюючих токсини
Aspergillus flavus мав бліде сіро-коричневе забарвлення, а
афлатоксин продукуючі ізоляти Aspergillus flavus проявили
яскраво-блакитну флуоресценцію, що вказує на наявність
афлатоксинів.
Висновки. Розроблений метод дозволяє проводити
прискорену якісну індентифікацію не утворюючих токсинів та
афлатоксин продукуючих ізолятів мікроміцетів виду
Aspergillus flavus, виділених з кормів, яка базується на
властивостях флюоресценції афлатоксинів в УФ-опроміненні.
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# 194. Microbiological method for determination of
fluoroquinolones in medicated feed

Stetsko T., Ostrovska L.

State Scientific-Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives

Introduction. One of the ways of antibiotic treatment in animals is
their administration in complex with medicated feed. The
manufacturing process of medicated feed production should be
subject to close control during all stages. First of all, the quality of
medicated feed is determined by the amount of active ingredient in
it and the measure of active ingredient distribution in the full
volume of feedstuffs after mixing (homogenization). To date,
several antibacterial veterinary drugs have been authorized to be
marketed in Ukraine, the active ingredients of which are the
fluoroquinolone antibiotics (enrofloxacin, flumequine) that can be
administered orally with feedstuffs. Aim of the study is to develop a
method for determination of fluoroquinolones (enrofloxacin,
flumequine) in medicated feed and to establish the detectivity
(CCβ) of these antibiotics by microbiological method.
Methods. To determine the fluoroquinolones in medicated feed,
we used a microbiological agar diffusion method, the essence of
which is the antibiotic diffusion into agar medium previously
seeded with the test microorganism Escherichia coli ATCC 11305.
The diameter of the growth inhibition zones of the test
microorganism is directly proportional to the logarithm of the
antibiotic content within the limits of its concentrations.
Results. The findings of the research showed that the detectivity
of enrofloxacin by means of the agar diffusion method is 1 mg/kg,
and flumequine – 2 mg/kg of feedstuffs. Since the dose of
enrofloxacin for oral administration with feedstuffs is 50-100 mg/kg
of feed and flumequine is 100-200 mg/kg of feed, it can be said
that CCβ of enrofloxacin and flumequine detected by the agar
diffusion method in medicated feed is 50-100 times lower than
their recommended therapeutic dose for treatment of bacterial
infections in farm livestock and poultry.
Conclusions. The method for determination of enrofloxacin and
flumequine in medicated feed using the microbiological agar
diffusion method will make it possible to effectively control the
manufacturing process of medicated feed production in terms of
their quality and homogenicity.
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# 194. Мікробіологічний метод визначення вмісту
фторхінолонів у лікувальних кормах

Стецько Т., Островська Л.

Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Вступ. Одним із способів використання антибіотиків для
лікування тварин є їх застосування в складі лікувальних
кормів. Технологічний процес виробництва лікувальних
кормів повинен піддаватися ретельному контролю на всіх
етапах. У першу чергу, якість лікувального корму
визначається кількістю діючої речовини у кормі та величиною
показника розподілу діючої речовини в усьому об’ємі корму
після перемішування (гомогенізації). На сьогоднішній день в
Україні зареєстровано кілька антибактеріальних
ветеринарних препаратів, діючими речовинами яких є
антибіотики фторхінолонового ряду (енрофлоксацин,
флюмеквін), які можуть застосовуватися перорально з
кормом. Мета: розробити методику визначення вмісту
фторхінолонів (енрофлоксацину, флюмеквіну) в лікувальних
кормах та встановити здатність виявлення (CCβ) цих
антибіотиків мікробіологічним методом.
Методи. Для визначення вмісту фторхінолонів у лікувальних
кормах нами був застосований мікробіологічний метод
дифузії в агар, суть якого полягає у здатності антибіотика
дифундувати в агарове середовище, попередньо засіяне
тест-мікроорганізмом Escherichia coli АТСС 11305. Діаметр
зон затримки росту тест-мікроорганізму прямопропорційний
логарифму вмісту антибіотика у межах застосовуваних його
концентрацій.
Результати. Результати проведених досліджень показали,
що здатність виявлення енрофлоксацину методом дифузії в
агар становить 1 мг/кг, а флюмеквіну – 2 мг/кг корму.
Оскільки доза енрофлоксацину при пероральному
застосуванні з кормом становить 50-100 мг/кг корму, а
флюмеквіну – 100-200 мг/кг корму, можна стверджувати, що
CCβ методом дифузії в агар енрофлоксацину і флюмеквіну в
лікувальному кормі в 50-100 раз менша за рекомендовану їх
терапевтичну дозу при лікуванні бактеріальних інфекцій
сільськогосподарських тварин та птиці.
Висновки. Методика визначення вмісту енрофлоксацину і
флюмеквіну в лікувальних кормах мікробіологічним методом
дифузії в агар дасть можливість ефективно контролювати
технологічний процес виробництва лікувальних кормів у плані
контролю їх якості та гомогенності.
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# 196. Detection of aflatoxigenic fungi in feedstuff by PCR

Gerilovych I., Yaroshenko M.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Today identifying mycotoxins in feedstuff is carried
out by chromatographic (thin-layer and high-performance liquid
chromatography) methods, immunoassay analysis, mass
spectrometry, but the investigated substrate already contains a
certain amount of toxin that may exceed the maximum allowable
level. The polymerase chain reaction (PCR) is proposed as an
alternative screening method for the detection and identification of
toxigenic fungi worldwide. According to our research, feedstuff for
farm animals in the central and eastern regions of Ukraine are
most often affected by mold fungi of genera Aspergillus Mich.
(50.4%), Penicillium Linc. (18.1%), Fusarium Linc. (3.9%), the
Mucoraceae family (3.1%). The representatives of the genus
Aspergillus Mich., namely Aspergillus flavus and Aspergillus
parasiticus are known to be the main producers of aflatoxins that
are characterized by strong carcinogenic properties.
Thus, there is an urgent need for effective screening techniques to
prevent aflatoxins from feedstuff and livestock products. Purpose:
to develop a method for the identification of aflatoxigenic fungi in
feedstuff by PCR analysis.
Methods. Isolation of the total, including genomic, micromycetes
DNA was carried out by a sorbent method using CTAB-lysis. In
the PCR production, two pairs of primers were used
simultaneously: ver_1 (f / r) (5'-GCC GCA GGC CGC GTA GAA
AGT GGT-3 '(f); 5'-GGG GAT ATA CTT CGA CAC AGC C-3' (r )) i
omt_1 (f / r) (5'-GTG GAC GGA CCT ATT CCG ACA TCA C-3 '(f);
5'-GTC GGC GCC ACG CAC TGG GTT GGG G-3' (r)) that
allowed to simultaneously synthesize complementary chains to the
fragment of the gene ver 1 and omt A 537 p.n. and 797 p.n. long,
respectively. After the development of the method it was validated.
Results. The method to identify the DNA of aflatoxigenic
micromycetes of the Aspergillus Flavus group in feedstuff by
means of multiplex-PCR with primer pairs ver_1 (f / r) and omt_1
(f / r), complementary genes encoding the key enzymes of the
biosynthesis of aflatoxins, has been developed. It has been proved
that the developed technique meets the requirements of the
standard ISO 17025 and "European Guidelines for the Application
of Analytical Methods and the Interpretation of EU Results
657/2002": it is specific, sensitive, reproducible, its detection limit is
(0,103 ± 0,004) ng of DNA.
Conclusion. The technique that we have developed can be used
to identify the aflatoxigenic fungi of the Aspergillus Flavus group in
feedstuff for farm animals even at a stage where there is no
aflatoxin in the substrate, which will prevent aflatoxicosis in
animals and reduce losses due to timely decontamination of the
feedstuff by micromycetes.

# 196. Визначення афлатоксигенних мікроміцетів у кормах
за допомогою ПЛР

Герілович І., Ярошенко М.

ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Визначення мікотоксинів у кормах на сьогодні
проводять за допомогою хроматографічних (тонкошарова і
високоефективна рідинна хроматографія) методів,
імуноферментного аналізу, мас-спектрометрії, але при цьому
досліджуваний субстрат вже містить певну кількість токсину,
що може перевищувати МДР. Як альтернативний метод
скринінгу для виявлення та ідентифікації токсиноутворюючих
мікроміцетів у світі запропонована полімеразна ланцюгова
реакція (ПЛР).
За результатами наших досліджень корми для
сільськогосподарських тварин у центральних та східних
регіонах України найчастіше уражені плісеневими грибами
родів Aspergillus Mich. (50,4 %), Penicillium Linc. (18,1 %),
Fusarium Linc. ( 3,9 %), родини Mucoraceaе (3,1 %). Відомо, що
представники роду Aspergillus Mich., а саме Aspergillus flavus і
Aspergillus parasiticus, – є основними продуцентами
афлатоксинів, які характеризуються сильними
канцерогенними властивостями.
Таким чином, існує нагальна потреба в ефективних методах
скринінгу для попередження надходження афлатоксинів у
корми та продукцію тваринництва. Мета: розробити
методику визначення афлатоксиноутворюючих мікроміцетів
у кормах за допомогою ПЛР аналізу.
Методи. Виділення сумарної, у т.ч. геномної, ДНК
мікроміцетів проводили сорбентним способом за допомогою
CTAB-лізису. При постановці ПЛР використовували
одночасно дві пари праймерів: ver_1(f/r) (5’-GCC GCA GGC
CGC GTA GAA AGT GGT-3’(f); 5’-GGG GAT ATA CTT CGA CAC
AGC C-3’(r)) i omt_1(f/r) (5’-GTG GAC GGA CCT ATT CCG ACA
TCA C-3’(f); 5’-GTC GGC GCC ACG CAC TGG GTT GGG
G-3’(r)), що дозволило проводити одночасно синтез
компліментарних ланцюгів до фрагменту гена ver 1 і omt A
довжиною 537 п.н. і 797 п.н., відповідно. Після розробки
методики було проведено її валідацію.
Результати. Розроблено методику визначення ДНК
афлатоксигенних мікроміцетів групи Aspergillus flavus у
кормах за допомогою multiplex-ПЛР з праймерними парами
ver_1(f/r) і omt_1(f/r), комплементарними генам, що кодують
ключові ферменти біосинтезу афлатоксинів. Доведено, що
розроблена методика відповідає вимогам стандарту ISO
17025 і «Європейської інструкції щодо застосування
аналітичних методів та інтерпретації результатів ЄС
657/2002»: є специфічною, чутливою, відтворюваною, межа
детектування дорівнює (0,103±0,004) нг ДНК.
Висновок. Розроблена нами методика може бути
використана для визначення афлатоксигенних мікроміцетів
групи Aspergillus Flavus у кормах для сільськогосподарських
тварин навіть на етапі, коли у субстраті ще немає
афлатоксинів, що дасть змогу попередити афлатоксикоз у
тварин і зменшити збитки за рахунок своєчасної
деконтамінації кормів мікроміцетами.
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# 207. Use of the QuEChERS method for the determination of
PCBs in food

Chmil V., Vydrin D., Crook V.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MoH of Ukraine

Introduction. Polychlorinated biphenyls (PCBs) are hydrophobic,
stable, fat-soluble and persistent organic pollutants (POPs), which
adversely affect human health, including carcinogenicity, endocrine
disruption, neurotoxicity, dermatological and pulmonary diseases
and developmental disorders in children. PCBs were banned
worldwide under the Stockholm Convention, but PCBs are still
manufactured and used in many developing countries. PCBs also
continue to be released from old equipment and locations of waste,
posing a threat to the environment and human health.
Methods. Conventional methods for the analysis of PCBs in food
samples is high in fat include time-consuming and costly cleaning
procedures. In addition, there are known analytical problems
associated with lipids extracted that interfere with chromatographic
separation of PCBs and their detection by mass spectrometry in
selected ion monitoring mode (SIM) through the matrix obstacles
that cause signal suppression or increase due PCB identification,
which is quite problematic. In addition, a small amount of lipid
remaining in the final extracts may damage the columns, sources
and detectors. In this regard, there was always a need to have the
following methods of sample preparation for determination of
multiple residues of various xenobiotics, which would be without
drawbacks inherent in traditional methods. This should be high-
speed methods performed easily, quickly and with low cost,
requiring minimal amounts of solvents and provide high selectivity
without complicated cleaning procedures. In order to achieve these
goals, was introduced the QuEChERS method as fast (Quick),
simple (Easy), cheap (Cheap), effective (Effective), solid (Rugged)
and safe (Safe) analytical method of sample preparation for
determination of different classes of pesticides.
Results. Conventional analytical methods for the analysis of PCBs
in food (e.g., EPA 1668 B) contain cumbersome and time-costly
extraction process followed by the multi-stage purification process
and analysis using HRGC / HRMS. To achieve the required
relatively low limits of quantification of analytes, high-value return
and precision of the results, overall duration of a food sample
analysis is from four to five days. Some of the stages in the
preparation of samples can be accelerated by using of liquid
extraction under pressure or automated systems for sample
preparation course; the use of these systems requires additional
costs for the purchase of expensive equipment.
Conclusion. The aim of this work was to validate the method of
analysis of indicator PCBs (tri-CB 28, tetra-CB 52, penta-CB 101,
hexa-CB 138, hexa-CB 153 and hepta-CB 180), based on GC /
ECD combined with QuEChERS procedure in food products of
animal origin.
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# 207. Використання методики QuEChERS під час
визначення ПХБ у продуктах харчування

Чміль В., Видрін Д., Крук В.

ДП «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МOЗ України»

Вступ. Поліхлоровані біфеніли (ПХБ) – це гідрофобні,
стабільні, жиророзчинні та стійкі органічні забруднювачі
(СОЗ), які негативно впливають на здоров'я людини,
включаючи канцерогенність, ендокринні порушення,
нейротоксичність, дерматологічні та легеневі захворювання
та порушення розвитку у дітей. Використання ПХБ
заборонене Стокгольмською конвенцією в усьому світі, але в
багатьох країнах, які розвиваються, все ще продовжується їх
виробництво та використання. Також триває виділення ПХБ
зі старого обладнання та в місцях скидання відходів,
створюючи загрозу для навколишнього середовища та
здоров'я людей.
Методи. Традиційні методи аналізу ПХБ в пробах продуктів
харчування з високим вмістом жиру включають тривалі та
витратні методи очищення. Крім того, наявні зафіксовані
аналітичні недоліки, пов'язані з екстракцією ліпідів, які
перешкоджають хроматографічному виділенню ПХБ та їх
виявленню під час мас-спектрометрії методом моніторингу
вибраних іонів (МВІ) через негативний вплив матриці, який
призводить до послаблення відповіді або підвищення рівня
ідентифікації ПХБ, що є досить проблематичним. Додатково
до цього, невелика кількість ліпідів, які залишаються в
остаточних екстрактах, може призвести до пошкоджень
колонок, джерел та детекторів. У зв'язку з цим завжди існує
потреба в використанні послідовних методів підготовки
зразків для визначення залишкової кількості ряду
ксенобіотиків, які б не мали недоліків, властивих традиційним
методам. Це повинні бути високошвидкісні методи, які
виконуються легко, швидко та з низькою вартістю,
потребують мінімальних кількостей розчинників та
забезпечують високу селективність без складних процедур
очищення. Для досягнення цих цілей була представлена
методика QuEChER у якості швидкої (Quick), простої (Easy),
дешевої (Cheap), ефективної (Effective), надійної (Rugged) та
безпечної (Safe) аналітичної методики підготовки зразків для
визначення різних класів пестицидів.
Результати. Традиційні аналітичні методи аналізу ПХБ у
харчових продуктах (наприклад, EPA 1668 B) включають
громіздкий та витратний процес екстракції, після чого
проводиться багатоступеневий процес очищення та аналіз з
використанням газової хромотографії високої роздільної
здатності (HRGC) / мас-спектрометрія високої роздільної
здатності (HRMS). Для отримання необхідних відносно
низьких меж кількісного визначення аналітів, високого
значення повернення та точності результатів, загальна
тривалість аналізу проби продукту харчування становить від
чотирьох до п'яти днів. Деякі етапи підготовки зразків можуть
бути прискорені за допомогою використання екстрагованих
під тиском рідин або автоматизованих систем для підготовки
проб; використання цих систем потребує додаткових витрат
на закупівлю дорогого обладнання.
Conclusion. Метою цієї роботи є валідація методу аналізу
індикаторів ПХБ (tri-CB 28, tetra-CB 52, penta-CB 101, hexa-CB
138, hexa-CB 153 та hepta-CB 180) на основі ГХ/ДЗЕ в
поєднанні з методикою QuEChERES в продуктах харчування
тваринного походження.
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# 305. Development of universal positive DNA-control of ASF
virus and validation of real-time PCR with its use

Kit M., Solodyankin O., Arefiev V., Bolotin V., Gerilovych A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. African Swine Fever (ASF) is a viral disease, the
acute form of which causes high mortality among domestic pigs
(OIE Terrestrial Manual, 2012). Since radical quarantine measures
are established when ASF is detected, OIE recommends
confirming the positive results of the analyses by several methods.
The recommendations of the PCR assay in the OIE guidelines are
aimed at identifying the sequences in positions 115-371 and
1627-1877 of gene B646L that encodes protein p72. Taking into
account the lack of BSL-3 laboratories in Ukraine, the production
of standard control DNA samples derived from live virus is
problematic. It is possible to solve this problem by developing
recombinant control samples. The purpose of the work was to
develop a universal recombinant test sample containing both
recommended by OIE target sequences and the validation of the
qPCR with using it.
Methods. The reference DNA of the ASF virus was obtained from
the European Union Reference Laboratory for African Swine Fever
(Spain). Region of the protein p72 gene of the virus in 1763 bp
was synthesized using PCR. The resulting fragments were cloned
in vector pTZ57R / T using the InsTAClone PCR Cloning Kit
Thermo Fisher Scientific by the TA integration method (direct
cloning of the amplicons into an open vector with poly-T ends).
The resulting plasmids transformed the cells of Escherichia coli
strain DH5α. Plasmid DNA concentration was determined using a
DeNovix DS-11 spectrophotometer at a wavelength of 260 nm,
followed by the determination of the copy number. To validate
qPCR (King, 2003) using a control sample, a series of decimal
dilutions of a solution of plasmid DNA was made. PCR was
performed using the Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time
PCR System for the qPCR.
Results. After the transformation, clones containing part of the
gene B646L from position 115 to 1877 according to the nucleotide
sequence KT795359.1 in the GeneBank database were obtained.
The solutions obtained after a series of decimal dilutions contained
105, 104, 103, 100 and 10 copies of plasmid DNA, respectively.
These solutions were used during qPCR. For all solutions during
the PCR, a fluorescence signal was recorded on the FAM channel.
The obtained Ct (cycle threshold, cycle number, in which
fluorescence exceeded the threshold level) confirms the linear
dependence of the dilution. The resulting control sample is
detected by qPCR at dilution of up to 10 copies per μl,
corresponding to 20 copies per reaction. The optimum Ct value
(26.1) corresponded to a concentration of 104 plasmid DNA copies.
Conclusions. A universal recombinant control DNA sample has
been developed, which can be used during diagnostic tests for
ASF virus detection. The optimum concentration of the plasmid
DNA solution for PCR was established.

# 305. Розробка універсального позитивного ДНК-
контролю вірусу АЧС та валідація ПЛР у режимі
реального часу з його використанням

Кіт М., Солодянкін О., Ареф'єв В., Болотін В., Герілович А.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Африканська чума свиней (АЧС) –вірусна хвороба,
гостра форма якої викликає високу смертність серед
домашніх свиней (OIE Terrestrial Manual, 2012). Оскільки при
виявленні АЧС запроваджують радикальні карантинні
заходи, МЕБ рекомендує підтверджувати позитивні
результати аналізів кількома методами. Вказані в
рекомендаціях МЕБ методики ПЛР націлені на виявлення
послідовностей, що знаходяться у позиціях 115-371 та
1627-1877 гену B646L, який кодує білок вірусу р72.
Враховуючи нестачу в Україні лабораторій з рівнем
біозахисту BSL-3, виготовлення стандартних контрольних
зразків ДНК, отриманої із живого вірусу, є проблематичним.
Вирішити цю проблему можна шляхом розробки
рекомбінантних контрольних зразків. Метою роботи було
виготовлення універсального рекомбінантного контрольного
зразка, який би містив обидві рекомендовані МЕБ таргетні
послідовності, та валідація ПЛР-РЧ з його використанням.
Методи. Референтну ДНК вірусу АЧС було отримано з
Референс лабораторії Європейського союзу з африканської
чуми свиней (Іспанія). Ділянка гену білка р72 вірусу
довжиною 1763 п. н. була синтезована за допомогою ПЛР.
Отримані фрагменти вбудували у вектор pTZ57R/T з
використанням набору InsTAClone PCR Cloning Kit Thermo
Fisher Scientific методом ТА-інтегрування (пряме клонування
ампліконів у відкритий вектор з полі-Т кінцями). Отриманими
плазмідами трансформували клітини E. coli штаму DH5α.
Визначення концентрації плазмідної ДНК проводили за
допомогою спектрофотометра DeNovix DS-11 за довжиною
хвилі 260 нм з подальшим визначенням копійності плазмід.
Для валідації ПЛР-РЧ (King, 2003) з використанням
отриманого контрольного зразка зробили серію десяткових
розведень розчину плазмідної ДНК. ПЛР проводили за
допомогою системи для ПЛР-РЧ Applied Biosystems 7500 Fast
Real-Time PCR System.
Результати. Після проведення трансформації було отримано
клони, що містили частину гену B646L з позиції 115 по 1877
відповідно до нуклеотидної послідовності KT795359.1 у базі
даних GeneBank. Отримані після серії десяткових розведень
розчини містили 105, 104, 103, 100 та 10 копій плазмідної ДНК
відповідно. Дані розчини використали при проведенні ПЛР-
РЧ. Для всіх розчинів в ході ПЛР було зареєстровано
флуоресцентний сигнал по каналу FAM. Отримані показники
Сt (cycle treshold, номер циклу, у ході якого флуоресценція
перевищила пороговий рівень) підтверджують лінійну
залежність розведення. Отриманий контрольний зразок
детектується за допомогою ПЛР-РЧ при розведенні до 10
копій у мкл, що відповідає 20 копіям на реакцію. Оптимальне
значення Ct (26,1) відповідало концентрації 104 копій
плазмідної ДНК.
Висновки. Розроблено універсальний рекомбінатний
контрольний ДНК-зразок, який може бути використаний при
проведенні діагностичних тестів для виявлення вірусу АЧС.
Встановлено оптимальну для проведення ПЛР концентрацію
розчину плазмідної ДНК.
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# 329. Applying artificial intelligence to tick born borreliosis
epidemic process prediction

Chumachenko D.1, Chumachenko T.2, Sukhorukova M.2

1 Zhukovskyi National Aerospace University;
2 Kharkiv National Medical University

Background. The process of studying indicators in time is
described by dynamic series. Discrete and continuous time series
are used in medical informatics in solving problems of
epidemiology, clinical medicine (functional diagnostics), studying
morphometric data in order to predict their change. The focus of
research is to predict the dynamic and patterns of epidemic
process of tick-borne borreliosis with artificial neural networks.
Materials and methods. The use of artificial neural networks to
predict the level of infectious diseases morbidity is relevant.
Fluctuations in the incidence rate throughout the analyzed years,
like oscillations in long-term dynamics, arise as a result of the joint
action of constantly active, periodically activated and irregular
causes. The periods of activity of irregular random causes in the
annual dynamics are distributed over several years randomly. The
result of their action is the formation of a "group morbidity", which
is the reason for creating conditions for deterioration of epidemic
situation. With the purpose of revealing the regularities of
occurrence of annual fluctuations, the incidence of Ixodic tick-
borne borreliosis in the Kharkiv Oblast was studied.
Results. The use of neural networks to predict the incidence rate
allows us to assess the dynamics and trends of the epidemic
process. Artificial neural networks favorably differ from statistical
methods in that they are flexible enough to take into account an
arbitrary number of external unknown factors, which is especially
important in the study of the epidemic process. Such external
factors have different effects on the change in the projected
incidence rate. So, for correct forecasting, the time series
decomposition is necessary, i.e. forecast taking into account
various external factors of trend, seasonal, irregular correction, etc.
The dynamic series were enlarged, which allowed to predict the
features of the course of the epidemic process. Application of
artificial network methods shows results with high accuracy in
comparison to the real statistical data on incidence (96,4 %). The
results obtained with machine learning approach have been
compared with another methods. As statistical method of moving
average has shown accuracy 87%, and agent based simulation
has shown 93%, using of neural networks to predict the morbidity
by Ixodic tick-borne borreliosis shows the best results.
Conclusions. The implementation of this technique into various
branches of medicine will allow to evaluate the quality of
surveillance, collection of data and its analysis at all stages of
Public Health activities, thereby predicting the trend of the level of
not only vector-borne, but also for other infections morbidity.
Analysis of the incidence rate and the result of the forecast allow
us to present a true picture of the course of the epidemic process
of the analyzed infection.
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# 329. Застосування штучного інтелекту для
прогнозування епідемічного процесу кліщового бореліозу

Чумаченко Д.1, Чумаченко Т.2, Сухорукова М.2

1Національний аерокосмічний університет ім.
М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
2Харківський національний медичний університет

Актуальність. Процес вивчення показників у часі описаний
динамічними рядами. Дискретні та безперервні часові ряди
використовуються в медичній інформатиці при вирішенні
проблем епідеміології, клінічної медицини (функціональна
діагностика), вивченні морфометричних даних для
прогнозування їхніх змін. Основна увага дослідження полягає
в прогнозуванні динаміки та закономірностей епідемічного
процесу кліщового бореліозу за допомогою штучних
нейронних мереж.
Матеріали та методи. Використання штучних нейронних
мереж для прогнозування захворюваності на інфекційні
хвороби є актуальним. Коливання стану захворюваності
протягом усіх аналізованих років, такі як коливання в
довгостроковій динаміці, виникають внаслідок спільної дії
постійно функціонуючих, періодично активованих та
нерегулярних причин. Періоди активності нерегулярних
випадкових причин у щорічній динаміці розподіляються
протягом декількох років випадковим чином. Результат їхньої
дії - формування "групової захворюваності", що є приводом
для створення умов, за яких відбувається погіршення
епідемічної ситуації. З метою виявлення закономірностей
виникнення щорічних коливань вивчалася захворюваність на
бореліоз, що переноситься іксодовими кліщами, в Харківській
області.
Результати. Використання нейронних мереж для
прогнозування захворюваності дозволяє нам оцінити
динаміку та тенденції епідемічного процесу.Штучні нейронні
мережі вигідно відрізняються від статистичних методів тим,
що вони досить гнучкі, аби врахувати випадкову кількість
зовнішніх невідомих факторів, що особливо важливо при
вивченні епідемічного процесу. Такі зовнішні фактори мають
різний вплив на зміну прогнозованого рівня захворюваності.
Отже, для правильного прогнозування необхідно розбити
часовий ряд, тобто прогноз враховує різні зовнішні фактори
тенденцій, сезонності, тимчасової корекції тощо. Динамічні
ряди були розширені, що дозволило передбачити особливості
перебігу епідемічного процесу. Застосування методів штучної
мережі дає високоточні результати в порівнянні з реальними
статистичними даними щодо захворюваності (96,4%).
Результати, отримані за допомогою машинного навчання,
порівнювалися з іншими методами. Оскільки точність
статистичного методу ковзної середньої склала 87%, а
моделювання процесів взаємодії інтелектуальних агентів -
93%, то використання нейронних мереж для прогнозування
захворюваності на іксодовий кліщовий бореліоз показує
найкращі результати.
Висновки. Впровадження цього методу в різні галузі
медицини дозволить оцінити якість спостереження, збору
даних та їх аналіз на всіх етапах діяльності в галузі охорони
здоров'я, тим самим прогнозуючи тенденцію не лише
трансмісивних захворювань, але й інших інфекційних
захворювань. Аналіз рівня захворюваності та результат
прогнозу дозволяють нам представити справжню картину
перебігу епідемічного процесу аналізованої інфекції.
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# 396. Development and validation of the real-time qPCR test
kit for the African swine fever diagnosis

Muzykina L., Ishchenko L., Mandygra S., Kovalenko G., Halka I.,
Spyrydonov V., Nychyk S.

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. African swine fever (ASF) diagnosis is an important
stage in the complex of veterinary and sanitary measures for
control the disease in the absence of appropriate methods of
treatment and specific prevention. In Ukraine, foreign-made PCR
test kits are used for ASFV diagnosis. Therefore, the
development home-made PCR test kits is a crucial and
necessary, taking into account the epizootic situation and the need
for a large number of PCR test.
The aim: developing and carrying out validation of the real-time
qPCR test kit for the ASF virus DNA detection.
Methods. The DNA extraction was carried out using the RIBO-
Sorb kit (AmpliSens, Russia). Amplification was performed with the
Rotor-Gene Q (QIAGEN, Germany). In order to validate the test
kit, a number of materials was used, as follows: the panel of ASF-
positive and negative samples of pathological material, six tenfold
dilutions of the ASF virus DNA with concentrations of 1.0 × 105 -
1.0 × 100 copies/μl and samples of RNA / DNA of other swine
viruses (Classical Swine Fever (CSF), Porcine Circovirus type 2
(PCV-2), Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome (PRRS),
Aujeszky's Disease (Pseudorabies )).
Results. During the development of the test kit, the TaqMan probe
for detection of the target fragment of the ASF virus DNA was
improved by replacing the quencher TAMRA with RTQ1, which
contributed to the specificity elevation of the assay. The content of
the PCR mix and the numbers of primers and probes for
amplification were optimized. With the aim to control the quality of
DNA extraction and to exclude the inhibitors presence in the test
material, special primers and the fluorescence probe posing a
plasmid DNA with the built-in PRP (proline-rich protein) gene,
which is intend for internal control of extraction, were developed.
The validation assay that evaluated the quantitative performance
of the test kit , including specificity, sensitivity and repeatability. It
has been found that the specificity of the real-time qPCR test kit for
African swine fever diagnosis amounts to 100% for the samples
under investigation. There were no false results and non-specific
reactions with strains of other viruses used in the study. The
detection limit of the test kit was 10 copies/μl for ASF virus DNA.
When using the test kit for three-repeat trials, the high
repeatability. Of the results was obtained, which corresponded to
the acceptable values of standard deviation (SD≤0.5) for this
method.
Conclusions. As a result of the study, it has been found that the
real-time qPCR test kit for African swine fever diagnosis
guarantees accurate and reliable results and meets the
international requirements. In this regard, the developed test kit
can be recommended for introduction in laboratories of veterinary
medicine for ASF diagnosis and to conduct the appropriate
monitoring.

# 396. Розробка та валідація тест-системи для діагностики
африканської чуми свиней методом ПЛР у режимі
реального часу

Музикіна Л., Іщенко Л., Мандигра С., Коваленко Г., Галка І.,
Спиридонов В., Ничик С.

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Діагностика африканської чуми свиней є важливим
етапом комплексу ветеринарно-санітарних заходів боротьби
з цією хворобою за відсутності засобів лікування та
специфічної профілактики. В Україні для ПЛР діагностики
АЧС використовують діагностичні тест-системи закордонного
виробництва, тому актуальною та необхідною є розробка
вітчизняних діагностичних наборів для методу ПЛР з огляду
на складну епізоотичну ситуацію та потреби у проведенні
великої кількості досліджень.
Мета: розробити та провести валідацію тест-ситеми для
детекції ДНК вірусу АЧС методом ПЛР у режимі реального
часу.
Методи. Екстракцію ДНК здійснювали набором «РИБО-
сорб» (AmpliSens, Росія). Ампліфікацію проводили на приладі
Rotor-Gene Q («QIAGEN», Німеччина). Для валідації
діагностичного набору використано панель позитивних та
негативних щодо АЧС зразків патологічного матеріалу, шість
десятикратних розведень ДНК вірусу АЧС з концентраціями
1,0×105 – 1,0×100 копій/мкл та зразки РНК/ДНК сторонніх
вірусів свиней (класична чума свиней (КЧС), цирковірусна
інфекція 2 типу (ЦВС-2), репродуктивно-респіраторний
синдром свиней (РРСС), хвороба Ауєскі (псевдосказ)).
Результати. У процесі розробки тест-системи було
удосконалено TaqMan-зонд для детекції цільового
фрагменту ДНК вірусу АЧС шляхом заміни гасника TAMRA
на RTQ1, що сприяло підвищенню специфічності
діагностикуму. Оптимізовано вміст ПЛР-суміші та кількість
праймерів і зондів для проведення ампліфікації. З метою
контролю якості екстракції ДНК та виключення наявності
інгібіторів у досліджуваному матеріалі, було розроблено
праймери та флуоресцентний зонд для внутрішнього
контролю виділення, що являє собою плазмідну ДНК з
вбудованим геном PRP.
Валідацію діагностичного набору проводили за показниками
специфічності, чутливості та збіжності результатів.
Встановлено, що специфічність тест-системи для
діагностики африканської чуми свиней методом ПЛР у
режимі реального часу складає 100% для досліджуваних
зразків. Відсутні хибні результати і неспецифічні реакції зі
штамами сторонніх вірусів. Межа виявлення діагностичного
набору складає 10 копій/мкл ДНК вірусу АЧС. Отримано
високу збіжність результатів при застосуванні тест-системи
за дослідження проб у трьох повторах, яка відповідала
прийнятному значенню стандартного відхилення для методу
(SD≤0,5).
Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено,
що тест-система для діагностики африканської чуми свиней
методом ПЛР у режимі реально часу гарантує отримання
точних та достовірних результатів та відповідає міжнародним
вимогам. У зв’язку з цим, розроблений діагностичний набір
може бути рекомендований для впровадження в
лабораторіях ветеринарної медицини з метою діагностики
АЧС та проведення моніторингу.
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# 114. Phylogenetic analysis of Ukrainian Bacillus anthracis
strains

Biloivan O.1, Duerr A.2, Schwarz J.2, Grass G.2, Arefiev V.1,
Solodiankin O.1, Stegniy B.1, Gerilovych А.1

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Bundeswehr Institute of Microbiology

Introduction. Anthrax is a widely spread zoonotic disease which
poses a serious threat to public and animal health. Sporadic cases
of anthrax occur each year in Ukraine both among farm animals
and humans. Cutaneous form of anthrax is the most widespread in
Ukraine. The capability of Bacillus anthracis spores to remain
viable in soil for decades, as well as the possibility to use this
pathogen as biological terror agent make effective diagnostic and
research capabilities extremely important. This comprises bio
forensic capabilities including state-of-the-art methods for accurate
genotyping of B. anthracis strains.
Methods. A total of 12 B. anthracis DNA samples from Ukrainian
strain collection of the State Control Institute of Biotechnology and
Microorganism Strains (Kiev, Ukraine) were studied at the
Bundeswehr Institute of Microbiology (Munich, Germany) by qPCR
to confirm the presence of anthrax genome and plasmids. To
characterize regional and global phylogeographic patterns of these
strains, canonical Single Nucleotide Polymorphisms analysis
(canSNP) and Multiple-Locus Variable-number of tandem repeat
Analysis (MLVA) were conducted.
Results. B. anthracis chromosomal DNA-markers as well as those
of the pXO1 plasmid could be detected in all 12 DNA samples.
However, only 5 out of 12 tested strains contained the pXO2
plasmid-marker. In the further process of B. anthracis DNA
genotyping using SNP-analysis, we found that all tested pXO2
positive strains group into the A.Br.008/009 SNP-clade, which
belongs to the major “A” branch of B. anthracis. This clade is also
known as Trans-Eurasian subgroup, which is spread across
Europe, the Middle East, and parts of Asia, including China.
MLVA-31 analysis suggested that a group of Ukrainian B.
anthracis genotypes was closely related to strains from Southern
Europe (in particular, to Bulgarian, Greek and Italian isolates). The
preliminary results indicate that the pXO2- negative strains might
be related to Russian vaccine strains.
Conclusions. The infrequent occurrence of anthrax in the country
of Ukraine is likely caused by a heterogeneous population of B.
anthracis. This population is phylogenetically composed of at least
two different canSNP groups of the world-wide dominating A-
branch of the pathogen. While one group might stem from
environmental recovery of live vaccine strains used in Ukraine (or
the former Soviet Union in the past) the other one, A.Br.008/009 is
likely the one that could be enzootic as indicated by the presence
of related strains in countries of southeastern Europe in relatively
close geographical vicinity to Ukraine.

# 114. Філогенетичний аналіз українських штамів Bacillus
anthracis

Білойван О.1, Дюер А.2,Шварц Д.2, Грасс Г.2, Ареф’єв В.1,
Солодянкін О.1, Стегній Б.1, Герілович А.1

1ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Інститут Мікробіології Бундесверу

Вступ. Сибірка – це поширене зоонозне захворювання, яке
становить серйозну загрозу для здоров'я людей та тварин.
Щороку в Україні виникають спорадичні випадки сибірки як
серед сільськогосподарських тварин, так і серед людей.
Найпоширеніша форма сибірки в Україні – шкірна. Здатність
спор Bacillus anthracis залишатися життєздатними протягом
десятиліть у ґрунті, а також можливість використання цього
збудника в якості агента біологічного тероризму робить
ефективні діагностичні та дослідницькі можливості
надзвичайно важливими. Передбачаються біоаналітичні
можливості, включаючи надсучасні методи точного
генотипування штамів B. anthracis.
Методи. Всього в Інституті мікробіології Бундесверу
(м.Мюнхен, Німеччина) було проведено дослідження 12
зразків ДНК B. anthracis з української колекції штамів
Державного контрольного інституту біотехнологій та штамів
мікроорганізмів (м.Київ, Україна) методом кількісної ПЛР для
підтвердження наявності геному та плазмід сибірської
виразки. Для характеристики регіональних та глобальних
філогеографічних моделей цих штамів проведено класичний
аналіз однонуклеотидного поліморфізму (canSNP) та
мультилокусний аналіз тандемних повторів зі змінною
кількістю послідовностей (MLVA).
Результати. Хромосомні ДНК-маркери B.anthracis, а також ті,
що містять плазміду pXO1, могли бути виявлені у всіх 12
зразках ДНК. Проте лише 5 із 12 перевірених штамів містили
плазмідний маркер pXO2. У подальшому процесі
генотипування ДНК B. anthracis із використанням SNP-аналізу
ми встановили, що вся група pXO2-позитивних штамів
філогенетичної гілки A.Br.008/009 SNP належить до основної
"А" гілки B. anthracis. Ця філогенетична гілка також відома як
Транс-Євразійська підгрупа, що поширена по всій Європі, на
Близькому Сході та деяких частинах Азії, включаючи Китай.
Аналіз MLVA-31 показав, що група українських генотипів B.
anthracis тісно пов'язана зі штамами з Південної Європи
(болгарськими, грецькими та італійськими ізолятами).
Попередні результати показують, що pXO2-негативні штами
можуть бути пов'язані з російськими вакцинними штамами.
Висновки. Нечасті випадки виникнення сибірської виразки в
Україні, ймовірно, викликані неоднорідною сукупністю B.
anthracis. Ця сукупність філогенетично складається, як
мінімум, із двох різних SNP-груп домінуючої в світі A-гілки
збудника. В той час як одна група може бути пов'язана з
відновленням у навколишньому середовищі штамів живої
вакцини, що застосовується в Україні (або колишньому
Радянському Союзі в минулому), інша, A.Br.008/009, ймовірно,
ензоотична, що випливає з наявності пов'язаних штамів у
країнах Південно-Східної Європи у відносній географічній
близькості до України.
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# 116. Yeasts effects on growth and social behavior of
pseudomonads

Tkachenko K.1, Spiers A.2, Fomina M.1

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of
Ukraine;
2Abertay University, Dundee, Scotland

Introduction. In many microbiomes bacteria coexist with diverse
eukaryotic microorganisms, including yeasts. The latter may have
beneficial or detrimental effects on the social behavior and
distributions of coexisting bacterial species. In some cases, fungi-
bacterial co-infections may be involved in the stimulation of host
colonization and virulence. On the other hand, some yeasts
possess antagonistic activity towards pathogenic or opportunistic
bacteria and may play an important role in supporting human
health and longevity. Our preliminary studies have shown that over
40% of yeasts isolated from fermented homemade dairy foods and
the gastrointestinal tract (GIT) of healthy centenarians were able to
inhibit the growth of harmful bacteria including a Pseudomonas
aeruginosa strain that was particularly susceptible to the yeast
antagonism. The aim of this work was to study the effects of
yeasts isolated from dairy and human GIT on growth and social
behavior of a range of Pseudomonas spp. bacteria.
Methods. The effects of 20 yeast strains on the growth of ten P.
aeruginosa, P. fluorescence, P. putida and P. syringae strains
were initially investigated using a dot-test on agar plates. Using
conventional methods, 6 representative yeast strains and 4
bacterial strains (P. aeruginosa and P. fluorescence) were further
investigated to determine the impact of yeast cell-free culture
supernatants on bacterial growth in liquid cultures, motility in soft
agar, and air-liquid interface biofilm characteristics including biofilm
strength, surface attachment and cell densities. JMP Statistical
Discovery Software 7 was used in this work.
Results. Bacterial growth inhibition was generally more
pronounced on agar plates (30% of tested yeasts) compared to
liquid culture (20% of tested yeasts). The highest anti-
pseudomonad activity was observed for the yeasts of the general
Kluyveromyces and Saccharomyces. It was found that the yeasts
impacts on pseudomonad motility, swimming and twitching, and
biofilm formation depended on the yeast supernatant dosage, as
well as on the yeast and bacterial strains used. The overall
greatest ability to suppress biofilm formation by P. fluorescens
strains was shown by the yeast strain K. marxianus FF8 isolated
from Hutsul yogurt.
Conclusions. The results of our study help to elucidate still poorly
understood and diverse yeast-bacterial interactions through using
an ecological perspective, which may give important insights to the
inter-kingdoms microbial relationships as well as to the effective
treatment of Pseudomonas spp. infections.
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# 116. Вплив дріжджів на ріст та соціальну поведінку
псевдомонад

Ткаченко К.1, Спайрс Е.2, Фоміна М.1

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України;
2Університет Абертей, м. Данді,Шотландія

Вступ. У багатьох мікробіомах бактерії співіснують з різними
еукаріотичними мікроорганізмами, включаючи дріжджі.
Останні можуть мати як корисний, так і шкідливий вплив на
соціальну поведінку та розповсюдження співіснуючих видів
бактерій. У деяких випадках бактеріально-грибні коінфекції
можуть бути задіяні в стимуляції колонізації господаря та
вірулентності. З іншого боку, деякі дріжджі мають
антагоністичну активність відносно патогенних або
опортуністичних бактерій і можуть відігравати важливу роль у
підтримці здоров'я та довголіття людини. Наші попередні
дослідження показали, що понад 40% дріжджів, виділених із
ферментованих домашніх молочних продуктів та шлунково-
кишкового тракту (ШКТ) здорових столітників, здатні
інгібувати ріст шкідливих бактерій, включаючи штам
Pseudomonas aeruginosa, який був особливо чутливим до
антагонізму дріжджів. Метою цієї роботи було вивчення
впливу дріжджів, виділених з молочних та ШКТ людини, на
ріст та соціальну поведінку ряду бактерій Pseudomonas spp.
Методи. Вплив 20 штамів дріжджів на ріст десяти штамів P.
aeruginosa, P. fluorescence, P. putida та P. syringae спочатку
досліджували, використовуючи дот-тест на агаризованому
середовищі. В подальшому 6 репрезентативних штамів
дріжджів та 4 бактеріальні штами (видів P. aeruginosa та P.
fluorescence) були досліджені загальноприйнятими методами,
щоб визначити вплив безклітинних культуральних
супернатантів дріжджів на ріст бактерій у рідких
середовищах, їх рухливість в м'якому агарі та характеристики
бактеріальних біоплівок на поверхні розділу повітря-рідина,
включаючи міцність біоплівки, поверхневі прикріплення та
густину клітин. У цій роботі використано JMP Statistical
Discovery Software 7.
Результати. Інгібування бактеріального росту була більш
виражена на агаризованому середовищі (30% дріжджів)
порівняно з рідким (20% дріжджів). Найвища активність проти
псевдомонад спостерігалася для дріжджів родів
Kluyveromyces і Saccharomyces. Було виявлено, що дріжджі
впливають на рухливість псевдомонад (свімінг та твічінг), і
формування біоплівки залежить від дозування супернатанта
дріжджів, а також від використаних штаму дріжджів та
бактерій. Загалом найбільша здатність пригнічувати
утворення біоплівки штамами P. fluorescens була показана
для дріжджового штаму K. marxianus FF8, виділеного з
гуцульського йогурту.
Висновки. Результати нашого дослідження допомагають
з'ясувати різноманітні та поки ще погано зрозумілі
бактеріально-дріжджові взаємовідносини під кутом зору їх
екологічної перспективи, яка може надати важливу
інформацію про мікробні взаємини між царствами про- і
еукаріот, а також про ефективне лікування інфекцій, що
викликані Pseudomonas spp.
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# 136. Monitoring of bird’s clostridiosis in Ukraine from 2013
to 2017, features of isolation Clostridium spp. from poultry

Berezhna N., Maiboroda O., Krivoshei Y., Rula O., Muzyka D.,
Stegniy B.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Clostridiosis of birds is a highly contagious poultry
disease with enteral route of infection, caused by pathogenic
anaerobic microorganisms of the genus Clostridium spp. This
pathogen is contained in small numbers in the intestine of 75 to
95% birds, but the disease can occur only under favorable
conditions for the development of bacteria, frequently in
association with other diseases. In addition, soil, water, litter and
feed may serve as the sources of infection. The main causes of
birds/avian clostridiosis are the mixed fodder and its components,
containing pathogenic agent. Consuming of contaminated bird’s
meat and eggs causes food poisoning with severe consequences
in human. Therefore, it is important to monitor constantly
pathogens of the genus Clostridium spp. in poultry and fodders.
Methods. The studies were conducted during the period of 2013 -
2017. Mixed fodder and its components (211 samples), as well as
biological material (part of the intestine with contents), selected
during pathoanatomical autopsy from a bird (1058 samples) were
analyzed in the current study. The samples were collected in the
different regions of Ukraine and examined according to the
generally accepted bacteriological methods recommended by the
OIE.
Results. Studies have been conducted over the past five years
(2013 - 2017). Cases of clostridiosis were confirmed in the nine (9)
regions of Ukraine. During this period, 211 samples of mixed
fodder and its components, as well as 1058 samples from poultry
were analyzed. Pathogens were isolated from pathological
material and feeds obtained from poultry farms of different types of
property. The total prevalence of bacteria genus Clostridium spp.
for 2013 - 2017 is 14.7 - 40%. Excretion of the pathogen from feed
during the study period reaches 14.7 - 54.6%, and from
pathological material : 28.25 - 35.04%. Over the past year,
isolation of Clostridium spp. was recorded in 19 samples of fodder,
and 126 samples of biological material. In 2017 there was a
decrease in the percentage of Clostridium spp. compared to the
previous years in feeds by 1.42% (31.58 to 30.16%), and in
biological material by 6.79% (respectively 35.04 and 28.25%).
Studies of the incubation egg were also conducted. During the
analysis of birds embryos clostridiosis causative agents were
isolated in 32.1% of cases. During the litter analysis, 77% of the
samples were found to contain this type of bacteria.
Conclusions. Thus, the causative agents of clostridiosis occupy
an important place among bacterial diseases in humans and
poultry. Therefore, it is necessary to constantly monitor pathogens
among poultry. Particular attention should be given to the study of
compound feeds, since even one contaminated component makes
the feed unusable and leads to colossal losses of poultry. And this,
in turn, leads to the disease of the bird, which in the future can
causes the infection of people.

# 136. Моніторинг пташиного клостридіозу в Україні
впродовж 2013‒2017 років, особливості виділення
Clostridium spp. з організму домашньої птиці

Бережна Н., Майборода О., Кривошей Ю., Рула О., Музика Д.,
Стегній Б.

НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Клостридіоз птахів ‒ це висококонтагіозна хвороба
птиці з ентеральним шляхом зараження, викликана
патогенними анаеробними мікроорганізмами роду Clostridium
spp.. Даний збудник в невеликій кількості присутній у
кишківнику від 75 до 95% птахів, але захворювання виникає
лише при формуванні сприятливих умов для розвитку
бактерій, часто в асоціації з іншими захворюваннями. Крім
того, джерелами зараження можуть бути ґрунт, вода,
підстилка та корм. Основними причинами виникнення
пташиного клостридіозу домашньої птиці є комбікорм та його
складові, що містять збудників захворювання. Споживання
людиною м'яса та яєць зараженої птиці призводить до
харчового отруєння з серйозними наслідками. Тому важливо
здійснювати постійний контроль рівня патогенних
мікроорганізмів роду Clostridium spp. у домашньої птиці та в
кормах.
Методи. Дослідження проводились в період з 2013 по 2017
рік. У даному дослідженні були проаналізовані проби
комбікорму та його складові(211 проб), а також біологічний
матеріал (частина кишківника із вмістом), відібраний під час
патологоанатомічного розтину птиці (1058 проб). Матеріал
збирали в різних областейх України та досліджували
відповідно до загальноприйнятих бактеріологічних методів,
рекомендованих МЕБ.
Результати. Дослідження проводились впродовж минулих
п'яти років (2013‒ 2017). Випадки клостридіозу було
підтверджено в дев'яти (9) областях України. Протягом цього
періоду досліджено 211 проб кормів та їх складових, а також
1058 проб від птиці. Збудники були виділені з патологічного
матеріалу та кормів, отриманих із птахофабрик різних форм
власності. Загальна розповсюдженість бактерій роду
Clostridium spp. впродовж 2013‒2017 років склала 14,7‒40%.
Виділення збудника з корму протягом досліджуваного
періоду досягало 14,7‒54,6%, а з патологічного матеріалу ‒
28,25‒35,04%. За минулий рік виділення Clostridium spp. було
зафіксовано із 19 проб кормів і 126 проб біологічного
матеріалу. У 2017 р. спостерігалося зниження відсотка
виділення Clostridium spp. в порівнянні з попередніми роками:
в кормах ‒ на 1,42% (з 31,58% до 30,16%), а в біологічному
матеріалі ‒ на 6,79% (відповідно, з 35,04% до 28,25%).
Проводилися також дослідження інкубаційних яєць. В ході
аналізу пташиних ембріонів, збудники клостридіозу були
виділені в 32,1% випадків. При дослідженні підстилки, в 77%
перевірених зразків було виявлено бактерії цього виду.
Висновки. Отже, збудники клостридіозу займають важливе
місце серед причин бактеріальних хвороб людини та птиці. У
зв'язку з цим, необхідно постійно відстежувати рівень
патогенних мікроорганізмів серед домашньої птиці. Окрему
увагу слід приділяти аналізу комбінованих кормів, оскільки
навіть один заражений компонент робить корм непридатним
для використання, та призводить до величезних втрат
домашньої птиці. А це, в свою чергу, призводить до
захворювання птахів, які в подальшому можуть викликати
зараження людей.
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# 138. Biological characteristics of Serratia marcecsens in
Populations of Pygoscelis adeliae and P. papua on
Argentinian Islands, Antarctica

Mykhailenko A.1, Utevsky A.2, Solodiankin O.1, Zlenko O.1,
Maiboroda O.1, Bolotin V.1, Gerilovych A.1

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Karazin Kharkiv National University

Introduction. Antarctic penguins live in extremely isolated and
limited areas and are suspected of carrying non-specific bacterial
infections, both endemic and non-endemic. They might be
transferred through non-biological agents, migrating species and
increasing anthropogenic activity. Therefore, populations on
Argentinian islands were studied to reveal human-associated
pathogens and pathogens related to diseases affecting domestic
birds. Previously, barcoding of the 16S rRNA sequences showed,
with a 100-97% sequence identity, that isolates from studied
populations belong to Serratia marcescens.
Methods. Freshly deposited samples were collected from two
species, Pygoscelis adeliae and P. Papua. Sampling period lasted
from February to May 2016 on Petermann island, Yalour island,
Galindez island (Penguin Point) and Pleno island. Ten samples
were collected from each of the colonies. Samples of faeces were
used for isolation and cultivation of bacterial strains. Biochemical
tests were implemented to reveal differences between patterns of
the isolates’ features. Isolates were also tested for antimicrobial
susceptibility using standard agar discs diffusion method (CCLS,
2005) on Mueller-Hinton agar surface.
Results. All 4 strains represent almost identical patterns of
biochemical characteristics and antibiotics resistance. According to
Bergey’s Manual of Determinative Bacteriology, all isolated strains
belong to Serratia marcescens: indole negative, methyl red
negative, citrate positive, all isolates were motile and had red
pigment, did not produce hydrogen sulphide, oxidase and
phenylalanine deaminase, possess glucose fermentation and
didn’t fermented the lactose and malonate, did not hydrolyze urea,
produce dornithine and lysine decarboxylase. Study of
antimicrobial susceptibility depicts the resistance to tilosin, linco-
spectin, tiamulin, amoxicillin, colistin and the sensitivity to
gentamicin, ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, enrofloxacin,
chloramphenicol, florfenicol and trimethoprim.
Conclusions. Serratia marcescens has never been detected in
Antarctic penguin’s guano. All isolates, taken from different
populations, isolated by water are the same species, and have the
same patterns of which point to the same origin of infection. Non-
specific transmission leads to suspect the adverse impact of
currents, bird’s migrations and tourism activity close to the
research area.
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# 138. Biological characteristics of Serratia marcecsens in
Populations of Pygoscelis adeliae and P. papua on
Argentinian Islands, Antarctica / Біологічні характеристики
Serratia marcecsens у популяціях Pygoscelis adeliae та
P.papua на аргентинських островах, Антарктика

Михайленко А.1, Утєвський А.2, Солодянкін О.1, Зленко О.1,
Майборода О.1, Болотін В.1, Герілович А.1

1НHЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Харківський національний інститут ім. В.Н. Каразіна

Вступ. Ареал розповсюдження антарктичних видів пінгвінів
упереджає ізольованість природніх популяцій, що можуть
підтримувати неспецифічні та не ендемічні інфекції. Такі
інфекції поширюються за допомогою фомітів, мігруючих видів
та сполучено із підвищенням антропологічної активності.
Затим, для виявлення патогенів, асоційованих із людиною та
домашньою птицею, були досліджені популяції пінгвінів на
Агрентинських островах. Раніше, штами, ізольовані від
досліджених популяцій, були використані для виділення 16S
rRNA послідовностей. Подальший баркодінг показав
належність ізольованих штамів до виду Serratia marcescens.
Методи. Фекальний матеріал був зібраний від двох видів
Pygoscelis adeliae та P. papua. Проби були зібрані упродовж
лютого-травня 2016 р. на островах: Петерманн, Ялури,
Галіндез (Пінгвін поінт) та Плено. З кожної із чотирьох
колоніїй були відібрані 10 зразків.
Від фекального матеріалу були ізольовані бактеріальні
штами, та подальші біохімічні тести виявили паттерни
біологічних характеристик ізолятів. Також, була досліджена
резистентність до антибіотиків за із використанням дисків
(CCLS, 2005) на сульфатному агарі Мюллера-Хілтона.
Результати. Усі ізольовані штами показують майже ідентичні
паттерни біологічних характеристик та резистентності до
антибіотиків. Згідно із Визначником бактерій Бержді, штами
належать до виду Serratia marcescens: відсутня реакція на
індол та метиловий червоний, присутня реакція на цитрат,
колонії ізоляту рухливі та пігментовані червоним, не
продукують сірководень, оксидазу, фенілаланіндезаміназу. Є
реакція на ферментацію глюкози, але не має на ферментацію
лактози та малонату. Досліджені штами не гідролізували
сечовину та продукували орнітин та лізиндекарбоксилазу.
Ізоляти стійкі до тілозину, лінко-спектину, тіамуліну,
амоксіцилліну, колістіну та не стійкі до ципрофлоксаціну,
норфлоксацину, офлоксацину, енрофлоксацину,
хлорамфемніколу, флорфеніколу та тріметропріму.
Висновки. Serratia marcescens ще ніколи не була ізольована
від гуано антарктичних пінгвінів. Усі досліджені ізоляти,
знайдені у розрізнених популяціях, належать до одного виду
та мають майже ідентичні паттерни біологічних
характеристик, що вказує на спільне походження інфекції.
Неспецифічний механізм передачі інфекції дозволяє
припустити негативний вплив океанічних течій, пташиних
міграцій або туристичної активності близько до
досліджуваного району.
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# 139. Development of microscopic fungi on drywall in
premises with different operating conditions

Pysmenna Yu., Chuienko A.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of
Ukraine

Introduction. Currently, there is a deterioration of the mycological
condition of the premises with interior decoration with modern
synthetic materials, among which drywall is in a great demand.
This material is used extensively in the construction of new
buildings, repairs, and renovation of old buildings not only in
Ukraine but also throughout the world. An analysis of the
peculiarities of the species composition of microscopic fungi
present in residential and office premises is an urgent task for
mycologists. The houses damaged by microscopic fungi are
known to cause a group of human diseases, united under the
general name "sick building syndrome". The purpose of the work
was to identify the species that are specific to drywall and damage
it during its maintenance.
Methods. Microscopic fungi were isolated from samples of drywall
and air in residential and office buildings in Kyiv during 2015-2016,
which had signs of excessive moisture, and without signs of
dampness. Their total number was 60. Isolation of fungi was
carried out by methods of accumulation culture and serial
cultivation on agar nutrient media. The incidence of fungi species
for the mycobiota of separate premises was calculated.
Results. Thus, the mycobiota of drywall structures was
investigated in various premises, and it was represented by 25
species of microscopic fungi belonging to 12 genera of the
Ascomycota division. It was found that the number of types of
microscopic fungi-contaminants of drywall under conditions of
excessive humidity of premises was 10-20 species, which exceeds
this figure by 10 times for premises without signs of moisture. It
has been shown that under the climatic conditions of Kyiv, the
most frequent contaminants of drywall constructions were the
species Stachybotrys chartarum, Aspergillus niger, A. sydowii, A.
versicolor, A. ustus and Sarocladium strictum, which are
dangerous to the health and life of people and warm-blooded
animals.
Therefore, having analyzed the data we have received, it is
possible to distinguish between two groups of microscopic fungi
associated with biomass destruction of drywall - primary
contaminants (S. chartarum and Chaetomium spp.) and secondary
contaminants - any species present in the air of the environment.
The latter, as a rule, include the genera Acremonium, Aspergillus,
Cladosporium, Penicillium, Trichoderma, etc.
Conclusions. Thus, using drywall as a building material should be
limited in rooms with increased relative humidity of air (bathrooms,
showers, kitchens, balconies, basements, attics and pantries). In
cases of moisture exposure to such material in rooms where
people live, it is necessary to replace it immediately.

# 139. Розвиток мікроскопічних грибів на гіпсокартоні в
приміщеннях з різними умовами експлуатації

Письменна Ю., Чуєнко А.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України

Вступ. На сьогоднішній день відзначається погіршення
мікологічного стану приміщень iз внутрішнім оздобленням
сучасними синтетичними матеріалами, серед яких значним
попитом користується гіпсокартон. Цей матеріал масово
використовують при будівництві нових будинків, ремонті та
реконструкції старих будівель не лише в Україні, але й в
усьому світі. Аналіз особливостей видового складу
мікроскопічних грибів, присутніх у житлових та офісних
приміщеннях, є актуальним завданням для мікологів. Відомо,
що будинки пошкоджені мікроскопічними грибами,
зумовлюють групу захворювань людей, які об'єднують під
загальною назвою «синдром хворих будівель» (sick building
syndrome). Метою роботи було встановити види, які є
специфічними для гіпсокартону і пошкоджують його в умовах
експлуатації.
Методи. Мікроскопічні гриби виділяли зі зразків гіпсокартону
та повітря в житлових та офісних приміщеннях м. Києва
протягом 2015-2016 рр., що мали ознаки надмірного
зволоження, та без ознак потрапляння вологи. Загальна
кількість складала 60. Виділення грибів здійснювали
методами накопичувальної культури та серійних розведень
на агаризовані поживні середовища. Розраховували частоту
трапляння видів грибів для мікобіот окремих приміщень.
Результати. Таким чином, було досліджено мікобіоту
гіпсокартонних конструкцій у приміщеннях різного
призначення, вона була представлена 25 видами
мікроскопічних грибів, що належали до 12 родів відділу
Ascomycota. Виявлено, що кількість видів мікроскопічних
грибів-контамінантів гіпсокартону в умовах надмірного
зволоження приміщень складала 10-20 видів, що перевищує в
10 раз такий показник для приміщень без ознак потрапляння
вологи. Показано, що в кліматичних умовах м. Києва
основними за частотою трапляння контамінантами
гіпсокартонних конструкцій є види Stachybotrys chartarum,
Aspergillus niger, A. sydowii, A. versicolor, A. ustus та
Sarocladium strictum, які є небезпечними для здоров’я та
життя людей і теплокровних тварин.
Отже, проаналізувавши отримані нами дані, можна умовно
виділити дві групи мікроскопічних грибів, пов’язаних з
біопошкодженням гіпсокартону – первинні контамінанти (S.
chartarum і Chаetomium spp.) і вторинні контамінанти – будь-
які види, присутні в повітрі довкілля. До останніх, як правило,
належать види родів Acremonium, Aspergillus, Cladosporium,
Penicillium, Trichoderma тощо.
Висновки. Таким чином, використання гіпсокартону як
будівельного матеріалу має бути обмежено в приміщеннях з
підвищеною відносною вологістю повітря (санвузлах,
душових, кухнях, балконах, підвалах, горищах, коморах). У
випадках потрапляння вологи на такий матеріал у
приміщеннях, де мешкають люди, необхідно негайно
провести його заміну.
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# 142. Studying the antibiotic sensitivity of isolates
Escherichia coli and Salmonella spp. in 2015-2017

Vygovska L., Ushkalov V.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Antibiotic resistance of pathogenic microorganisms is intensively
studied today all over the world. This issue is also topical for
Ukraine. The aim of current work is to study biological properties
and evaluation of antibiotic resistance of different groups of E. coli
and Salmonella spp., isolated from samples of the biological
material of animals, birds, eggs, equipment and environmental
objects in the territory of Kyiv, Zhytomyr and Vinnytsia Oblasts.
Methods. Culturally-morphological, enzymatic properties were
studied using the media of Himedia company. Antibiotic resistance
was determined with the help of the disk diffusion method, the
results were evaluated according to EUCAST recommendations.
To find signs of culture dissociation, disks with minimal
concentrations of 54 antibiotics were used (penicillins,
cephalosporins, carbopenems, fluoroquinolones, aminoglycosides,
tetracyclines, macrolides, lincosamides, chloramphenicol, and
rifampicin). The antigenic structure was determined with the help
of serums of SIFIN company.
Results. According to the results of studying biological properties
of cultures: 50 isolates were referred to E. сoli serotypes О157,
О145, 0141, 0147, 0149, 0139; 30 isolates to Salmonella spp.,
serotypes еnteritidis, typhimyrium, dublin, gallinarum pullorum,
cholerae suis.70 % of E. сoli cultures are sensitive to penicillins,
carbopenems, cephalosporins, fluoroquinolones, aminoglycosides,
tetracyclines, macrolides, and lincosamides. 30 % of E. сoli
cultures are lowsensitive or insensitive to the above-mentioned
drugs. This fact was accompanied with the dissociation signs.
Salmonella spp are predominantly low sensistive but in certain
cases sensitive to penicillins; S. сh. suis have appeared to be
more sensitive than cultures of other serotypes S. enteritidis are
highly sensitive to cephalosporins; S. typhimyrium, S. dublin, S.
gallinarum pullorum are low sensitive to cefalexin, cephalotoxin,
and cefuroxime; they are sensitive to other drugs of the group. S.
сh. suis – sensitive (cefazolin, cefalexin, cefuroxime, cefaclor,
cefoperazone, cefepime) and highly sensistive (cefotaxime,
ceftriaxone, cefoporazone). Salmonella spp. are insensitive or low
sensitive to aminoglycoside; S. сh. suis are highly sensitive to
netilmicin. Salmonella spp. are resistant or low sentitive to
tetracyclines, macrolides, lincosamides; S. сh. suis are highly
sensitive to clindamycin. Certain cultures are low sensitive to
chloramphenicol, some of them are sensitive to it. Salmonella spp.
are sensitive to fluoroquinolones, except S. сh. suis (floxacin).
Some culturesS. сh. suis are not sensitive to rifampicin
(dissociation signs have been found in those cultures), some of
them are highly sensitive.
Conclusions. The specific antigenic affinity of E. сoli and
Salmonella spp. was determined. A significant part of cultures has
demonstrated signs of dissociation, selective sensitivity or
resistance to antibiotics that can be explained with the inefficient
use of antibiotics in the menu of animals and disinfectants to
process premises.

MICROBIOLOGY /
МІКРОБІОЛОГІЯ

# 142. Вивчення чутливості до антибіотиків ізолятів
Escherichia coli та Salmonella spp. у 2015-2017 рр.

Виговська Л., Ушкалов В.

Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Питання про резистентність патогенних
мікроорганізмів до антибіотиків на сьогодні інтенсивно
вивчається у всьому світі. Актуальним це питання є і для
України. Метою даної роботи є вивчення біологічних
властивостей та оцінка стійкості до антибіотиків різних груп
E. coli та Salmonella spp., виділених із зразків біологічної
матеріалу від тварин, птиці, яєць, обладнання та об’єктів
довкілля на території Київської,Житомирської та Вінницької
областей.
Методи. Культурально-морфологічні, ферментативні
властивості вивчали з використанням середовищ компанії
Himedia. Визначали чутливість до антибіотиків диско-
дифузійним методом, оцінювали результати відповідно до
рекомендацій EUCAST. Використовували диски з
мінімальними концентраціями 54 антибіотиків (пеніцилінів,
цефалоспоринів, карбопенемів, фторхінолонів,
аміноглікозідів, тетрациклінів, макролідів, лінкозамідів,
хлорамфеніколу, ріфампіцину), для виявлення ознак
дисоціації культур. Антигенну структуру визначали за
допомогою сироваток компанії SIFIN.
Результати. За результатами вивчення біологічних
властивостей культур: 50 ізолятів було віднесено до E. сoli
серотипів О157, О145, 0141, 0147, 0149, 0139; 30 ізолятів
Salmonella spp., серотипів еnteritidis, typhimyrium, dublin,
gallinarum pullorum, cholerae suis.70 % культур E. сoli чутливі
до пеніцилінів, карбопенемів, цефалоспорінів, фторхінолонів,
аміноглікозідів, тетрациклінів, макролідів, лінкозамідів. 30 %
культур E. сoli малочутливі або нечутливі до вказаних
препаратів, що супроводжувалося ознаками дисоціації.
Salmonella spp до пеніцилінів, переважно, малочутливі, в
окремих випадках чутливі; S. сh. suis виявилися більш
чутливими, ніж культури інших серотипів. До цефалоспорінів
S. enteritidis високочутливі; S. typhimyrium, S. dublin, S.
gallinarum pullorum малочутливі до цефалексину,
цефалотоксину, цефуроксиму; до інших препаратів групи -
чутливі. S. сh. suis – чутливі (цефазолін, цефaлексін,
цефуроксім, цефаклор, цефоперазон, цефепим) та
високочутливі (цефотаксим, цефтріаксон, цефопорезон).До
аміноглікозідів Salmonella spp. нечутливі або малочутливі; S.
сh. suis високочутливі до нетілміцину. До тетрациклінів,
макролідів, лінкозамідів Salmonella spp. резистентні або
малочутливі; S. сh. suis високочутливі до кліндаміцину. До
хлорамфеніколу частина культур малочутлива, частина –
чутливі. До фторхінолонів Salmonella spp. чутливі, за
виключенням S. сh. suis (флоксацин). До ріфампіцину частина
культур S. сh. suis нечутливі (у цих культур виявили ознаки
дисоціації), частина – високочутливі.
Висновки. Визначено видову, атигенну приналежність E. сoli
та Salmonella spp.. У значної частини культур виявлено
ознаки дисоціації, вибіркова чутливість або резистентність до
антибіотиків, що може бути пояснено нераціональним
використанням антибіотиків в раціоні тварин та
дезінфікуючих засобів для обробки приміщень.
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# 159. Mixed cultures of yeast and lactic-acid bacteria for
starch-containing wastes recycling

Ianieva O., Ohyrchuk K., Havrylenko M., Holovach T., Fomyna M.

Zabolotnyі Institute of Microbiology and Virology of the NAS of
Ukraine

Introduction. During the last years increasing attention is paid to
the problem of food and agricultural industry waste conversion to
different valuable end products, including valuable biomass and
bioethanol. Ukraine has a place among world leaders - potato
manufacturers, during the recycling process up to 20% of total
mass makes into waste, substantial part of which is not utilized.
The development of economically efficient processes of starch-
containing waste recycling becomes one of the important
ecological targets. Starch saccharification using amylolytic
enzymes or microorganisms is necessary for its bioconversion.
Fermentation, using distillery yeast, saccharomycetes is the next
stage of starch bioconversion into bioethanol. But use of bacteria
or phungi amylolytic enzymes for starch saccharification has high
production costs. That is why the purpose of this work was to study
consolidated single-step bioprocessing of starch-containing
substrates into valuable products using mixed cultures of distillery
yeast and amylolytic lactic-acid bacteria.
Methods. In this work we used distillery yeast Saccharomyces
cerevisiae strains and isolated from ensilage amylolytic lactic-acid
bacteria strains. Determination of synthesized by yeast culture
ethanol quantity was performed using gas chromatography-mass
spectrometry. Statistical processing of received results was
performed using Statistica program.
Results.We have determined the mixed cultures of bacteria and
yeast combination for starch bioconversion. For combined
cultivation with distillery yeast S. cerevisiae UCMC Y-527 we
selected safe amylolitic lactic-acid bacteria Streptococcus bovis
IMВ B-7151 strain, which is able to suppress opportunistic
pathogenic putrefactive and phytopathogenic bacteria growth, but
does not show antagonism to saccharomycetes. Optimal
parameters of starch fermentation by combined cultivation of
bacteria and saccharomycetes were determined by use of
mathematical modeling: substrate concentration 10 g/L, duration of
cultivation 72 hours, simultaneous interplanting of both strains. In
such conditions ethanol concentration was 1.95 g/L.
Conclusions.We proposed single-step process of starch
fermentation using lactic-acid bacteria amylolitic strain with
saccharomycetes, that can be used for obtaining bioethanol and
yeast and lactic-acid bacteria biomass during starch-containing
waste bioremediation.

# 159. Змішані культури дріжджів та молочнокислих
бактерій для переробки крохмалевмісних відходів

Янєва О., Огірчук К., Гавриленко М., Головач Т., Фоміна М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного НАН
України

Вступ. В останні роки все більшу увагу привертає проблема
конверсії відходів харчової промисловості або сільського
господарства в різноманітні цінні кінцеві продукти, у тому
числі цінну біомасу і біоетанол. Україна входить до світових
лідерів виробників картоплі, в процесі переробки до 20% від
загальної маси потрапляє до відходів, значна частина яких не
утилізується. Розробка економічно ефективних процесів
переробки крохмалевмісних відходів стає одним із важливих
екологічних завдань. Для біоконверсії крохмалю необхідним є
його оцукрювання з використанням амілолітичних ферментів
або мікроорганізмів. Наступною стадією в біоконверсії
крохмалю в біоетанол є ферментація з використанням
спиртових дріжджів сахароміцетів. Але застосування в
оцукрюванні крохмалю амілолітичних ферментів бактерій і
грибів має високу собівартість. Тому метою цієї роботи було
вивчення можливості консолідованої одностадійної
біопереробки крохмалевмісних субстратів в цінні продукти за
використанням змішаних культур спиртових дріжджів та
амілолітичних молочнокислих бактерій.
Методи. В роботі було використано штами спиртових
дріжджів Saccharomyces cerevisiae та ізольованих з силосної
маси амілолітичних молочнокислих бактерій. Визначення
кількості синтезованого культурами дріжджів етилового
спирту проводилося методом газової хромато-мас-
спектрометрії. Статистичну обробку отриманих результатів
проводили з використанням програми Statistica.
Результати. Нами була визначена комбінація змішаних
культур бактерій та дріжджів для біоконверсії крохмалю. Для
сумісного культивування з штамом спиртових дріжджів S.
cerevisiae УКМ Y-527 було відібрано безпечний амілолітичний
штам молочнокислих бактерій Streptococcus bovis IMВ B-7151,
що здатний пригнічувати ріст умовно-патогенних, гнилістних
та фітопатогенних бактерій, але не проявляє антагонізму до
сахароміцетів. За допомогою математичного моделювання
було встановлено оптимальні параметри ферментації
крохмалю шляхом сумісного культивування бактерій та
сахароміцетів: концентрація субстрату 10 г/л, тривалість
культивування 72 год., одночасний підсів обох штамів.
Концентрація етанолу за даних умов складала 1,95 г/л.
Висновки. Запропоновано одностадійний процес
ферментації крохмалю з використанням амілолітичного
штаму молочнокислих бактерій з сахароміцетами, що може
бути застосований для отримання біоетанолу та біомаси
дріжджів і молочнокислих бактерій в процесі біоремедіації
крохмалевмісних відходів.
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# 174. The study of Mycobacterium species susceptibility to
chloric disinfectants

Paliy A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Most works, dedicated to disinfection issues are
associated with practical application studies of different agents for
decontamination, searching, characterization, approbation,
guidelines for new agents, cycles and ways of disinfection. At the
same time, significantly fewer works are dedicated to the research
of disinfectants effects on microbial properties. The real possibility
of presence of more resistant to disinfectants bacteria, that are
able to survive and multiply after the disinfection, confirms well
known fact about the microbial population heterogeneity.
Heterogeneity degree varies dependent on antimicrobial agent
type and microbial agent variant.
The purpose of this work was to study bactericidal properties of
chloric disinfectants with different mycobacterial species and to
perform the evaluation of culture resistance to their impact.
Methods. Objects of research were represented by 16 cultures of
different mycobacterial species from the infectious diseases
agents collection of NSC Institute of Experimental and Clinical
Veterinary Medicine ( Kharkiv). As model disinfectants we used
preparations "Chlorantoin" and "Biochlor" with different
concentrations and exposure times.
Results. Performed experiments established, that the
mycobacterial resistance to the same disinfectant varies within the
species. The most resistant to the disinfectant "Biochlor" are M.
scrofulaceum, M. intracellulare, M. fortuitum, and the most
resistant to the effect of preparation "Chlorantoin" is M. fortuitum
culture. Taking into account the average values it was proved, that
epizootic isolate of tuberculosis pathogen M. bovis has higher
resistance to bactericidal effect of disinfectants comparing to the
referent culture of strain Vallee M. bovis. The longterm effect of
chloric disinfectants on microbial cell causes irreversible changes
not only in internal (cytoplasm, nucleoid) structures, but also in
external (cell wall, cell membrane) mycobacterial structures.
Analysis of mycobacterial cultures distribution by averaged values
of resistance degree to the different disinfectants solutions with
fixed exposition time showed that mycobacterial species M.
scrofulaceum, M. intracellulare, M. fortuitum, M. avium are the
most resistant.
Conclusions. Mycobacterial resistance to the same disinfectant
varies within the species, this fact should be taken into account
during the disinfectants development and use. Complex approach
to the search and use of new disinfectants with regard of dynamic
of bacterial destruction due to the effect of different disinfectants
enables to improve disinfection cycles and regimens, their quality
control within the general complex of animal disease control.
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# 174. Вивчення видової чутливість мікобактерій до
хлорних дезінфектантів

Палій А.

НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Більшість праць, присвячені питанням дезінфекції,
пов’язані з вивченням практичного використання різних
засобів для знезараження об’єктів, пошуком,
характеристикою, апробацією, рекомендацією нових
препаратів, режимів і методів дезінфекції. Разом з тим,
дослідженням щодо впливу на властивості мікробів
дезінфектантів присвячена суттєво менша кількість робіт.
Реальну можливість існування більш резистентних до
дезінфектантів бактерій, здатних вижити після дезінфекції і
розмножуватись, підтверджує загальновідомий факт про
гетерогенність мікробних популяцій. Ступінь гетерогенності
коливається в залежності від типу антимікробного засобу і
варіанту мікробного агента.
Метою роботи було вивчити бактерицидні властивості
хлорних дезінфікуючих препаратів до різних видів
мікобактерій та провести порівняльну оцінку стійкості культур
мікроорганізмів до їх дії.
Методи. Об’єктами досліджень були 16 культур різних видів
мікобактерій з колекції збудників інфекційних хвороб тварин
Національного наукового центру «Інститут експериментальної
і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків). У якості
модельних дезінфектантів застосовували препарати
«Хлорантоїн» та «Біохлор» за різних концентрацій та
експозицій.
Результати. Проведеними експериментами встановлено, що
стійкість мікобактерій до одного і того ж дезінфектанту
варіює в межах одного виду. До дезінфектанту «Біохлор»
найбільш резистентними є M. scrofulaceum, M. intracellulare, M.
fortuitum, а до дії препарату «Хлорантоїн» найбільш стійкою
виявилась культура M. fortuitum. Враховуючи середньо
статистичні показники доведено, що епізоотичний ізолят
збудника туберкульозу M. bovis виявляє вищу резистентність
до бактерицидної дії дезінфікуючих препаратів порівняно з
референтною культурою M. bovis штам Vallee. Тривала дія
хлорних дезінфектантів на мікробну клітину зумовлює
незворотні зміни не лише внутрішніх (цитоплазма, нуклеоїд),
але і зовнішніх (клітинна стінка, цитоплазматична мембрана)
структур мікобактерій. Аналіз розподілення культур
мікобактерій за усередненими значеннями ступеня їх
стійкості до дії розчинів різних дезінфікуючих препаратів при
фіксованій експозиції показав, що найбільшою стійкістю
володіють мікобактерії видів M. scrofulaceum, M. intracellulare,
M. fortuitum, M. avium.
Висновки. Стійкість мікобактерій до одного і того ж
дезінфектанту варіює в межах одного виду, що необхідно
враховувати при розробці та застосуванні протимікробних
засобів. Комплексний підхід з пошуку і використання нових
засобів дезінфекції з урахуванням динаміки загибелі бактерій
за впливу різних дезінфікуючих препаратів надає змогу
вдосконалити режими та схеми проведення дезінфекції,
контролю її якості в загальному комплексі протиепізоотичних
заходів.
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# 216. Staphylococcus aureus growth intensity in the non-
drug therapy

Panas M.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Widespread irrational use of antibacterial drugs, an
increase in the number of diseases lead to increased exposure of
various organs and tissues of the human body by pathogenic and
opportunistic pathogenic infections. The active use of non-drug
methods of treatment is due to the increasing drug resistance, as
well as the possibility, through their help (in particular,
phototherapy) to stimulate own reserve protective mechanisms of
the body. The goal of our research is to study the effectiveness of
low-intensity laser radiation (LLR) on clinical strains of S. aureus
isolated from oral cavity diseases.
Methods. For the research, the daily culture of the S. aureus strain
isolated from periodontitis was used.
A suspension of the culture of 0.1 ml was introduced into wells in
sterile plates. The irradiation was performed using blue (BAKU
BK-1502DD ("AixiZ", USA) and red radiation ("Scorpion Dental
Optima") with a gradual increase in exposure. After laser
exposure, the entire volume of suspension was seeded on a
nutrient medium in a Petri dish and held in a thermostat at 37 °C
for 24 hours. After 24 hours, the number of colonies was counted
and the obtained results were compared with the non-irradiated
control group.
Results. During the analysis of the obtained data on the red
spectrum LLR irradiation of S. aureus microorganisms from
periodontitis for 15 minutes caused the most noticeable decrease
in the growth rates of S. aureus to (51.9 ± 1.6) CFU / ml. At
irradiation of isolates for 20 minutes, the number of colonies was
(47,2 ± 1,7) CFU / ml (p <0,001), respectively. With a further
increase in irradiation time up to 30 minutes the inhibition of the
growth of the researched strain was not observed, the number of
microbial cells was (43.9 ± 1.7) CFU / ml. Without the use of LLR
on isolates the number of microbial cells was (73,3 ± 1,2) CFU /
ml. When applying the blue spectrum for 15 minutes a decrease in
the growth of S. aureus was recorded, and with the subsequent
increase in exposure (20-30 min.) no growth was observed. When
exposed to a laser beam for 15 minutes, the intensity of growth
decreased to (2.9 ± 1.5) CFU / ml (p <0.001). When applying LLR
blue spectrum with a wavelength of 445 nm after 20 minutes, a
complete absence of staphylococcal growth was observed.
Conclusions. During the application of laser radiation of the blue
spectrum on the researched isolates, only isolated staphylococcal
colonies were detected. With the subsequent increase in the laser
application duration, the expected bactericidal effect was
observed.

# 216. Інтенсивність росту Staphylococcus aureus при
застосуванні немедикаментозної терапії

Панас М.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ.Широке нераціональне застосування
антибактеріальних препаратів, зростання числа захворювань,
які призводять до збільшення уражень різних органів і тканин
організму людини патогенними та умовно-патогенними
інфекціями. Активне застосування немедикаментозних
методів лікування пояснюється зростаючою
медикаментозною стійкістю, а також можливістю за їхньою
допомогою (зокрема, фототерапії) стимулювати власні
резервні захисні механізми організму. Метою нашого
дослідження вивчити ефективність застосування
низькоінтенсивного лазерного випромінювання (НІЛВ) на
клінічні штами S. aureus, виділених при захворюваннях
ротової порожнини.
Методи. Для проведення дослідження використовували
добову культуру досліджуваного штаму S. aureus, виділених
при пародонтиті . Завись культури об’ємом 0,1 мл вносили до
лунок у стерильні планшети. Опромінення здійснювали синім
(BAKU BK-1502DD («AixiZ», США) та червоним
випромінюванням («Scorpion Dental Optima») із поступовим
збільшенням експозиції. Після дії лазерного випромінювання
весь об’єм зависі пересіювали на поживне середовище у
чашки Петрі і витримували у термостаті при температурі 37°С
протягом 24год. Через 24 год. підраховували кількість колоній
та порівнювали отримані результати із контрольною групою,
яка не піддавалась опроміненню.
Результати. При проведенні аналізу отриманих даних, щодо
опромінення НІЛВ червоного спектру мікроорганізмів виду S.
aureus при пародонтиті протягом 15 хв. спричинило
найвідчутніше зменшення ростових показників S. aureus до
(51,9±1,6) КУО/мл. При опроміненні ізолятів протягом 20 хв.,
кількість колоній склала (47,2±1,7) КУО/мл (р<0,001)
відповідно. При подальшому підвищенні тривалості
опромінення до 30 хв. пригнічення росту досліджуваного
штаму не спостерігалось число мікробних клітин становило
(43,9±1,7) КУО/мл. Без застосування НІЛВ на виділені ізоляти
кількість мікробних клітин склала (73,3±1,2) КУО/мл. При
застосуванні синього спектру 15 хв. зафіксовано зменшення
росту S. aureus, а з наступним збільшенням експозиції (20-30
хв.) ріст відсутній. При експозиції лазерного променя
протягом 15 хв. інтенсивність росту знизилась до (2,9±1,5)
КУО/мл (p<0,001).При застосуванні НІЛВ синього спектру із
довжиною хвилі 445 нм після 20 хв. спостерігалось повна
відсутність росту стафілококів.
Висновки. При застосуванні лазерного випромінювання
синього спектру на досліджувані ізоляти були виявлені лише
окремі колонії стафілококів. Із подальшим збільшенням
тривалості дії лазера очікувано спостерігався бактерицидний
ефект.
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# 217. Comparative analysis of antibiotic susceptibility of
Pseudomonas aeruginosa, isolated in surgical departments at
Alkoms Central Hospital and Ternopil Medical University
Hospital

Pokryshko O.1, Huwiage G.2, Krasiy N.3, Nami A.4, Klymnyuk S.1

1Horbachevskyi Ternopil State Medical University;
2Higher Institute of Medical Sciences and Technology;
3Ternopil Medical University Hospital;
4Almergab University

Introduction. Nowadays P. aeruginosa has been one of a major
causative agent of postoperative complications in hospitals in
different countries. WHO referred this microorganism to the types
of bacteria that make up the largest threat to human health (there
are 12 in total) (2017). Data conducted in Europe demonstrated P.
aeruginosa is second most frequently isolated microbe in ICU. In
surgical hospitals in Ukraine 39.6% of strains of P. aeruginosa is
multiresistant (Salmanov, A.H., 2017). It is notoriously difficult to
control it by antibacterial medicines or disinfectants. Usually
clinical isolates of P. aeruginosa have multiresistance to
antibiotics.
Methods. In 2017, the wound sampling was done in Surgical
Departments for 17 patients at Ternopil University Hospital,
Ukraine, and 15 patients at Alkoms Central Hospital, Libya.
Specimens were cultivated and identified according to the
laboratory guidance. Culture was considered positive if
concentration of microbes was at least 105CFU/mL. Susceptibility
analysis to Amikacin, Ampicillin, Ceftazidime, Ceftraxone,
Chloramphenicol, Ciprofloxacin, Kanamycin, Tetracycllin,
Vancomycin, Piperacillin, Gentamicin was done and evaluated
using the Kirby-Bauer method as described by National Committee
for Clinical Laboratory Standard (NCCLS).
Results. According to results obtained in 2017, P. aeruginosa
isolates were multiresistant to the majority of 11 selected
antibiotics. In Alkoms Central Hospital, only 4.6% of all isolated
cultures were susceptible to Kanamycin and 5.3 % to Piperacillin.
In Ternopil Medical University Hospital the situation was better, as
45,2 % of isolated cultures were susceptible to Piperacillin, 9,1 % –
to Cefoperazone, 47,4 % – Amikacin, 8,3 % – to Gentamicin.
Conclusions. Spreading of P. aeruginosa in clinics represents a
great danger due to its resistance to antibiotics especially in
patients with open wounds and a compromised immune system.
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# 217. Порівняльний аналіз чутливості до антибіотиків
Pseudomonas aeruginosa, виділеної в хірургічних
відділеннях Центральної лікарні Алком та лікарні
Тернопільської медичного університету

Покришко O.1, Хувейдж Г.2, Красій Н.3, Намі А.4, Климнюк С.1

1Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського;
2Вищий інститут медичних наук і технологій;
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Вступ. На сьогоднішній день P. aeruginosa – один із основних
збудників післяопераційних ускладнень у лікарнях різних
країн. ВООЗ відніс цей мікроорганізм до типів бактерій, що
становлять найбільшу загрозу для здоров'я людини (їх
загалом 12) (2017 рік). Згідно даних, отриманих в Європі, P.
aeruginosa – другий за частотою виділення мікроорганізм у
відділеннях інтенсивної терапії. У хірургічних лікарнях України
39,6% штамів P. aeruginosa мультирезистентні (Салманов А.Г.,
2017). Загальновідомо, що його важко контролювати
антибактеріальними препаратами або дезінфікуючими
засобами. Зазвичай клінічним ізолятам P. aeruginosa
притаманна мультирезистентність до антибіотиків.
Методи. У 2017 р. був виконаний забір зразків із ран у 17
хворих хірургічних відділень лікарні Тернопільського
університету, Україна, та у 15 пацієнтів Центральної лікарні
Алком, Лівія. Матеріал висівали та ідентифікували згідно з
лабораторними настановами. Культура вважалася
збудником, якщо концентрація мікробів становила
щонайменше 105 КУО (колоній-утворюючих одиниць)/мл. Був
проведений аналіз чутливості до амікацину, ампіциліну,
цефтазидиму, цефтріаксону, хлорамфеніколу,
ципрофлоксацину, канаміцину, тетрацикліну, ванкоміцину,
піперациліну, гентаміцину, результати оцінювали за методом
Кірбі-Бауера, згідно вимог Національного комітету клінічних
лабораторних стандартів (National Committee for Clinical
Laboratory Standard - NCCLS).
Результати. За результатами, отриманими в 2017 р., ізоляти
P. aeruginosa були мультирезистентними до більшості з 11
обраних антибіотиків. У центральній лікарні Алком лише 4,6%
всіх виділених культур були чутливими до канаміцину та 5,3%
- до піперациліну. У Тернопільській університетській лікарні
ситуація була кращою, оскільки 45,2% виділених культур були
чутливими до піперациліну, 9,1% - до цефоперазону, 47,4% -
до амікацину, 8,3% - до гентаміцину.
Висновки. Розповсюдження P. aeruginosa в лікарнях
становить велику небезпеку через її стійкість до антибіотиків,
особливо для пацієнтів з відкритими ранами та ослабленою
імунною системою.
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# 240. Antibiotic susceptibility profile of bacteria isolated from
migratory wild birds during autumn migration 2017

Maiboroda O., Krivoshei Y., Rula O., Muzyka D.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Antimicrobial resistance had become a serious
health issue in both human and veterinary medicine. Wild birds are
not directly treated with antibiotics; however, isolation of bacteria
resistant to antibiotics from wild birds had been reported. Our
objective was to study the circulation of bacteria of
Enterobacteriaceae family in bird congestions and to determine
the levels of isolated bacteria resistance to some commonly used
antibiotics.
Methods. A total of 40 fecal samples from migratory wild birds
(Anser albifrons, Anas platyrhynchos, Larus ichthyaetus) were
collected in October 2017 in Zaporizhia and Kherson Oblast of
Ukraine.
Cultivation was carried out in tubes with Selenite broth and Coda
medium at (37±0,5) ⁰C during 12–18 h., and on Petri dishes with
Bismuth sulfite agar, Salmonella-Shigella agar and Endo agar at
(37±0,5) ⁰C during 24–48 h. The primary identification of bacterial
isolates was done by conventional method of morphological and
cultural characteristics; confirmation was based on biochemical
characteristics of isolates.
Antibiotic susceptibility test was performed using standard Kirby-
Bauer disk diffusion method on Muller –Hinton agar. The discs
contained the following antibiotics: ampicillin, 10 µg, аmoxicillin/
clavulanic acid, 20/10 µg, amikacin, 30 µg, doxycycline, 30 µg,
ofloxacin, 5 µg, chlorphenicole, 30 µg, colistin sulphate, 10 µg.
Results. A total of 45 strains which belong to 10 bacterial species
of genera Enterobacter, Escherichia, Klebsiella, Proteus,
Citrobacter and Providencia were isolated and their antimicrobial
susceptibility tested. In general, all of bacterial isolates were found
resistant to ampicillin (100%), partly resistant to colistin sulphate
(53,3%), amoxicillin/clavulanic acid (39,6 %), doxycycline(28,8%),
amikacin (4,4%), but sensitive to gentamicin, chlorphenicole and
ofloxacin.
Сonclusions. Due to obtained results we can suggest that wild
birds, especially migrating species can become vectors for a wide
range of antimicrobial resistant bacteria. Contamination of food or
water by wild birds can possible be the way for antimicrobial
resistant pathogens transmission to farm animals and humans.

# 240. Характеристика чутливості до антибіотиків
бактерій, виділених з мігруючих диких птахів під час
осінньої міграції 2017 р.

Майборода О., Кривошей Ю., Рула О., Музика Д.

ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Резистентність до антибіотиків стала серйозною
проблемою в області охорони здоров`я та ветеринарії. Для
диких птахів безпосередньо не використовують антибіотики;
тим не менш, існують повідомлення про виділення від дикої
птиці бактерій, стійких до дії антибіотиків. Наша мета
полягала у вивченні циркуляції бактерій сімейства
Enterobacteriaceae в місцях скупчення дикої птиці та
визначення стійкості ізольованих бактерій до деяких широко
розповсюджених антибіотиків.
Методи. В жовтні 2017 р. на територіях Запоріжської та
Херсонської областей було зібрано 40 зразків фекалій від
мігруючих диких птахів (Anser albifrons, Anas platyrhynchos,
Larus ichthyaetus).
Первинне збагачення проводилось з використанням
селенітового бульйону та середовища Кода при температурі
(37 ± 0,5) ⁰C протягом 12-18 годин, культивація - на вісмут-
сульфіт агарі, Сальмонела-Шигела агарі та агарі Ендо при (37
± 0, 5) ⁰C протягом 24-48 год. Первинна ідентифікація ізолятів
бактерій здійснювалось за стандартними культурально-
морфологічними характеристиками; підтвердження було
засноване на вивченні біохімічних властивостей ізолятів.
Аналіз на антибіотикочутливість було проведено
стандартним методом дискової дифузії за Кірбі-Баєром на
агарі Мюллера-Хінтона. Диски містили наступні антибіотики в
наступній концентрації: ампіцилін 10 мкг, амоксицилін /
клавуланова кислота 20/10 мкг, амікацин 30 мкг, доксициклін
30 мкг, офлоксацин 5 мкг, хлорфенікол 30 мкг, колістіну
сульфат 10 мкг.
Результати. Всього було виділено 45 штамів бактерій, що
належали до 10 видів з родів Enterobacter, Escherichia,
Klebsiella, Proteus, Citrobacter та Providencia, та було
проведено вивчення їх чутливості до антибіотиків. Загалом,
усі бактеріальні ізоляти виявилися стійкими до ампіциліну
(100%), помірно -стійкими до колістину сульфату (53,3%),
амоксициліну / клавуланової кислоти (39,6%), доксицикліну
(28,8%), амікацину ( 4,4%), але чутливими до гентаміцину,
хлорфеніколу та офлоксацину.
Висновки. Отримані результати дозволяють нам припустити,
що дика птиця, особливо мігруюча, може служити
переносником широкого спектру антибіотикорезистених
бактерій. Контамінація продуктів харчування або води
фекаліями диких птахів може служити одним із шляхів
передачі нечутливих до антибіотиків патогенів
сільськогосподарським тваринам і людям.
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# 261. Study of campylobacter viability in nutrient medium in
frozen and lyophilized state

Kalinichenko T., Orekhova H., Bolotin V.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Campylobacteriosis is an infectious disease of
humans and animals caused by bacteria belonged to the genus
Campylobacter. According to WHO, Campylobacteria cause 15 %
of all acute intestinal infections. The main condition for creating
effective diagnostic tools is the usage of stable strains, and the
preservation of their immunogenic and antigenic properties for a
long time represents a topical problem of modern microbiology.
Objective of the paper. To study the viability of Campylobacter
cultures in frozen and lyophilized state, as well as on culture
media.
Materials and methods. The studies included 54 strains of the
genus Campylobacter, which were stored in a lyophilized state for
10-40 years at a temperature of (2-4)°C. The suspension of agar
cultures was standardized to 20x109 CFU/cm, frozen at a
temperature of minus (55±0.5)⁰C for 2 hours; sublimation at a
temperature of minus (65±0.5) ⁰C; heating of the suspensions on
the shelves to 0 ⁰С; heating of the suspensions on the shelves up
to (30±0.5) ⁰C until it is completely dry.
Campylobacter cultures were stored for 200 days in a frozen state
(with adding % rabbit serum) at 15°C. Lyophilized and frozen
cultures were sown on culture media and incubated during 5-6
days.
Campylobacteria cultures, which grew on culture media during 3-5
days, were stored for 100 days at 4°C and 22°C. To determine the
terms of preservation of cultures under appropriate conditions,
every 10 days they were sown and their viability, morphological,
cultural and biochemical properties were determined.
Results. It was shown that lyophilized state of the cultures lost
about 1.0% of their life potential during a year. After 30-40 years of
storage, only 17.0% of the strains were viable. Among the strains
that were stored for 10-20 years, this index was 33.6%.
Frozen Campylobacter cultures preserve viability and their
morphological, cultural, biochemical and molecular genetic
properties for 200 days.
During Campylobacter storage on culture media for a long time,
there are atypical forms of bacterial cells, which lead to the loss of
their antigenic properties. The optimal period for the repeated
culturing of Campylobacter strains from NRA with the addition of
0.02% cystine and thioglycolic medium is up to 14 days, whereas
on meat-liver agar with cystitis and bovine blood serum— up to 16
days.
Conclusions. Preservation of immunogenic and antigenic
properties of Campylobacteria for a long time is achieved by their
lyophilization. In this case, the cultures lose about 1.0% of their
living potential during the first year of storage. For a short-term
storage of Campylobacteria, it is possible to use meat-liver agar
with the addition of 0,02% cystine and 10% of cattle serum.
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# 261. Вивчення життєздатності кампілобактерій на
поживних середовищах у замороженому та в
ліофілізованому стані

Калініченко Т., Орехова Г., Болотін В.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Кампілобактеріоз – інфекційне захворювання тварин
та людей, яке спричиняють бактерії роду Campylobacter. За
даними ВОЗ, кампілобактерії викликають 15% усіх гострих
кишкових інфекцій. Головною умовою для створення
ефективних діагностикумів є використання стабільних
штамів, а збереження їх імуногенних та антигенних
властивостей протягом тривалого часу являє собою
актуальну проблему сучасної мікробіології.
Мета роботи. Вивчення життєздатності культур
кампілобактерій у замороженому та ліофільно висушеному
стані, а також на поживних середовищах.
Матеріали та методи. У дослідженнях було використано 54
штами роду Campylobacter, які зберігалися у ліофілізованому
стані від 10 до 40 років за температури (2-4)°С. Суспензію
агарових культур стандартизували до 20 млрд КУО/см,
заморожували за температури мінус (55±0,5) ⁰С впродовж 2
год; сублімація за температури мінус (65±0,5) ⁰С; нагрів
суспензій на полках до 0 ⁰С; нагрів суспензій на полках до
(30±0,5) ⁰С до повного висушування.
У замороженому стані (з кролячою сироваткою крові) при –
15оС культури кампілобактерій зберігали протягом 200 діб.
Ліофілізовані та заморожені культури висівали на поживні
середовища та інкубували протягом 5-6 діб.
Культури кампілобактерій, що росли на поживних
середовищах протягом 3-5 діб., зберігали протягом 100 діб за
температури 4оС та 22оС. Для визначення строків збереження
культур у відповідних умовах кожні 10 діб пересівали та
визначали їх життєздатність, морфологічні, культуральні та
біохімічні властивості.
Результати. Показано, що при зберіганні у ліофілізованому
стані культури втрачали близько 1,0 % життєвого потенціалу
впродовж 1 року. Після 30-40 років зберігання, тільки 17,0 %
штамів були життєздатними. Серед штамів, які зберігали
10-20 років, цей показник становив 33,6 %.
У замороженому стані культури кампілобактерій протягом
200 діб зберігають життєздатність та свої морфологічні,
культуральні, біохімічні та молекулярно-генетичні властивості.
При зберіганні кампілобактерій на поживних середовищах
протягом тривалого часу з'являються нетипові форми
бактеріальних клітин, що призводить до втрати їх антигенних
властивостей. Оптимальними строками пересіву штамів
кампілобактерій з НРА з додаванням 0,02% цистину та
тіогліколевого середовища – до 14 діб, з м'ясо-печінкового
агару з циститом та сироваткою крові ВРХ – до 16 діб.
Висновки. Збереження імуногенних та антигенних
властивостей кампілобактерій протягом тривалого часу
досягається шляхом їх ліофілізації. При цьому культури
втрачають близько 1,0 % життєвого потенціалу впродовж
першого року зберігання. Для короткочасного зберігання
кампілобактерій можна використовувати м'ясо-печінковий
агар з додаванням 0,02 % цистину та 10% сироватки ВРХ.
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# 303. Correlation between MIC and MBC of penicillin in
Corynebacterium diphtheriae as a basis for a simple
evaluation of the antibiotic bactericidal sensitivity level

Motyka O.1, Malova O. , Pavlii R.1, Kapustiak K.2

1SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MоH of Ukraine;
2Institute of Cell Biology of the NAS of Ukraine

Introduction. Against the background of global spread of antibiotic
resistance in populations of pathogenic microorganisms, the right
choice of criteria for antibiotic sensitivity is gaining increasing
importance. For beta-lactams it is important to have an idea of the
sensitivity of the isolate to the bactericidal action; however,
methods for determining the antimicrobials minimum bactericidal
concentration (MBC) are complex and rarely used in practical
laboratories.
The objective of the work was to find out a relationship
between the values of the minimum inhibitory concentration (MIC)
and MBC of penicillin for C.diphtheriae.
Methods. The MIC s and MBCs of penicillin for 60 collectible
strains of C.diphtheriae (collection stored in LRIER) have been
determined using the standard method of serial dilutions in serum
broth (macromethod) according to EUCAST v 8.0 guidelines; MIC
were registered after 24 and 48 hours; the lowest concentrations of
penicillin, resulting to 99.9% of corynebacteria cilling in 24 hours,
was considered to be MBCs. The investigations have been
conducted in vitro, without involving laboratory animals.
Results. The limits of MICs values after 20 and 40-44 hours of
cultivation were 0.035-0.5 μg/ml, MIK50 — 0.13 mg/l, MIK90 —
0.25 mg/l; MICs increased by 2-4 times in approximately half of the
strains on the second day. The values of MBCs of penicillin were in
the range of 0.5 — 32 mg/ml, MBC50 — 4 mg/ml, MBC90 — 32
mg/l. A close correlation connection between MIC and MBC of
penicillin was found in C.diphtheriae. Investigated strains were
divided into three conditional groups: 1) with MICs of penicillin <
0.13 mg/l (sensitive by EUCAST criteria), for which the MBC
values were mainly low (< 2.0 mg/l); 2) with MIC 0.25 mg/l, which
basically corresponded to the average and less frequently — high
values of MBC; 3) strains with MICs 0.5 mg/l and, basically, high (>
8.0 μg/ml) MBCs. The relationship between MIC and MBC was
more clearly traced if MICs was registered on the second day.
Conclusions. Detected interrelationships between MIC and MBC
of penicillin can be used to estimate the sensitivity of C.
diphtheriae to the antibiotic antibacterial action: MIC < 0.13 mg/l
are more often associated with low MBC, MIC > 0.5 mg/l — mainly
with high MBC.

# 303. Кореляція між МІК та МБК пеніциліну у
Corynebacterium diphtheriae, як підстава для простої
оцінки рівня чутливості до бактерицидної дії антибіотика

Мотика О.1, Малова О.1, Павлій Р.1, Капустяк К.2

1ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»;
2Інститут біології клітини НАН України

Вступ. На фоні глобального поширення
антибіотикорезистентності в популяціях патогенних
мікроорганізмів правильний вибір критеріїв
антибіотикочутливості набирає все більшого значення. Для
бета-лактамних препаратів буває важливо мати уявлення про
чутливість ізоляту до бактерицидної дії; однак, методи
визначення мінімальної бактерицидної концентрації (МБК)
складні та рідко застосовуються в практичних лабораторіях.
Метою роботи було встановити для C.diphtheriae
взаємозв’язок між значеннями мінімальної інгібуючої
концентрації (МІК) та МБК пеніциліну.
Методи. Визначено МІК та МБК пеніциліну для 60
колекційних штамів C.diphtheriae за допомогою стандартного
методу серійних розведень в сироватковому бульйоні
(макрометод), згідно рекомендацій EUCAST v 8.0; МІК
реєстрували через 24 та 48 год; за МБК вважали найнижчу
концентрацію пеніциліну, що приводила до загибелі 99,9 %
коринебактерій через 24 год. Дослідження проведені in vitro,
без залучення лабораторних тварин.
Результати. Межі значень МІК після 20 та 40 – 44 год
культивування становили 0,035 – 0,5 мкг/мл, МІК50 – 0,13 мг/
л, МІК90 – 0,25 мг/л; на другу добу у приблизно половини
штамів МІК зросли у 2-4 рази. Значення МБК пеніциліну
знаходились в межах 0,5 – 32 мг/мл, МБК50 – 4 мг/мл, МБК90
– 32 мг/л. Виявлено тісний кореляційний зв’язок між МІК та
МБК пеніциліну у C.diphtheriae. Досліджені штами
розподілились на три умовні групи: 1) з МІК пеніциліну < 0,13
мг/л (чутливі за критеріями EUCAST), для яких значення МБК
були в більшості невисокі (< 2,0 мг/л) ; 2) з МІК 0,25 мг/л,
яким в основному відповідали середні і рідше – високі
значення МБК; 3) штами з МІК 0,5 мг/л та, в основному,
високими (> 8,0 мкг/мл) МБК. Взаємозв’язок між МІК та МБК
простежувався більш чітко, якщо МІК реєстрували на другу
добу.
Висновки. Виявлені взаємозв’язки між МІК та МБК
пеніциліну можуть бути використані для приблизної оцінки
чутливості C. diphtheriae до бактерицидної дії антибіотика:
МІК < 0,13 мг/л частіше асоціюються з невисокими МБК, МІК
> 0,5 мг/л - в основному з високими МБК.
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# 360. Antibiotic activity of actinomycetes from Juniperus
excelsa Bield rhisosphere - MRSA antagonists

Tistechok S.1, Korniychuk O.2, Tymchuk I.2, Gromyko O.1,
Fedorenko V.1

1Ivan Franko Lviv National University;
2Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Introduction. The search of antiinfection agents producers with
principal new mechanism of action is important task of modern
medicine. Development of antimicrobic сhemotherapeutic drugs,
that are effective against microorganisms with beta-lactamase
activity is especially acute. Use of standard strains and resistant
clinical strains of MRSA (Methicillin-resistant Staphylococcus
aureus) is appropriate for initial screening. Whereas, staphylococci
acquired resistance to main antibiotic groups results to nosocomial
infections, increase of bed day and fatal cases number.
The purpose of our work was the screening of MRSA antagonists
among the actinomycetes strains from J. excelsa Bield
rhisosphere.
Methods. The study was based on the method of double culture
with a 7-day culture on the oatmeal agar and a daily culture of
staphylococci at the MPA with the measurement of a
staphylococcal inhibition zone around the wells which contained
agar with a culture of actinomycetes in it.
Results. 407 actinomycetes strains were isolated from J. excelsa
Bield rhisosphere. According to results of study of isolates
antibiotic activity, 82 strains (20.15±1.99%), that are able to
suppress typical S. aureus АТСС 25923 strain and 27 MRSA
antagonists (6.63±1.23%) were detected. Further chemical
analysis of metabolites, synthesized by these strains will enable to
determine the nature of the substances, which are active against
MRSA, very likely that new antibiotics can be among them.
Conclusions. Producers of antimicrobial compounds, that
suppress polyresistant MRSA strains growth were detected among
the actinomycetes strains, isolated from J. excelsa Bield
rhisosphere and they need to be further studied.
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# 360. Антибіотична активність актиноміцетів ризосфери
Juniperus excelsa Bield. – антагоністів MRSA

Тістечок С.1, Корнійчук О.2, Тимчук І.2, Громико О.1,
Федоренко В.1

1Львівський національний університет імені Івана Франка;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Важливим завданням сучасної медицини є пошук
продуцентів антимікробних речовин з принципово новим
механізмом дії. Особливо актуальним є розробка
протимікробних хіміотерапевтичних препаратів, ефективних
відносно мікроорганізмів з β-лактамазною активністю. Для
первинного скринінгу є доцільним використання стандартних
штамів та резистентних клінічних штамів MRSA (Methicillin-
resistant Staphylococcus aureus). Оскільки, набуття
стафілококами резистентності до основних груп антибіотиків
призводить до формування внутрішньолікарняних інфекцій,
збільшення кількості ліжко-днів та летальних випадків.
Метою нашої роботи був скринінг антагоністів MRSA серед
штамів актиноміцетів з ризосфери J. excelsa Bield.
Методи. Для дослідження використовували метод подвійної
культури з використанням 7-ми добової культури
актиноміцетів на вівсяному агарі та добової культури
стафілококів на МПА з вимірюванням зони затримки росту
стафілококів навколо лунок, в яких містився агар з
культурою актиноміцетів.
Результати. З ризосфери ялівцю високого J. excelsa Bield.
виділено 407 штамів актиноміцетів. В результаті дослідження
антибіотичної активності ізолятів виявлено 82 штами
(20,15±1,99%), здатних пригнічувати ріст типового штаму S.
aureus АТСС 25923 та 27 антагоністів MRSA (6,63±1,23%).
Подальший хімічний аналіз метаболітів, синтезованих цими
штамами, дасть змогу визначити природу сполук, активних
проти MRSA, серед яких з високою імовірністю можуть бути
нові антибіотики.
Висновки. Серед штамів актиноміцетів, виділених з
ризосфери J. excelsa Bield виявлено продуценти
протимікробних сполук, що пригнічують ріст полірезистентних
штамів MRSA, які потребують подальшого вивчення.
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# 381. Microbiological assessment of the effects of
disinfectants and antibiotics on Pseudomonas aeruginosa

Tymchuk I., Panas M., Terletskyi I., Verkhola M.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) is an
opportunistic pathogen that rarely causes disease in healthy
people. However, it often causes intrahospital infections that are
severe and life-threatening, especially for patients with
immunodeficiency states. The rapid spread of the pathogen is due
to the acquisition of antibiotic resistance and insensitivity to some
disinfectants.
The aim of the work was to determine the sensitivity of isolated
P.aeruginosa strains to the action of antibacterial drugs and
disinfectants.
Methods. The wound material from 65 patients with chronic
trophic ulcers was inoculated on meat-and-peptone agar and blood
agar. Oxidase-positive colonies were detected and biochemical
identification was performed. Susceptibility to colistin, imipenem,
meropenem, tobramycin, cefoperazone, ceftazidime, cefepime,
ciprofloxacin, gentamycin, piperacillin and tazobactam was
determined by disk-diffusion method. Effects of disinfectants on
clinical isolates of P. aeruginosa were evaluated according to the
methodological recommendations "Determination of
microorganisms sensitivity to disinfectants".
Investigation results. P. aeruginosa has been isolated from 45
patients of 65, that is, in 69.23%±5.72%. Investigation of P.
aeruginosa isolates sensitivity to 10 modern antibiotics revealed 12
strains with the same resistance to all the antibiotics studied,
except for colistin, which accounts for 25.7%. 86.67% isolates of P.
aeruginosa were sensitive to colistin, 73.33% to gentamicin,
71.13% to pyrancerin and tazobactam, and 66.67% to
ciprofloxacin. The least activity was revealed in cephalosporin
preparations with a sensitivity of 57.78%-35-56%, tobramycin,
meropenem and imipenem 35.56%-26.67% of isolates. Resistant
P.aeruginosa strains were studied for sensitivity to work solutions
of disinfectants used in inpatient settings. The most effective were
solutions of Biochlor (0.05% of active chlorine) and Aniospray
Quick, which had bactericidal effect on all investigated isolates.
0.1% solution of Enzyme and 0.1% solution of Blanidas Active
suppressed the growth of only 50% of antibiotic resistant strains.
Conclusions. Antibiotics of choice in the treatment of wounds
infected with P.aeruginosa are gentamicin, piperacillin and
tazobactam, and ciprofloxacin. The drug of reserve, with the best
antibiotic susceptibility, remains the colistin. It is recommended to
provide control and rotation of disinfectants in order to prevent
intrahospital spread of the pathogen.

# 381. Мікробіологічна оцінка дії дезінфікуючих засобів та
антибіотиків на Рseudomonas aeruginosa

Тимчук І., Панас М., Терлецький І., Верхола М.

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa) є
опортуністичним патогеном, який рідко викликає хворобу у
здорових людей. Проте, він часто є причиною
внутрішньолікарняних інфекцій, які важко протікають і є
небезпечними для життя, особливо, для пацієнтів з
імунодефіцитними станами.Швидке розповсюдження
збудника зумовлене набуттям антибіотикорезистентності та
не чутливістю до деяких дезінфікуючих засобів.
Метою роботи було визначення чутливості виділених штамів
P.aeruginosa до дії антибактеріальних препаратів та
дезінфікуючих засобів.
Методи. Рановий матеріал від 65 хворих, із хронічними
трофічними виразками, засівали на мясо пептонний агар та
кров’яний агар. Виявляли оксидазопозитивні колонії і
проводили біохімічну ідентифікацію. Чутливість до дії
колістину, іміпенему, меропенему, тобраміцину,
цефоперазону, цефтазидиму, цефепіму, ципрофлоксацину,
гентаміцину, піпарацеліну і тазобактаму визначали диско-
дифузійним методом. Дію дезінфікуючих засобів на клінічні
ізоляти P.aeruginosa перевіряли згідно методичних
рекомендацій «Визначення чутливості мікроорганізмів до
дезінфікуючих засобів».
Результати досліджень. Збудник P.aeruginosa був
виділений у 45 пацієнтів із 65, що становить 69,23%±5,72%.
Досліджуючи чутливість ізолятів P.aeruginosa до 10 сучасних
антибіотиків, було виявлено 12 штамів з однаковою
резистентністю до усіх досліджуваних антибіотиків, окрім,
колістину, що складає 25,7%. Чутливими до колістину
виявлено 86,67% ізолятів P.aeruginosa, до гентаміцину -
73,33%, піпарецеліну і тазобактаму - 71,11%,
ципрофлоксацину - 66,67%. Найменша активність у
препаратів цефалоспоринового ряду із чутливістю у
57,78%-35-56%, тобраміцину, меропенему та іміпенему
35,56%-26,67% ізолятів. Резистентні штами P.aeruginosa були
досліджені на чутливість до робочих розчинів дезінфікуючих
засобів, які використовувалися в умовах стаціонару.
Найефективнішими виявилися розчини біохлору (0,05%
активного хлору) та аніоспрейквік, які володіли
бактерицидним ефектом відносно усіх досліджуваних
ізолятів. 0,1% розчин ензиму та 0,1% розчин бланідас активу
пригнічували ріст лише 50% антибіотикорезистентних штамів.
Висновки. Антибіотиками вибору при лікуванні ран,
інфікованих P.aeruginosa, є гентаміцин, піпарецилін і
тазобактам та ципрофлоксацин. Препаратом резерву, з
найкращою антибіотикочутливістю, залишається колістин.
Для запобігання внутрішньолікарняного поширення збудника
рекомендовано проводити контроль та ротацію
дезінфікуючих засобів.
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# 407. A study of mono allergens of atypical mycobacteria

Reva Y.

SEn Sumy Biological Factory

Introduction. Using the facilities of the Sumy biofactory mono
allergens with M. Scrofulaceum (500 cm3) and M. Intracellular
(1000 cm3) for the production of allergen from atypical
mycobacteria have been made.
Methods. Using the mono allergens made, allergens from atypical
mycobacteria (AAM) in quantities (100 cm3) were prepared by
mixing solutions of mono allergens M. Scrofulaceum (1 part) and
M. Intracellular (2 parts). The allergen obtained this way from
atypical mycobacteria became an object of studying its
appearance, homogeneity of the mixture, sterility, amount of
protein, reactogenicity, specificity, activity in experiments on
special nutrient media and guinea pigs.
Results. In its appearance, the allergen mixture from atypical
mycobacteria was a clear liquid with a slight light brown tint without
mechanical impurities. The protein content in it was 0.9 mg/cm3.
When inoculated on special culture media the allergen was sterile,
and, when administered intradermally in healthy guinea pigs, (0.1
cm3) did not cause an elevated delayed hypersensitivity (not
reactogenicity).
The results of the specificity and activity of the allergen from
atypical mycobacteria in experiments on guinea pigs sensitized
with a suspension of a live culture of the vaccine strain of BCG (1
mg/cm3) with a mixture of live microorganisms of atypical
mycobacteria M. Scrofulaceum and M. Intracellular
(1mg/0,5 cm3meet the requirements.
Conclusions. The findings of the studies indicate that the allergen
made from atypical mycobacteria is an active, reactogenic and
specific drug. The obtained data allow us to continue producing
this allergen with testing in experiments on laboratory and farm
animals.
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# 407. Дослідження моноалергенів атипових мікобактерій

Рева Ю.

ДП «Сумська біологічна фабрика»

Вступ. В умовах Сумської біофабрики були виготовлені
моноалергени з М. Скрофуляцеум (500 см3) і М.
Інтрацелюляре (1000 см3) для виготовлення алергену з
атипових мікобактерій.
Методи. З приготованих моноалергенів готували алергени з
атипових мікобактерій (ААМ) в кількості (100 см3) шляхом
змішування розчинів моноалергенів М. Скрофуляцеум (1
частина) і М. Інтрацелюляре (2 частини). У отриманого таким
чином алергену з атипових мікобактерій визначали зовнішній
вигляд, однорідність розчину, стерильність, кількість білка,
реактогенність, специфічність, активність в дослідах на
спеціальних поживних середовищах і морських свинках.
Результати. За зовнішнім виглядом розчин алергену з
атипових мікобактерій представляв собою прозору рідину з
незначним світло-коричневим відтінком без механічних
домішок. Вміст білка в ньому становив 0,9 мг/смз. При посіві
на спеціальні живильні середовища алерген був стерильний,
а у здорових морських свинок при внутрішньошкірному
введенні (0,1 смз ) не викликав підвищеної чутливості
сповільненого типу (НЕ реактогенність).
Результати специфічності і активності алергену з атипових
мікобактерій в дослідах на морських свинках,
сенсибілізованих суспензією живої культури вакцинного шт.
БЦЖ (1 мг/смз) і сумішшю живих культур атипових
мікобактерій видів М. Скрофуляцеум і М. Інтрацелюляре (1
мг/0,5 см3) відповідають вимогам.
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать, що
виготовлений алерген з атипових мікобактерій є активним,
реактогенним і специфічним препаратом.
Отримані дані дають нам підставу для подальшого
виготовлення даного алергену з випробуванням в дослідах на
лабораторних і сільськогосподарських тварин.



Page 138 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium



Page 139Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

RISK REDUCTION

ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ



Page 140 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

RISK REDUCTION /
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

# 204. The system of financing antiepizootic measures and
ensuring the epizootic welfare of Ukraine

Zhukovskyi M.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Control of the epizootic situation in Ukraine depends
to a large extent on the full and timely financing of the veterinary
medicine sector and transparency in the use of public funds. Since
new taxa and diseases appear constantly, veterinary service has a
lot of challenges today. Currently, there is no effective system of
financing the antiepizootic measures and compensation for
destroyed animals in case of epizootics, and the epizootic situation
remains tense. We need to look for alternative sources of funding
to compensate owners of destroyed animals, as well as for
implementing current and urgent operative antiepizootic measures.
Methods. Of analysis, generalization, system, modeling. The
international experience was analyzed and a project of an
antiepizootic cash desk, which takes into account Ukrainian
realities, was proposed.
Results.When developing an effective system of financing
antiepizootic measures, it is necessary to consider and take as a
basis the German experience of the antiepizootic cash desk, as
well as the approach of the Polish colleagues, which will make
livestock complexes, large farms, at the expense of their own
reserves, increase expenditures on veterinary measures. Paying
even small fees for a pet the owners will be more rigorous about
the mandatory antiepizootic measures and will monitor the fullness
of their implementation and will not perceive them as a formality
that nobody needs. In addition to increasing the level of biosafety
in the workplaces, it is necessary to conduct a broad explanatory
work among the population and workers of commodity farms, to
demand compliance with their veterinary and sanitary
requirements.
Financial obligations can be distributed in the ratio 50/50, where
the membership fees of animal owners is 50% and state funding is
50%, so this will significantly increase the fund itself and the
financial supply of antiepizootic measures. Taking into account the
low living standards of the rural population, it is possible to make
differentiated fees for animals, to oblige big commodity producers
pay higher animal fees, as they have more opportunities to
increase expenditures for veterinary measures without reducing
their profitability than individuals, private households and small
farms.
Antiepizootic cash desks should be created in the oblasts of
Ukraine, while taking into account the epizootic situation of each
oblast, this will affect the budget and the size of the contributions.
Conclusions. Thus, the creation of antiepizootic cash desks will
allow to solve the problem of preventing the spread of especially
dangerous animal diseases on the territory of Ukraine, as well as
will make the distribution of financial burden more even between
the state and animal owners, and will provide more qualitative and
full implementation of the antiepizootic measures.

# 204. Система фінансування протиепізоотичних заходів
та забезпечення епізоотичного благополуччя України

Жуковський М.

Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Контроль епізоотичної ситуації в Україні у значній мірі
залежить від повного та своєчасного фінансування галузі
ветеринарної медицини та прозорості у використанні
державних коштів. Сьогодні існує чимало викликів для
ветеринарної служби, оскільки перманентно з’являються нові
таксони та хвороби. Наразі відсутня дієва і ефективна
система фінансування протиепізоотичних заходів та
компенсації за знищених тварин у разі виникнення епізоотій,
а епізоотична ситуація залишається напруженою. Треба
шукати альтернативні джерела фінансування для компенсації
власникам за знищених тварин, а також для проведення
поточних та термінових оперативних протиепізоотичних
заходів.
Методи. Аналізу, узагальнення, системний, моделювання.
Було проаналізовано міжнародний досвід та враховуючи
українські реалії запропоновано проект протиепізоотичної
каси.
Результати. При розробці дієвої системи фінансування
протиепізоотичних заходів слід розглянути та взяти за
основу німецький досвід протиепізоотичної каси, а також
підхід польських колег, що змусить тваринницькі комплекси,
великі господарства за рахунок власних резервів збільшити
видатки на ветеринарні заходи. Сплачуючи навіть незначні
внески за тварину, власники будуть більш прискіпливо
відноситись до обов'язкових протиепізоотичних заходів та
контролювати повноту їх виконання, а не сприймати їх як
нікому непотрібну формальність. Крім підвищення посилення
рівня біобезпеки на виробництві, необхідно проводимо
широку роз’яснювальну роботу серед населення та
працівників товарних ферм, вимагати дотримання ними
ветеринарно-санітарних вимог.
Розподілити фінансові зобов'язання можна у співвідношенні
50/50, де членських внесків власників тварин (50 %) та
державне фінансування (50 %). що значно збільшить сам
фонд і матеріальне забезпечення протиепізоотичних заходів.
Враховуючи невисокий рівень життя сільського населення
можливо зробити диференційовані внески за тварин,
зобов'язати великих товаровиробників сплачувати більші
внески за тварину, оскільки в них є безліч можливостей
збільшити видатки на ветеринарні заходи, не знижуючи
рентабельність, ніж у фізичні осіб, приватних
домогосподарств та невеличких фермерських господарств.
Протиепізоотичні каси слід формувати по областях України,
при цьому враховувати епізоотичну ситуацію в кожній
області, це буде впливати на бюджет та розмір внесків.
Висновки. Таким чином, створення протиепізоотичних кас
дозволить вирішити питання профілактики та недопущення
на територію України особливо небезпечних хвороб тварин, а
також зробить більш рівномірним розподіл фінансового
навантаження між державою та власниками тварин, що
забезпечить більш якісне і у повному обсязі виконання
протиепізоотичних заходів.
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# 304. Optimization of physical activity of adolescents as a
determinant of risk reduction of non-infectious diseases

Yelizarova O., Stankevych T., Parac A., Hozak S.

SI Marzeіev Institute for Public Health of the NAMS of Ukraine

Introduction. According to WHO guidelines for reducing the risk
of developing non-communicable diseases (NCDs), moderate-to-
vigorous physical activity (MVPA) should be at least 60 minutes
per day. However, the scientific observations of physical activity
(PA) of adolescents from 105 countries suggests that about 80.0%
of children do not reach the recommended level. In order to
identify the reasons for the modification of the PA of teens and to
develop preventive measures for the prevention of NCDs, an
objective study of specific groups of the population, taking into
account the peculiarities of lifestyle, is necessary. Existing
scientific research in our country mainly concerns certain aspects
of children PA without determining its optimal levels in terms of
intensity, periodicity, duration. Therefore, the purpose of our study
is to determine the overall level of PA of urban adolescents and
evaluate its components, which is the first stage in the PA
optimization algorithm.
Methods. To reach the goal, we have adapted the questionnaire
"Quantization de L'Active Physique en Altitude Chez le Enfants",
which allows to characterize the level of adolescent's PA by
indicators: type, multiplicity, duration, intensity. We have added
questions about children`s attitude to the PA and the impressions
of PA. The study was included the results of a survey of 415
children aged 11-15 years from different cities of Ukraine, whose
parents gave informed consent. Statistical processing was
performed using the STATISTICA 8.0.
Results. It was established that in the structure of daily activity of
urban adolescents, sedentary behavior rate occupies 70.7%, light-
intensity PA - 19.4%, moderate PA - 7.9%, vigorous PA - 2.0%.
The sedentary lifestyle is typical for 75.6 ± 2.2% of urban children
of secondary school age, moderate lifestyle - 20.8 ± 2.1%,
vigorous lifestyle - 3.6 ± 0.9%. For girls, the chances of having a
sedentary lifestyle are 2.5 times higher than that for boys (OR =
2.48; CI 1.54-3.98). Duration of MVPA for urban adolescents is
49.1 ± 1.9 min / day on average. In the group of boys - 63.1 ± 3.5
min / day, in the group of girls - 40,1 ± 2,2 min / day (p <0,001).
More than 60 min / day MVPA has 30.8 ± 2.3% for adolescents
(45.4% for boys and 21.4% for girls). The criteria for reducing the
risk of hypodynamia are determined: improvement of the program
of physical education, reduction of the screen time, increase of
interest in PA in their free time.
Conclusions. For most urban adolescents, a sedentary lifestyle is
typical. Only one-third of the sample follows the level of MVPA of
the WHO guidelines. The obtained results are the initial stage for
developing the program of prevention of hypodynamia taking into
account the determined criteria of optimization of PA. At the next
stage, the level of optimal physical activity (dose-effect) for
Ukrainian urban adolescents will be determined, taking into
account the medical and social aspects.
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# 304. Оптимізація рухової активності підлітків як
детермінанта зниження ризику розвитку неінфекційних
хвороб

Єлізарова О., Станкевич Т., Парац А., Гозак С.

ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН
України»

Вступ. За рекомендаціями ВООЗ для підтримки оптимальної
життєдіяльності та зниження ризику розвитку неінфекційних
хвороб (НІЗ) необхідні щоденні фізичні навантаження
помірного та високого рівня (MVPA) мінімум 60 хвилин на
добу. Однак, наукові спостереження за руховою активністю
(РА) підлітків із 105 країн свідчать про те, що біля 80,0 %
дітей не досягають рекомендованого рівня. Для виявлення
причин модифікації РА підлітків та розробки заходів
профілактики НІЗ необхідне прицільне дослідження
конкретних груп населення з урахуванням особливостей рівня
життя та побутових звичок. Існуючі наукові дослідження у
нашій країні переважно стосуються окремих аспектів РА дітей
без визначення її оптимальних рівнів за показниками
інтенсивності, періодичності, тривалості. Тому метою нашого
дослідження є визначення загального рівня РА міських
підлітків та оцінка її складових, що є першим етапом у
алгоритмі оптимізації РА.
Методи. Для досягнення мети нами адаптований
опитувальник «Quantification de L’Active Physique en Altitude
Chez le Enfants», який дозволяє характеризувати рівень РА
підлітків за показниками: тип, кратність, тривалість,
інтенсивність. У процесі адаптації опитувальника нами
внесені питання щодо ставлення дітей до РА, зацікавленості
у фізкультурі, вражень від тренувань. У дослідження
включені результати опитування 415 дітей віком 11-15 років з
різних міст України, батьки яких дали інформовану згоду на
проведення опитування. Статистична обробка проводилась з
використанням пакету STATISTICA 8.0.
Результати. Встановлено, що у структурі денної активності
міських підлітків сидяча діяльність займає 70,7 %, легкий
рівень РА – 19,4 % , середній - 7,9 % , високий – 2,0 %.
Малорухливий спосіб життя характерний для 75,6±2,2 %
міських учнів середнього шкільного віку, помірно активний –
20,8±2,1%, високоактивний – 3,6±0,9%. У дівчат шанси вести
малорухливий спосіб життя вище в 2,5 рази, ніж у хлопців
(OR= 2,48; ДІ 1,54-3,98). Тривалість MVPA міських підлітків,
складає в середньому 49,1±1,9 хв/добу. У групі хлопців –
63,1±3,5 хв/добу, у групі дівчат – 40,1±2,2 хв/добу (p < 0,001).
Більше 60 хв/добу MVPA має 30,8±2,3 % міських підлітків (45,4
% хлопців та 21,4 % дівчат). Визначені критерії зниження
ризику гіподинамії для даної популяції: удосконалення
програми уроків фізкультури, зменшення тривалості
екранного часу, підвищення зацікавленості до активних
занять у вільний час.
Висновки. Для більшості міських підлітків характерним є
малорухливий спосіб життя. Рекомендацій ВООЗ щодо рівня
MVPA дотримується третина обстеженої вибірки. Отримані
результати є початковим етапом розробки програми
профілактики гіподинамії з урахуванням визначених критеріїв
оптимізації РА. На наступному етапі буде визначено рівень
оптимального фізичного навантаження (доза-ефект) для
українських міських підлітків з урахуванням медичних та
соціальних аспектів їх життєдіяльності.
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# 310. The issues of implementation and practical application
of quality system according to requirements of DSTU ISO/IEC
17025:2006 in the research institutions

Rudova N., Peshenko K., Gerilovych A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The modern market of laboratory services is highly
competitive. It is impossible to gain a foothold on it without the
development and implementation of the quality system (QS) in a
company, which is based on international standards of the ISO
series (International Organization for Standardization), in particular
ISO/IEC17025. Besides benefits there are also challenges in QS
implementation. The problems faced by the majority of Ukrainian
laboratories are typical: lack of qualified personnel, high costs, the
complexity of control and adaptation to specific business
requirements.
Methods. The analysis of literature and experience of NSC IECVM
specialists during the introduction of quality system according to
requirements of DSTU ISO/IEC 17025:2006.
Results. The experience of NSC IECVM specialists showed that
during the development and implementation of QS there is a wide
variety of problems. Thus, normal functioning of QS requires the
use of standard samples and calibration equipment, which is costly
in terms of budget savings in state organizations.
In addition to financial problems, organizational and mentality
issues appeared as well. The problem of the unity of all terms for
research methods and their reconciliation with the text of the
standard is acute. Incorrect translation of the text of the standard
makes difficult interpretation of the terms even more complicated.
There is no complete legislative framework for veterinary medicine
– a lot of normative documents are borrowed from humane
medicine, which always does not match to the specifics of work
and complicates the understanding of processes.
The governing and working organizations have significant
differences in traditional management of research institutions,
which caused the problem of a purely psychological nature - the
rejection of innovations and refusal to understand their necessary
by the employees. There is also complexity in the interaction of the
structural units caused by a difference in understanding a
company strategy and the lack of introduced QS in the whole
research institution.
Employees often have the feeling of redundancy of documentation
and formalities of the actions taken, as well as the negative
perception of need for additional training. Also, some employees
have developed a strong view that the functioning of the QS is a
sole responsibility of QS group, but not every employee in
particular. Sometimes the employees refused to perform the job
because they are already busy with the scientific research, and the
"additional work is not paid".
The experience in the implementation of QS in the NSC IECVM
shows that these problems can be overcome by training
employees using an individual approach, simplifying
documentation, taking collective decisions with the involvement of
staff at all levels etc.
Conclusions. Thus, research institutions which are interested in
the successful implementation and operation of the quality system,
must be mentally, financially and legally prepared to cope with
such difficulties.

# 310. Проблеми впровадження та практичного
застосування системи якості за вимогами ДСТУ ISO/IEC
17025:2006 у науково-дослідних установах

Рудова Н., Пешенко К., Герілович А.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Сучасний ринок лабораторних послуг є
висококонкурентним. Закріпитися на ньому неможливо без
розробки та впровадження на підприємстві системи якості
(СЯ), яка ґрунтується на міжнародних стандартах серії ISO
(International Organization for Standardization), зокрема ISO/
IEC17025. Крім вигод і переваг існують також і проблеми
впровадження СЯ. Проблеми, з якими стикається більшість
українських лабораторій, є типовими: дефіцит
кваліфікованих кадрів, високі витрати, трудомісткість
управління та адаптація специфіки підприємства до вимог
стандарту.
Методи. Аналіз літературних джерел та досвіду фахівців
ННЦ «ІЕКВМ» при впровадженні системи якості згідно вимог
ДСТУ ISO/IEC 17025:2006.
Результати. Досвід фахівців ННЦ «ІЕКВМ» показав, що під
час розробки та впровадження СЯ виникає безліч
різноманітних проблем. Так, функціонування СЯ потребує
використання стандартних зразків та калібрування
устаткування, що є затратним в умовах режиму економії
бюджетних організацій.
Окрім проблем фінансового характеру, виникали проблеми
організаційного та ментального рівня. Гостро стоїть проблема
єдності термінів для усіх методів досліджень та погодження їх
з текстом стандарту. Некоректний переклад тексту
стандарту ускладнює трактування термінів. Відсутня
повноцінна законодавча база для ветеринарної медицини –
багато нормативних документів запозичені з гуманної
медицини, що не завжди відповідає специфіці роботи та
ускладнює розуміння процесів.
Діяльність керівних та робочих органів має істотні відмінності
з традиційним менеджментом науково-дослідних установ, що
викликало проблеми суто психологічного характеру через
несприйняття нововведень та нерозуміння їх необхідності
співробітниками. Також є складності у взаємодії структурних
підрозділів через різницю розуміння стратегії підприємств та
відсутності впровадженої СЯ у всій науково-дослідній
установі.
Часто у співробітників виникало відчуття надмірності
документації та формальності виконуваних заходів,
негативне сприйняття необхідності додаткового навчання.
Також, у деяких співробітників складалося стійке уявлення
про те, що відповідальність за функціонування СЯ несе група
якості установи, а не кожен співробітник зокрема. Іноді
спостерігалося відсторонення від виконання роботи, оскільки
співробітники зайняті поточною науковою діяльністю, а
«додаткова робота» не оплачується окремо.
Досвід впровадження СЯ у ННЦ «ІЕКВМ» показує, що ці
проблеми можливо подолати проведенням навчання
співробітників із застосуванням індивідуального підходу,
спрощенням документації, прийняттям колегіальних рішень із
залученням співробітників усіх рівнів тощо.
Висновки. Таким чином, науково-дослідні установи,
зацікавлені в успішному впровадженні та функціонуванні
системи якості, повинні бути ментально, фінансово та
юридично підготовлені до подолання подібних труднощів.



Page 143Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 319. Peculiarities of biological safety of pig farms in Ukraine

Yesina E.

Dnipro State Agrarian and Economic University

Introduction. Due to the spread of African swine plague in
Ukraine, one of the most important aspects of the existence of pig
complexes and farms remains their biosecurity. There is practically
no information in the literature about its actual state in Ukrainian
farms, which does not contribute to solving the problem.
The objective of our research is to study the level of biosafety on
Ukrainian farms and to summarize the most commonly
encountered errors and shortcomings that could lead to the
introduction of an infectious agent into the farm.
Methods. During 4 years of research on pig farms of
Dnipropetrovsk, Kherson, Kharkiv, Donetsk Oblasts, southeast
and center of Ukraine 28 farms were analyzed, and biosecurity
programs were developed for 5, including large ones (2-4
thousand sows), the general level of protection of farms
concerning the main parameters of biosecurity was estimated: the
presence of "empty-occupied" system, a division of the pig farm
into "clean" and "dirty areas", the work of the sanitary facility, etc.
(according to F. Madek et al. (2010)).
Results. In terms of biosafety, pig farms in Ukraine are divided
into three groups: the first — the most protected — large farms
(more than 1250 sows). Their biosafety requires the greatest
number of resources, including intellectual ones. The basic
parameters of their biosecurity have already been laid at the
design stage, as opposed to the second group — medium farms
(300-1000 sows) — and the third — farms with a livestock of less
than 300 sows. In our opinion, the most vulnerable to infection are
the farms of the second and third groups. It is often possible to find
livestock halls where "empty-occupied" system is lacking; where
the rules for moving workers between dirty and clean areas are not
kept; racks for unloading animals are not always used; foreign
transport from outside comes into the territory of the farms; often
there is no full sanitary facility. The programs on biosecurity
developed for pig farms, highlight the problematic technological
stages at which there are the risks of infection of the livestock, and
contain the appropriate measures which should be taken to reduce
them. It takes into account the characteristics of each farm: the
specifics of the technology of growing, the peculiarities of moving
animals, external contacts of the farm with suppliers, etc.
Conclusions. A comparative analysis of the biosafety status of pig
farms has revealed three types of farms. In our opinion, the most
vulnerable to infection are the farms of the second and third
groups. Although, analyzing the data on spread of epidemic
diarrhea in pigs, it becomes clear that biosecurity is not always
perfect even on large pig farms. Its level is significantly reduced by
the use of outdated methods of dead bodies disposal and selling
defective animals to dubious buyers.
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# 319. Особливості біобезпеки свинарських ферм в
Україні

Єсіна Е.

Дніпровський державний аграрно-економічний університет

Вступ. У зв’язку з поширенням в Україні африканської чуми
свиней одним з актуальних аспектів життєдіяльності
свинокомплексів та ферм залишається їх біобезпека.
Інформація про її фактичний стан у господарствах України у
літературі практично відсутня, що не сприяє вирішенню
проблеми.
Мета наших досліджень ‒ вивчення рівня біобезпеки на
українських фермах та узагальнення інформації про помилки
та недоліки, що найчастіше зустрічаються і можуть призвести
до занесення збудника інфекції в господарство.
Методи. Протягом 4-річних досліджень у свинарських
господарствах Дніпропетровської, Херсонської, Харківської,
Донецької областей проаналізовано 28 ферм і розроблено
програми біобезпеки для 5, у т. ч. і великих (2–4 тис.
свиноматок), оцінено загальний рівень захищеності
господарств щодо основних показників біобезпеки : система
«порожньо-зайнято», розділення свиноферми на «чисту» і
«брудну зони», робота санпропускника тощо (за Ф. Мадеком
та ін. (2010 р.).
Результати. За рівнем біобезпеки свинарські ферми України
умовно поділено на три групи: перша ‒ найбільш захищені ‒
великі господарства (більше 1250 свиноматок). В їх
біобезпеку вкладено найбільшу кількість ресурсів, у т. ч. й
інтелектуальних. Основні параметри їх біобезпеки вже були
закладені ще на етапі проектування на відміну від другої
групи ‒ середні ферми (300‒1000 свиноматок) – та третьої ‒
ферми з поголів’ям менше 300 свиноматок. Найбільш
уразливими для зараження є ферми другої та третьої груп, де
часто можна зустріти тваринницькі приміщення з відсутністю
системи «порожньо‒зайнято»; де не дотримуються правил
переміщення працівників між брудною та чистою зонами; не
завжди використовують естакади для відвантаження тварин;
на територію ферм заїжджає сторонній транспорт; часто
відсутній повноцінний санпропускник. В розроблених для
свинарських ферм програмах біобезпеки було висвітлено
проблемні технологічні етапи, на яких існують ризики
зараження поголів’я, і складено відповідні заходи щодо їх
зменшення. При цьому враховувалися особливості кожного
господарства: специфіка технології вирощування, особливості
переміщення тварин, зовнішні контакти ферми з
постачальниками тощо.
Висновки. Порівняльний аналіз стану біобезпеки
свинокомплексів дозволив виявити три типи господарств. На
нашу думку, найбільш уразливими для зараження є ферми
другої та третьої груп. Хоча, аналізуючи дані поширення
епідемічної діареї свиней, стає зрозумілим, що і на великих
свинокомплексах біобезпека не завжди досконала. Суттєво
знижує її рівень використання застарілих методів утилізації
трупів та відвантаження бракованих тварин сумнівним
покупцям.
Отже, стрімкість поширення африканської чуми та
епідемічної діареї свиней в Україні демонструє високу
вразливість свинарських господарств для збудників інфекцій.
Перспективи подальшої роботи полягатимуть у дослідженні
більшого масиву інформації з біобезпеки українських ферм,
запровадженні даних наукової літератури та світових
стандартів у свинарських господарствах.
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# 327. Analytical investigation in strengthening of a biosafety
system for the FMD prevention

Klestova Z., Yushchenko A.

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. FMD refers to biological threat affected animals and
humans, can spread rapidly, manifested in epizootic or panzootic
forms with severe economic consequences. The wide FMD
spreading, despite a long study is confirmation the lack of our
knowledge.
A 7 serological FMDV types circulation (or more than 80 virus
variants) is to known. One of the prevention means is inactivated
vaccines using. Often, the question appears to an effectiveness
selection of prophylactic drugs for the acquisition and creation of
the preventive reserve in countries free from FMD. It is difficult to
predict the possibility of skidding on the territory of one or another
FMDV strain.
That's why our goals are to analyzing the FMD epizootic situation
in the world and identify possible ways to bio-threat responding.
Analyzing of vaccines using, that making decisions on FMD
prophylaxis.
Methods. Collection and statistical analysis of retrospective data,
risk factors identify, association measures the size of the risk that
is correlated with a pathogen, descriptive, analytic and statistical
research methods. Descriptive studies include case reports,
surveillance systems, ecologic studies, and cluster studies (WHO,
1983).
Results.We evaluated FMD epizootic situation in the world for 5-
year period (especially in Ukraine neighboring countries), the viral
serotypes prevalence in world regions and measures of struggle
and prevention in different countries are analyzed, as disease
outbreaks causes in vaccinated animals. Proposals have been
made to improve a work to preventive illness in Ukraine. The
historical technologies of vaccine production are given. The wide
spectrum of the database on vaccines in the modern veterinary
market has been analyzed by us, by their composition, using also
serves to increase the preventive capacity for making the right
managerial decisions. We cited reasons why vaccination
sometimes is not effective. Vaccination play an important role in
preventative measures against FMD, but this effectiveness
depends on monitoring studies of the presence and circulation of
FMDV certain serotypes and the compliance of the vaccine
composition with the epizootic situation. It is extremely important
for Ukraine to monitoring the FMD epizootic situation in the world,
as well as to create a reliable ways of protection against FMD. The
causes of outbreaks of FMD in the vaccinated animals are
considered for inclusion of correction in the immunization system.
Conclusions. The tense epizootic of FMD situation in the world
and neighboring to Ukraine countries, prediction of the virus
spread and its serotypes affiliation is an integral part of acquiring
the faithful warning strategies to prevent the spread of the bio-
threat. In addition, in some cases, a precautionary component in
the prevention of infection is vaccination.

# 327. Аналітичні дослідження щодо посилення системи
біобезпеки для запобігання ящуру

Клестова З.,Ющенко А.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Ящур становить біологічну загрозу через ураження
тварин і людей, швидке поширення та прояв в епізоотичних
або панзоотичних формах з тяжкими економічними
наслідками.Широке поширення ящуру, незважаючи на
тривале вивчення, є підтвердженням недостатності наших
знань.
Відомо 7 циркулюючих серотипів вірусу ящуру (або понад 80
варіантів вірусу). Один із заходів профілактики -
застосування інактивованих вакцин. Часто постає питання
ефективного вибору під час придбання профілактичних
препаратів для створення резерву в країнах, вільних від
ящуру. Важко передбачити можливість заносу на територію
того чи іншого штаму вірусу ящуру.
Саме тому мета нашої роботи полягає в аналізі епізооточної
ситуації поширення ящуру у світі та визначення можливих
шляхів реагування на біологічну загрозу. Для прийняття
коректних рішень при закупівлі вакцин, проаналізовано їх
застосування у профілактиці ящуру.
Методи. Збір та статистичний аналіз ретроспективних даних,
визначення факторів та масштабі ризику, що співвідносяться
з методами дослідження збудника, а також описовими,
аналітичними та статистичними методами дослідження.
Описові дослідження включають дані про випадки
захворювання, системи спостереження, екологічні
дослідження та кластерні дослідження (ВООЗ, 1983).
Результати. Ми оцінили епізоотичну ситуацію у світі щодо
ящуру за 5 років (особливо в сусідніх з Україною країнах),
проаналізували поширеність серотипів вірусу в регіонах світу,
а також заходи боротьби та профілактики, оскільки спалахи
захворювання виникають у вакцинованих тварин. Були
зроблені пропозиції щодо покращення роботи з профілактики
захворювання в Україні. Наведено історію технології
виробництва вакцини. Нами була проаналізована масштабна
база даних стосовно вакцин на сучасному ветеринарному
ринку - їх склад, а також кількість доз, необхідна для
підвищення профілактичної спроможності - для прийняття
правильних рішень з питань управління. Ми навели причини,
чому вакцинація часом є неефективною. Вакцинація відіграє
важливу роль у запобіжних заходах проти ящуру, однак її
ефективність залежить від моніторингових досліджень та
досліджень циркуляції окремих серотипів вірусу ящуру, а
також від відповідності складу вакцин щодо наявної
епізоотичній ситуації. Для України надзвичайно важливо
стежити за епізоотичною ситуацією поширення ящуру у світі,
а також створювати надійні засоби захисту. Розглянуті
причини спалахів ящуру у вакцинованих тварин для внесення
коректив у системы імунізації.
Висновки. Відстеження епізоотичної ситуації щодо ящуру у
світі та сусідніх з Україною країнах, прогнозування поширення
вірусу та встановлення його серотипової приналежності є
невід'ємною передумовою вибору вірних стратегій
запобігання поширенню біологічної небезпеки. Також, в
деяких випадках вакцинація є запобіжним компонентом в
профілактиці інфекції.
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# 335. Epidemiological surveillance and evaluation of the
disinfectants effectiveness in relation to methicillin-resistant
Staphylococcus aureus

Pushkariova O.1, Kusharska O.1, Khimyak L.1, Timchuk I.2

1Lviv Oblast Council Public InstitutionWestern Ukrainian
Specialized Pediatric Medical Centre
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. Staphylococcal resistance to the main groups of
antibiotics, disinfectants, and antiseptics is one of the principal
medical problems. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus
(MRSA) is one of the main representatives of nosocomial
infections (NIs), therefore, it is necessary to manage an important
epidemiological control of isolated strains in a hospital
environment, to prevent nosocomial transmission. The
development of resistance to Staphylococcus is caused by an
uncontrolled intake of antibiotics, which, at present, cannot be
influenced either by the physician of the medical industry or by the
epidemiologist. However, in health facilities, the resistance to
disinfectants often develops, thus the control and prevention of the
spread of nosocomial infections (NIs) fall on the shoulders of the
epidemiologist.
The objective. Analysis of the isolation of multidrug-resistant
clinical isolates of MRSA in the LRCPI “Western Ukrainian
Specialized Pediatric Medical Centre” and the determination of the
antimicrobial effect of the disinfectants that were used in the
hospital.
Methods. The sensitivity was determined according to the order of
the Ministry of Health of Ukraine from 05.04.2007. №167 "On
approval of methodological instructions" Determination of the
sensitivity of microorganisms to antibacterial drugs ", quality
control of disinfectants was carried out according to the
methodological recommendations "Determination of sensitivity/
resistance of microorganisms to disinfectants".
Results. In 2017, for the isolation of staphylococci, we conducted
a bacteriological study in 4637 patients (68.7% positive), in 1242
hospital staff (1.9% positive) and 3005 samples of material from
epidemic-significant facilities in the hospital's internal environment
(0, 3%). Among isolated 3221 strains of Staphylococcus, it has
been isolated 9 strains of MRSA only in the material from patients
from different departments of the hospital, which is 0.3%.
According to the profiles of antibiotic susceptibility and
phagotyping, there was no relationship between these strains.
However, the isolation of MRSA in inpatient patients requires
enhanced surveillance. In this regard, the effect of 5 disinfectants
used in the hospital on the isolated clinical strains of MRSA was
tested.
Working solutions of the disinfectants «Blanidas Active» (0.1%)
and «Blanidas Active Enzyme» (0.1%) did not show any
antimicrobial effect on the clinical isolates of MRSA. The
disinfectant "Aniospray Quick" and antiseptics for the hands
"Aniosrap" and "AXD 2000 express", which inhibited the growth of
all tested strains of MRSA, possessed a significant antimicrobial
effect.
Conclusions. As a result of the analysis, we did not find any
hospital strains of MRSA. However, it has been detected that the
disinfectants used under inpatient hospital care had no
antimicrobial effect on the clinical isolates of MRSA. In order to
prevent the development of (NIs), a rotation of disinfectants was
carried out. For effective epidemiological surveillance, the control
of disinfectants should be carried out not only after the detection of
hospital strains of MRSA.
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# 335. Епідеміологічний нагляд та оцінка ефективності
дезінфікуючих засобів відносно метицилін-резистентного
золотистого стафілокока

Пушкарьова О.1, Кушарська О.1, Хім'як Л.1, Тимчук І.2

1КЗ Львівської обласної ради «Західноукраїнський
спеціалізований дитячий медичний центр»;
2Львівський медичний університет імені Данила Галицького

Вступ. Резистентність стафілококів до основних груп
антибіотиків, дезінфектантів та антисептиків є однією із
основних медичних проблем. Метицилін-резистентний
золотистий стафілокок (MRSA ) одиним із головних
представників внутрішньолікарняних інфекцій (ВЛІ), тому,
важливий епідеміологічний контроль за виділеними штамами
в умовах стаціонару, для запобігання внутрішньолікарняного
поширення. Розвиток резистентності стафілококу
спричиняється неконтрольованим прийомом антибіотиків, на
який, у даний час, не можуть впливати ні лікар лікувальної
галузі, ні епідеміолог. Проте, в медичних закладах, досить
часто розвивається резистентність до дезінфікуючих засобів і
контроль та запобігання розповсюдження ВЛІ лягає на плечі
лікаря – епідеміолога.Мета роботи - аналіз виділення
мультирезистентних клінічних ізолятів MRSA в КЗ ЛОР
«Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний
центр» та визначення протимікробної дії дезінфектантів, які
використовувались у лікарні.
Методи. Визначення чутливості проводилося згідно наказу
МОЗ України від 05.04.2007 р. №167 «Про затвердження
методичних вказівок «Визначення чутливості мікроорганізмів
до антибактеріальних препаратів», контроль якості
деззасобів проводили згідно методичних рекомендацій
«Визначення чутливості /стійкості мікроорганізмів до
дезінфікуючих засобів».
Результати. У 2017 році для виділення стафілококів, нами
було проведено бактеріологічне дослідження у 4637 пацієнтів
(68,7 % позитивних), у 1242 осіб медичного персоналу лікарні
(1,9 % позитивних), та 3005 зразків матеріалу із епідемічно
значимих об'єктів внутрішнього середовища відділень лікарні
(0,3 %). Серед виділених 3221 штаму стафілококу ізольовано
9 штамів MRSA лише у матеріалі від пацієнтів з різних
відділень лікарні, що складає 0,3%. За профілями
антибіотикочутливості та фаготипування не виявлено
зваємозв'язку між цими штамами. Проте, виділення MRSA у
стаціонарних хворих вимагає посиленого епіднагляду. У
зв’язку з цим, було протестовано дію 5-и дезінфікуючих
засобів, які використовувалися у лікарні, на виділені нами
клінічні штами MRSA.
Робочі розчини дезінфекційних засобів «Бланідас
Актив» (0,1% ) та «Бланідас Актив Ензим» (0,1 %) не виявили
протимікробної дії відносно клінічних ізолятів MRSA.
Вираженою протимікробною дією володіли дезінфекційний
засіб «Аніоспрей квік» та антисептики для рук «Аніосрап» і
«AXД 2000 експрес», які інгібували ріст усіх тестованих
штамів MRSA.
Висновки. У результаті проведеного аналізу, нами не
виявлено госпітальних штамів MRSA. Однак, виявлені
дезінфікуючі засоби, які використовувались в умовах
стаціонару, з відсутньою протимікробною дією відносно
клінічних ізолятів MRSA. З метою профілактики розвитку ВЛІ
була проведена ротація дезінфікуючих засобів. Для
ефективного епідеміологічного нагляду контроль
дезінфектантів повинен здійснюватись не тільки при виявлені
госпітальних штамів MRSA.
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# 342. Analysis of the prevalence of smoking among students
of higher medical institutions in Ukraine

Golovanova I., Khorosh M.

Higher State Educational Institution Ukrainian Medical
Stomatological Academy

Introduction. In spite of the wide system of preventive measures
implemented at the state and regional levels, unsatisfactory state
of health of the population of Ukraine is observed nowadays due to
a number of socio-economic, political, environmental problems, as
well as the spread of bad habits. The main reasons for this are the
lack of cross-sectoral integration of preventive measures to
promote healthy lifestyles, which is one of the main factors in the
poor state of health of the younger generation.
The aim of the study was to find out the factors that predetermine
the spread of smoking among the student youth of medical
universities. The principal objectives of the study were the
identification of factors predetermining the prevalence of tobacco
smoking among students, an analysis of the level of an intention to
lead a healthy lifestyle and quit smoking in the studied educational
institutions, studying the main causes of youth smoking and
comparing socioeconomic characteristics among the studied
groups.
Methods: The closed-ended questionnaire was used for the study.
The questionnaire was conducted in two higher medical
educational institutions: NMU named after О. О. Bogomolets - 180
people and HSEIU "UMSA" - 255 people. During the study, the
following methods were used: systematic approach and system
analysis, bibliosemantic, sociological and statistical.
Results: During the study, it was found that 61.6% (268 people) of
the respondents had tried smoking at least once and 137 people
(31.5%) smoked on a daily basis. Currently, 117 (26.7%) people
smoke constantly, and 64 (14.7%) respondents occasionally do it.
402 (92,4%) of respondents consider the need to quit smoking.
The study of income sources of students showed that 168 (38.6%)
live at the expense of parents; 67 (15.4%) receive wages; 45
(11.0%) indicated that they receive income from scholarships and
parents; 34 (7.8%) reported having all listed sources; and only 25
(5.7%) have a scholarship and salary.
When asked about visiting entertainment centers, 239 (54.9%)
answered that they occasionally visited them.
The reason for smoking most often was the imitation of an idol or a
personal drama, such persons turned out to be 46 (34%). An
example of parents or curiosity has led to 40 (29%) people trying to
smoke. For others, among the reasons, there was a desire to look
older or lose weight (37%). As a way to quit smoking, 227 (52.2%)
of the respondents chose the strength of will, to consult a
psychologist or therapist - 7 (1.6%), medicines - (1.1%) of those
polled.
Conclusions: According to the results of the study, high
prevalence of smoking among students of medical universities of
Ukraine has been determined. A high level of distribution among
students of the idea of the necessity to quit smoking has been
determined. The high impact on the beginning of smoking is
determined as an attempt to imitate an idol or to seem older. The
high level of visiting students of entertaining establishments that is
a risk factor for smoking has been revealed.

# 342. Аналіз поширеності тютюнопаління серед студентів
вищих медичних закладів України

Голованова І., Хорош М.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська
медична стоматологічна академія»

Вступ. Незважаючи на широку систему запроваджених
профілактичних заходів державного та регіональних рівнів, в
наш час спостерігається незадовільний стан здоров’я
населення України, що обумовлено низкою соціально-
економічних, політичних, екологічних проблем, а також
розповсюдженістю шкідливих звичок. Основними причинами
цього є недостатня міжгалузева інтегрованість
профілактичних заходів щодо пропаганди здорового способу
життя, який є одним із головних факторів незадовільного
стану здоров’я молодого покоління.
Метою дослідження було з’ясування факторів, що
обумовлюють розповсюдження паління серед студентської
молоді медичних вишів. Основними завданнями дослідження
виступали: визначення факторів, що визначають поширеність
тютюнокуріння серед студентів, аналіз рівня бажання вести
здоровий спосіб життя та кинути палити у досліджуваних
навчальних закладах, дослідження основних причин паління
молоді та порівняння соціально-економічних характеристик
серед досліджуваних груп.
Методи: Для дослідження використовували анкету закритого
типу. Анкетування проводилось в двох вищих медичних
навчальних закладах: НМУ ім. О. О. Богомольця - 180 осіб та
ВДНЗУ «УМСА» - 255 осіб. Протягом дослідження
використовувались наступні методи: системний підхід і
системний аналіз, бібліосемантичний, соціологічний та
статистичний.
Результати: Під час дослідження виявлено, що 61,6% (268
осіб) опитаних пробували коли-небудь палити, при цьому -
137 чоловік (31,5%) палили щоденно. На сьогодні 117 (26,7%)
чоловік палять постійно, а 64 (14,7%) респонденти - інколи
вживають. Необхідним кидати палити вважають 402 (92,4%)
респонденти.
Дослідження джерел доходів студентів показало, що 168
(38,6%) живуть за рахунок батьків; 67 (15,4%) одержують
заробітну плату; 45 (11,0%) вказали, що вони отримують
дохід від стипендії та батьків; 34 (7,8%) повідомили, що
мають усі перераховані джерела; і тільки 25 (5,7%) мають
стипендію та зарплату.
На запитання про відвідування розважальних закладів 239
(54,9%) відповіли, що бувають в них.
Причиною паління найчастіше виступало наслідування за
кумиром чи особиста драма, таких осіб виявилося 46 (34%).
Приклад батьків або цікавість спонукала спробувати палити
40 (29%) чоловік. Для інших, серед причин, були бажання
здаватися дорослим або схуднути (37%). Як спосіб відмови
від паління 227 (52,2%) опитуваних обрали силу волі,
звернення до психолога чи психотерапевта - 7 (1,6%),
медикаментозні засоби -(1,1%) опитаних.
Висновки: результатами проведеного дослідження
визначено, високий рівень поширеності паління серед
студентів медичних вишів України. Визначено високий рівень
поширення серед студентів думки про необхідність кинути
палити. Визначено високий вплив на початок паління спроб
наслідувати кумиру або здаватися дорослішим. Виявлено
високий рівень відвідування студентами розважальних
закладів, що є фактором ризику паління.
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# 380. Infection risk assessment and prognosis of the
incidence rate of Lyme borreliosis

Semenyshyn O.1, Breviak-Polotska O.1, Hasij L.1, Shulhan A.2,
Kobernichenko O.1, Ivanyk R.1, Kulish I.1

1SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоН of Ukraine;
2SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MoH of Ukraine

Introduction. The study on epidemiology of Lyme borreliosis
depends on the data on registration of new cases of the disease,
qualitative data of laboratory studies, data on the environment of
vectors and their infestation. Thereby epidemiologists estimate the
risks of Lyme borreliosis in the surveillance areas.
Methods. Entomological, microscopy, statistical (correlation-
regression analysis) and retrospective epidemiological analysis.
Results. In 2006-2017, 1434 cases of Lyme borreliosis were
registered in Lviv Oblast. The incidence rate for the mentioned
time increased by a factor of 5.27: from 2.33 to 12.27 per 100
thousand population. Lyme borreliosis was registered annually
throughout the region, with the highest rates in Lviv. In the region
there are 365 settlements where human disease or infected mites
have been found. In 2006-2017, 14477 cases of seeking medical
advice by people due to a tick bite were officially registered.
Moreover, in contrast to the incidence, the number of encounters
for this period became only 1.5 times higher.
Indicators of the number and infestation of ixodic ticks, especially
I.ricinus, during this period were at stable level, somewhat
increasing in some years (average annual number was 4.08±0.38
specimen/flag/km, annual average infestation was 10.72±1.0%).
No statistically significant differences between these indicators and
relationship between the incidence rate and the number of vectors
(R=0.2128) were revealed. Direct moderate correlation between
the level of infestation of mites picked in the field and the level of
human morbidity (R=0.483, tSt=1.68, P<0.9) was established.
Direct strong correlation between the number of encounters of
people with tick bites and the number of registered cases
(R=0.774, tS=3.87, P>0.95) was revealed. Among the officially
registered patients, only 9.5% sought for medical help due to a tick
bite; most of them (90.5%) removed the tick on their own.
Therefore, we may assume that the number of tick bites is many
folds larger (9-10 times) than the official data. Using a correlation-
regression analysis method, a simple mathematical model was
constructed in the form of a regression equation that allows
predicting the growth of the number of new cases of Lyme
borreliosis up to 704, provided that the number of encounters of
people with tick bites reaches 3000 over the next 3 years.
Conclusions. It has been statistically proved that the infestation of
bites with Borrelia is not related to their number in nature. The risk
of infecting humans with Lyme borreliosis does not depend on the
number of vectors in nature. Definite dependence of the number of
new cases from the level of vectors infestation (R=0.47) and
frequency of seeking medical advice by people with tick bites
(R=0.774) was detected. More than 2-fold growth of morbidity is
predicted along with maintaining the trend of increase in the
number of encounters of people due to tick bites at the rates
similar to those recorded in the recent years.
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# 380. Оцінка ризиків інфікування та прогнозування рівня
захворюваності на Лайм-бореліоз

Семенишин О.1, Брев’як-Полоцька О.1, Гацій Л.1,Шульган А.2,
Коберніченко О.1, Іваник Р.1, Куліш І.1

1ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Дослідження з епідеміології Лайм-бореліозу залежить
від відомостей про реєстрацію нових випадків захворювань,
якісних даних лабораторних досліджень, даних з екології
переносників і їх інфікованості. Завдяки цьому епідеміологи
оцінюють ризики щодо Лайм-борелізу на територіях
спостереження.
Методи. Ентомологічний, мікроскопія, статистичний
(кореляційно-регресійний аналіз) та ретроспективний
епідеміологічний аналіз.
Результати. У 2006-2017 рр. у Львівській області
зареєстровано 1434 випадків Лайм-бореліозу. Показник
захворюваності за згаданий час зріс у 5,27 раза: від 2,33 до
12,27 на 100 тис.нас. Лайм-бореліоз реєструвався щорічно по
всій території області, найвищі показники у м. Львові. В
області відомо 365 населених пунктів, де виявлено
захворювання людей чи інфіковані кліщі. За 2006-2017 рр.
офіційно зареєстровано 14477 випадків звернень за
медичною допомогою людей з приводу укусу кліща. Причому
кількість звернень за цей період зросла, на відміну від
захворюваності, лише у 1,5 раза.
Показники чисельності та інфікованості іксодових кліщів,
насамперед I.ricinus, за цей період знаходились на
стабільному рівні, дещо зростаючи в окремі роки
(середньорічна чисельність - 4,08±0,38 екз/прапоро/км,
середньорічна зараженість - 10,72±1,0 %). Статистично
достовірних відмінностей цих показників та зв’язку між рівнем
захворюваності та показниками чисельності переносників
(R=0,2128) не виявлено. Встановлено прямий кореляційний
зв’язок середньої сили між рівнем зараженості кліщів,
зібраних в природі, та рівнем захворюваності людей (R=0,483,
tSt=1,68, Р < 0,9). Виявлено прямий сильний кореляційний
зв’язок між кількістю звернень людей з укусами кліща та
кількістю зареєстрованих випадків захворювання (R=0,774,
tSt=3,87, Р >0,95). Серед офіційно зареєстрованих хворих
лише 9,5 % звертались за меддопомогою з приводу укусу
кліща, більшість з них (90,5 %) видаляли кліща самостійно.
Тому можна припустити, що кількість укусів кліщів є в рази
більшою (у 9-10 раз), ніж офіційні дані. Використовуючи метод
кореляційно-регресійного аналізу побудовано просту
математичну модель у вигляді рівняння регресії, яка дозволяє
спрогнозувати зростання кількості нових випадків Лайм-
бореліозу до 704 за умови зростання кількості звернень
людей з укусами кліщів до 3000 в наступні 3 роки.
Висновки. Статистично доведено, що зараженість кліщів
бореліями не пов’язана з чисельністю їх у природі. Ризик
інфікування людей збудниками Лайм-бореліозу не залежить
від чисельності переносників в природі. Виявлено достовірну
залежність кількості нових випадків від рівня інфікованості
переносників (R=0,47) та від частоти звернень людей з
укусами кліщів за меддопомогою (R=0,774). Прогнозується
зростання показників захворюваності у понад 2 рази при
збереженні тенденції росту кількості звернень людей з
приводу нападу кліщів в темпах, які реєструвались в останні
роки.
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# 386. Containment and biorisk and management associated
with potentially infectious materials that may contain
polioviruses in Ukraine

Stepanskyi D.1, Kolesnikova I.2, Shtepa O.3, Demchyshyna I.4

1SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine;
2Bogomolets National Medical University;
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Ukraine;
4SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Despite the fact that Ukraine remains a country free
from poliomyelitis, there is a high risk of an outbreak in case of
importation of the pathogen, due to poor implementation of the
national immunization program and low level of collective
immunity. After Ukraine had destroyed all vaccine polio viruses
type 2 and decided not to establish basic facilities that work with
polioviruses, the risks associated with these viruses significantly
decreased. However, some biological samples, that can be
potentially infected with polioviruses (PIS), still remain in the
country. The goal of this work was to identify problem in the
management of biorisk and polioviruses containment and to
identify ways to resolve them.
Methods. Virological (virus cultivation on cell culture).
Results. In order to ensure the poliovirus laboratory containment,
a register of laboratories working with PIS is checked each year to
monitor their safe storage and disposal. In Ukraine there are 27
virology laboratories, including 1 subnational and 1 national, that
conduct surveillance on polioviruses and enteroviruses among the
population and environment. Hence, in 2016, 375 samples of feces
from patients with acute flaccid paralysis (AFP), 988 samples —
from persons who were in contact with them, were investigated. In
addition, 6745 samples of feces were tested as a AFP/poliomyelitis
epidemic control in 2016. Monitoring of laboratories dealing with
PIM on polioviruses is undertaken. An annual inventory of the
Sabin 1 and 3 types poliovirus strains is carried out to prepare for
the safe storage period of all polioviruses of the oral poliomyelitis
vaccine (OPV)/Sabin. The safe storage of all PIP containing
polioviruses is constantly monitored. The risk of the spread of
polioviruses requires taking into account numerous elements:
characteristics of PIS collections (when and where the samples
were taken; which of them are included in the collection);
characteristics of potential polioviruses (infectious dose, ability to
infect a person, transmission path, environmental sustainability);
danger in laboratory manipulations (introduction of PIS into a
permissive for polioviruses cells, procedures accompanied by the
formation of aerosols); susceptibility of laboratory staff/population
(lack of immunity to polioviruses, vaccinated with inactivated
poliomyelitis vaccine, immunized with OPV, immunity levels of the
population).
Conclusions.While storing and dealing with PIS, it is necessary
to use risk reduction strategies (bio-protection (freezers under lock,
access restrictions); proper laboratory / microbiological practices,
including documentation and validation of methods /SOPs, risk
assessment associated with specific manipulations / procedures;
vaccination of staff against poliomyelitis; accreditation under
national laws or the international standard of biorisk management).

# 386. Контейнмент та управління біоризиками,
пов'язаними з потенційно інфекційними матеріалами, що
можуть містити поліовіруси в Україні

Степанський Д.1, Колеснікова І.2,Штепа О.3, Демчишина І.4

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
3ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
4ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Попри те, що Україна залишається країною вільною
від поліомієліту, зберігається високий ризик виникнення
спалаху, за умов завезення збудника, через незадовільну
реалізацію національної програми імунопрофілактики і
низький рівень колективного імунітету. Після знищення
Україною у 2016 р. дериватів вакцинних поліовірусів,
вакцинного вірусу 2 типу і відмови від створення базових
установ по роботі з поліовірусами, ризики, пов’язані з цими
вірусами суттєво зменшились. Однак, в країні залишається
матеріал, що може бути потенційно інфікованим
поліовірусами (ПІМ). Метою роботи було визначення
проблемних питань в управлінні біоризиками і контейнменту
поліовірусів та визначити шляхи їх вирішення.
Методи. Вірусологічний (культивування вірусів на культурі
клітин).
Результати. Для забезпечення лабораторного контейнменту
поліовірусів щороку переглядається реєстр лабораторій, що
працюють з ПІМ, для контролю за його безпечним
зберіганням і утилізацією. В Україні функціонують 27
вірусологічних лабораторій, в т. ч. 1 субнаціональна та 1 –
національна, з діагностики поліомієліту, які проводили
моніторинг циркуляції ентеровірусів серед населення і в
об'єктах довкілля. Так, у 2016 р. було досліджено 375 проб
фекалій від хворих з синдромом гострого в’ялого паралічу
(ГВП), 988 проб – від контактних з ними осіб. Додатково до
епіднагляду за ГВП/поліомієлітом у 2016 р. досліджено 6745
проб фекалій. Проводиться моніторинг лабораторій, що
працюють з ПІМ щодо поліовірусів. Здійснюється щорічна
інвентаризація штамів поліовірусів Себіна 1 та 3 типів для
підготовки до періоду безпечного зберігання всіх поліовірусів
оральної поліомієлітної вакцини (ОПВ)/Себіна. Постійно
контролюється безпечне зберігання всіх ПІМ, що містять
поліовіруси. Ризик поширення поліовірусів вимагає
врахування численних елементів: характеристики колекцій
ПІМ (коли і де відбиралися зразки; які з них включені в
колекцію); характеристики потенційних поліовірусів
(інфекційна доза, здатність передачі людині, шлях передачі,
стійкість в довкіллі); небезпека при лабораторних
маніпуляціях (внесення ПІМ в пермісивні для поліовірусів
клітини, процедури, супроводжувані утворенням аерозолів);
сприйнятливість лабораторних співробітників/населення
(відсутність імунітету до поліовірусів, щеплені інактивованою
поліомієлітною вакциною, щеплені ОПВ, рівні популяційного
імунітету).
Висновки. При зберіганні та роботі з ПІМ необхідно
використовувати стратегії, спрямовані на зниження ризиків
(біозахист (морозильники під замком, обмеження доступу);
належна лабораторна / мікробіологічна практика, включаючи
документування та валідацію методів / СОПів; оцінка ризику,
пов'язаного з конкретними маніпуляціями / процедурами;
вакцинація співробітників проти поліомієліту; акредитація за
національними законами або за міжнародним стандартом
управління біоризиками).
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# 388. Intelligent expert system of assessment of knowledge,
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Introduction. Health-care-associated infections (HCAIs) cause the
significant negative medical, social and economic consequences. It
is known that the main factor of the transmission of HCAI
pathogens is the way by hands of medical personnel. The purpose
of the work was to create a technology for assessment of
knowledge, attitude and practice (KAP) of healthcare facilities
(HCF) workers in order to further improve the hand hygiene
training programs for medical workers.
Methods. The questionnaire was developed that comprised the
demographic part and sections assessing the KAP of medical
workers regarding their hands hygiene. While making the
questionnaire, the main provisions of the Order of the Ministry of
Health of Ukraine No. 798 «On approval of "Surgical and hygienic
treatment of the medical personnel's hands" methodological
guidelines» dated 21.09.2010 were used. In order to involve
employees of the HCFs located in the districts of the region, the
Web-application using the .net core platform which was
implemented as a web-site, where the respondent answers the
questions, was developed. The cross-sectional epidemiological
study was conducted among the HCF workers of Kharkiv Oblast in
June, 2017. The voluntary interview survey involved 319 persons.
Analysis of qualitative variables was performed using Pearson's χ2
criterion.
Results. The demographic analysis showed the women
prevalence among respondents (304 persons – 95.3%), the
average age was 42 ± 12.4 (the mean ± standard deviation) (both
the mode and the median equaled to 42) years, the work
experience ranged from 6 months to more than 40 years, on
average 16.6 ± 11.6 (the mode was 10, the median was 16) years.
All involved persons (100%) answered the questions. In all of the
investigated HCF, there were rules in place to regulate the
compliance with the requirements for the medical personnel hand
treatment. All respondents (100%) believed that they adhere to
these rules in their own professional activity. Respondents showed
a high level of theoretical knowledge, but their attitude to the hand
hygiene rules and their practice were at the lower levels. Thus,
32% of respondents do not always wear gloves when their hands
can be contaminated with body fluids, 23.5% of respondents do
not always adhere to the hand hygiene rules after touching the
surfaces in the patient's room, 7.2% of workers do not follow the
rules of hand hygiene after the removal of gloves. Also, the KAP
was studied in relation to the hand hygiene stages, the surgical
and hygienic hand treatments, the advantages of hygienic
antiseptics of hands compared to their usual washing, the hand
care rules, the major mistakes when using gloves, etc. The expert
system developed in the appendix after analyzing the answers
determines the correct answers of the respondent and formulates
the individual recommendations for the respondent concerning the
corrections to be introduced in his professional activities.
Conclusions. The developed software program product allows
evaluating the level of knowledge, attitude and practice in respect
to compliance with the hand hygiene rules, as well as making the
adjustments to educational programs for the HCF workers training
both at the individual level and in groups based on the detection of
common mistakes.

RISK REDUCTION /
ЗНИЖЕННЯ РИЗИКІВ

# 388. Інтелектуальна експертна система оцінки знань,
прихильності та практики щодо гігієни рук медичних
працівників

Чумаченко Т.1, Чумаченко Д.2, Карлова Т.3, Несвижська І.1

1Харківський національний медичний університет;
2Національний аерокосмічний університет ім.
М.Є.Жуковського «Харківський авіаційний інститут»;
3ДУ «Харківський лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Інфекції, пов’язані з наданням медичної допомоги
(ІПМД), спричиняють значні негативні медичні, соціальні та
економічні наслідки. Відомо, що головним фактором передачі
збудників ІПМД є руки медичного персоналу. Метою роботи
було створення технології оцінки знань, прихильності та
практики (ЗПП) працівників закладів охорони здоров’я (ЗОЗ)
для подальшого поліпшення програм навчання медичних
працівників щодо гігієни рук.
Методи. Створений опитувальник включав демографічну
частину і розділи з оцінки ЗПП медичних працівників щодо
гігієни рук. При створенні опитувальника використовували
основні положення наказу МОЗ України від 21.09.2010 №798
«Про затвердження методичних рекомендацій «Хірургічна та
гігієнічна обробка рук медичного персоналу»». Для залучення
працівників ЗОЗ, розташованих в районах області,
розробленоWeb-додаток з платформою .net core, який
реалізовано у виглядіWeb – сторінки, на якій респондент
відповідає на питання.
Проведено поперечне епідеміологічне дослідження в червні
2017 р. серед працівників ЗОЗ Харківської області. До
опитування на добровільних засадах було залучено 319 осіб.
Аналіз якісних змінних проводився за допомогою критерію χ2
Пірсона.
Результати. Демографічний аналіз показав превалювання
серед респондентів жінок (304 особи – 95,3%), середній вік
склав 42±12,4 (середня±стандартне відхилення) (мода 42,
медіана 42) роки, стаж роботи коливався від 6 місяців до
більше 40 років, в середньому був 16,6±11,6 (мода 10, медіана
16). Всі залучені (100%) відповіли на запитання. В усіх
досліджуваних ЗОЗ є в наявності правила, що регламентують
виконання вимог по обробці рук медичного персоналу. Всі
респонденти (100%) вважають, що дотримуються цих правил
у власній професійній діяльності. Респонденти виявили
високий рівень теоретичних знань, але прихильність до
виконання правил гігієни рук та практика були нижчими. Так,
32% респондентів не завжди одягають рукавички, коли руки
можуть бути забруднені біологічними рідинами, 23,5%
опитаних не завжди дотримуються правил гігієни рук після
торкання поверхонь в кімнаті пацієнта, 7,2% працівників не
дотримуються правил гігієни рук після зняття рукавичок.
Також, вивчали ЗПП щодо етапів гігієни рук, хірургічної та
гігієнічної обробки рук, переваг гігієнічної антисептики рук у
порівнянні зі звичайним миттям, правил догляду за руками,
основних помилок при використанні рукавичок тощо.
Експертна система, розроблена в додатку, після аналізу
відповідей, визначає правильні відповіді респондента та
формулює індивідуальні рекомендації опитаному щодо
внесення коректив в його професійну діяльність.
Висновки. Розроблений програмний продукт дозволяє
визначити знання, прихильність та практику стосовно
додержання правил гігієни рук та внести корективи в освітні
програми навчання працівників ЗОЗ як на індивідуальному
рівні, так і в групах на підставі виявлення загальних помилок.
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# 409. Topical issues of biological risk analysis and
assessment

Pozdniakova L., Sazonova O., Zakusylo V., Pozdniakov S.

SI Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the MoH
of Ukraine

Introduction. Biological threats and challenges require the
development and use of high-tech information and computer
technologies for scientifically based analysis, assessment, and
prevention of the epidemiological complications development.
Reduction the effectiveness of ecological and epizootic monitoring,
the presence of natural nidus of especially dangerous infections
(EDI), the possibility of their activation, and carrying of causative
agents from the outside, makes risk-oriented analysis to be actual
for forecasting and developing countermeasures.
The objective. To develop a prediction-modulating system of
analysis, assessment of regional biological risks for dynamic
monitoring of the epidemiological state, and epizootological activity
of the natural nidus of the EDI and zoonotic infections.
Methods. Risk-oriented epidanalysis, epizootological monitoring,
factor analysis, GIS-technologies, mapping.
Results. Retrospective analysis allowed to determine the range of
biological risks in the region: natural nidus of EDI; tularemia,
leptospirosis, arboviruses (TBE, WN, Tribech); Infectious diseases
transmitted through water; wide composition and spatial
distribution of carriers and vectors of EDI; transformation of
biocenoses; unsatisfactory condition of springs and water supply
systems; the presence of pet mortuaries, storage areas for toxic
substances; dangerous objects.
For multi-factor analysis of territorial biological risks, a database
has been created in the modern international system RED Cap for
collection, automatic statistical processing and preservation of
scientific data and their transformation in a geographic information
system (GIS). An interactive GIS map with a layered drawing of
the biological condition of the investigated areas of Odesa Oblast
has been created, using ArcGIS 10.x by ESRI software and
cartographic basis of the geobase data "Electronic topographic
map of Odesa Oblast" at a scale of 1: 100,000. The analysis
results are presented on 90 thematic layers of the map.
The system and criteria for automatic estimation of the risk of
deterioration of the epidemiological situation in the region relative
to individual infectious diseases and the risk of contact with
carriers and transmitters of EDI in recreational zones and areas of
risky water use have been developed.
Conclusions. Visualization of materials on GIS-maps enables to
determine in a time-spatial dimension the range of biological risks
of the region, to conduct research in dynamics, to assess their
impact on public health and the environment, to plan preventive
measures and make management decisions to reduce biological
risk.
Improvement and implementation of risk-oriented analysis
methods based on GIS will enable the faster exchange of relevant
information within the framework of internal and interdepartmental
interaction in cases of emergencies of biological status.

# 409. Актуальні питання аналізу та оцінки біологічних
ризиків

Позднякова Л., Сазонова О., Закусило В., Поздняков С.

ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім.
І.І.Мечнікова МОЗ України»

Вступ. Біологічні загрози та виклики потребують розробки та
використання високотехнологічних інформаційних та
комп’ютерних технологій для науково обґрунтованого
аналізу, оцінки та попередження розвитку епідеміологічних
ускладнень. Зниження ефективності еколого-епізоотичного
моніторингу, наявність природних осередків особливо
небезпечних інфекцій (ОНІ), можливість їх активізації та
заносу збудників ОНІ із зовні ставить проведення ризико-
орієнтованого аналізу актуальним для прогнозування та
розробки заходів протидії.
Мета. Розробити прогнозно-модулюючу систему аналізу,
оцінки регіональних біологічних ризиків для динамічного
спостереження за епідеміологічним станом та
епізоотологічною активністю природних осередків ОНІ і
зоонозних інфекцій.
Методи. Ризико-орієнтований епіданаліз, епізоотологічний
моніторинг, факторний аналіз, ГІС-технології,
картографування.
Результати. Ретроспективний аналіз дозволив визначити
спектр біологічних ризиків у регіоні: природні осередки ОНІ;
захворюваність на туляремію, лептоспіроз, арбовіруси (ТВЕ,
WN, Tribech); інфекційні хвороби, що передаються через
воду; широкий склад та просторове поширення носіїв та
векторів ОНІ; трансформація біоценозів; незадовільний стан
джерел та систем водопостачання; наявність
твариномогильників; складів токсичних речовин; небезпечних
об'єктів.
Для проведення багатофакторного аналізу територіальних
біологічних ризиків створена база даних в сучасній
міжнародній системі RED Cap для збору, автоматичної
статистичної обробки та збереженню наукових даних і їх
трансформації до геоінформаційної системи (ГІС). Створена
інтерактивна ГІС-карта з пошаровим нанесенням біологічного
стану досліджених територій Одеської області, при
використанні програмного забезпечення ArcGIS 10.x by ESRI
та картографічної основи геобази даних «Електронна
топографічна карта Одеській області» в масштабі 1:100 000.
Результати аналізу представлені на 90 тематичних шарах
карти.
Розроблено систему та критерії для автоматизованої оцінки
ризику погіршення епідситуації в регіоні відносно окремих
інфекційних захворювань та ризику зустрічі з носіями та
переносниками ОНІ в рекреаційних зонах та зонах
ризикованого водокористування.
Висновки. Візуалізація матеріалів на ГІС-картах наглядно
дає змогу визначити у часово-просторовому вимірі спектр
біологічних ризиків регіону, проводити дослідження в
динаміці, оцінювати їх вплив на здоров’я населення та
навколишнього середовища, проводити планування
профілактичних заходів і прийняття управлінських рішень
для зменшення біологічного ризику.
Удосконалення та впровадження методів ризико-
орієнтованого аналізу на основі ГІС надасть можливість
пришвидшення обміну актуальною інформацією в рамках
внутрішньої та міжвідомчої взаємодії у випадках виникнення
надзвичайних станів біологічного характеру.
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# 437. Development of future doctors’ professional attitude to
problem of bacterial antibiotic resistance

Krushynska T., Daragan G.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine

Introduction. The spread of resistant microorganisms is now a
real threat to public health, which should be reflected in the training
of medical staff. In medical universities, various aspects of the
antibiotics’ usage are part of a number of theoretical and clinical
disciplines. The purpose of the study was to determine the
resources of the subject Microbiology, Virology and Immunology in
development of future doctors’ adequate attitude to the problem of
bacterial antibiotic resistance and their professional competence in
scientifically based antibiotic administration.
Methods. Structure and content analysis of microbiological
learning materials were used to identify elements related to issues
of antibiotic resistance and its control. Methods of formalized
conversation, written interviewing and testing were employed to
assess students' knowledge and development of professional
comprehension of rational antibiotic therapy.
Results. In the course of microbiology, the bacterial drug
resistance is considered from the standpoint of genetics and
ecology of microorganisms, as an evolutionary process, based on
hereditary variability and struggle for existence, with the decisive
role of anthropogenic factor in this process. Students are
convinced that antibiotic therapy has a powerful selective effect on
pathogenic microorganisms, although genetically modified bacteria
with antibiotic resistance markers and feed antibiotics in livestock
also play a role. Students appreciate indicating the bacterial
sensitivity to antimicrobials. They conduct an antibiotic-resistance
tests of pathogens and antibiotics’ MIC calculation. These studies
heighten their cognitive interest and facilitate the understanding of
modern methods: automatic analyzers to measure the sensitivity to
antibiotics and PCR to detect resistance genes. There are some
difficulties for students in distinguishing between genetic and
biological mechanisms of drug resistance, although the difference
between natural and acquired resistance is well understood.
Almost all students are able to explain the leading role of R-
plasmids and the close contact of bacteria in biofilms in the spread
of resistance. Understanding the relativity of bactericidal/
bacteriostatic action of antibiotics is the basis for recognition the
importance of adherence to established treatment regimens and
protocols.
Conclusions. Microbiology provides the medical students’
acquisition of scientific knowledge about the mechanisms of
microorganisms’ drug resistance spread and measures to
counteract these phenomena in the physicians’ practice. Its study
shapes the views and beliefs of responsible attitude towards the
use of antibiotics.
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# 437. Формування професійного ставлення майбутніх
лікарів до проблем антибіотикорезистентності бактерій

Крушинська Т., Дараган Г.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Поширення резистентних мікроорганізмів зараз є
актуальною загрозою громадському здоров‘ю, що повинно
відображатися у підготовці медичних кадрів. У медичних ВНЗ
різні аспекти використання антибіотиків входять до програм
ряду теоретичних та клінічних дисциплін. Метою дослідження
було визначення можливостей навчального предмету
«Мікробіологія, вірусологія та імунологія» щодо формування у
майбутніх лікарів адекватних поглядів на проблему лікарської
стійкості мікроорганізмів та професіональних компетенцій з
науково обґрунтованого застосування антибіотиків.
Методи. Аналіз структури та змісту методичних матеріалів з
мікробіології – для виявлення в них елементів, що
розкривають питання антибіотикорезистентності бактерій та
боротьби з нею; методи формалізованої бесіди та письмового
опитування, тестування – для оцінки засвоєння студентами
відповідних знань, сформованості професійного ставлення до
раціональної антибіотикотерапії.
Результати. У курсі мікробіології формування лікарської
стійкості бактерій розглядається з позицій генетики та
екології мікроорганізмів, як еволюційний процес, оснований
на спадковій мінливості та боротьбі за існування, причому
вирішальну роль у цьому процесі відіграє антропогенний
фактор. Студенти переконуються, що саме антибактеріальна
терапія здійснює потужний селективний вплив на патогенні
мікроорганізми, хоча генетично-модифіковані бактерії з
маркерами антибіотикорезистентності та «кормові»
антибіотики у тваринництві теж відіграють певну роль.
Студенти усвідомлюють важливість визначення чутливості
бактерій до антимікробних препаратів. Вони проводять
дослідження антибіотикограми збудника та розрахунок МКП,
що підвищує пізнавальний інтерес та полегшує сприйняття
сучасних методів: автоматичних аналізаторів для визначення
чутливості до антибіотиків та ПЛР для виявлення генів
резистентності. Існують певні труднощі у розрізнянні
студентами генетичних та біологічних механізмів лікарської
стійкості, хоча різницю між природною та набутою
резистентністю вони розуміють добре. Майже всі студенти
здатні пояснити провідну роль R-плазмід та тісного контакту
бактерій у біоплівках у поширенні резистентності. Розуміння
відносності бактерицидної/бактеріостатичної дії антибіотиків
складає підґрунтя для усвідомлення важливості дотримання
встановлених схем та протоколів лікування.
Висновки. Мікробіологія забезпечує засвоєння студентами-
медиками наукових знань про механізми поширення
лікарської стійкості серед мікроорганізмів та заходи з
протидії цим явищам у діяльності лікаря. Її вивчення формує
погляди та переконання відповідального ставлення до
застосування антибіотиків.
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# 108. Pantoea agglomerans endotoxins as allergens

Bulyhina T., Varbanets L.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of
Ukraine

Introduction. Despite the fact that lipopolysaccharides (LPS)
―major component of the outer membrane of gram-negative
bacteria―were discovered more than 100 years ago, they are still
in the area of interest of scientists of different specialties. Such
interest is caused by the discovery in the end of the 20th century
that some of the LPS, in particular of Pantoea agglomerans
(representative of the Enterobacteriaceae family), cause numerous
pathological effects such as activation of alveolar macrophages
producing mediators which result in platelets accumulation in lungs
capillaries, initiating acute and chronic inflammation and causing
endothelial cell damage. Since P. agglomerans is among the most
widespread microorganisms in various ecological niches, the aim
of this study is to characterize the chemical composition and
biological activity of LPS.
Methods. LPS were extracted from dry bacterial mass of 14
strains of P. agglomerans by hot phenol-water method.
Determination of carbohydrates was performed by the reaction of
phenol and sulfuric acid, and protein - according to Lowry method
using Folin reagent. The identification of the fatty acid and
monosaccharides in LPS preparations were performed on
chromatography-mass spectrometry system Agilent 6890N/5973
inert. Toxicity and pyrogenicity of LPS were tested on mice and
rabbits according to bioethics standards.
Results. In purified preparations a fairly high percentage of
carbohydrates (from 29.0 to 51.0 %), some amount of protein
traces and nucleic acids were detected. In all tested LPS 2-keto-3-
deoxyocytonic acid (0.07-2.2%) was detected, which is a typical
LPS component of gram-negative bacteria. The analysis of the
monosaccharide and fatty acid composition allowed to conclude
that the LPS of the studied strains of P. agglomerans were quite
heterogeneous. Thus, it was demonstrated the presence of
rhamnose, mannose, fucose, ribose etc., and fatty acids with the
length of the hydrocarbon chain from 12 to 18 carbon atoms. The
dominant fatty acid of all studied strains P. agglomerans was 3-
OH-C14:0 (27.6 - 60.6% depending on the strain), which is a
unique marker for the whole family of enterobacteria. According to
the pyrogenic activity of LPS, the analyzed strains can be divided
into 3 groups: apyrogenic, weakly pyrogenic and pyrogenic.
Analyzed LPS preparations showed a different level of toxic
activity, which was reflected in values of LD50. The lowest toxic
activity was found in the LPS of typical strain: P. agglomerans
8674t. The highest toxic activity – in the LPS of the three strains:
P. agglomerans 9637, 9649 and P324.
Conclusions. From P. agglomerans bacterial cells LPS were
isolated, the chemical identification of which showed that they were
heterogeneous for monosaccharide and fatty acid composition,
and also characterized by varying levels of pyrogenicity and
toxicity.

# 108. Eндотоксини Pantoea agglomerans як алергени

Булигіна Т., Варбанець Л.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН
України

Вступ. Незважаючи на те, що ліпополісахариди (ЛПС) -
основні компоненти зовнішньої мембрани грамнегативних
бактерій - були відкриті більш ніж 100 років тому, і сьогодні
вони викликають інтерес вчених різних спеціальностей.
Такий інтерес обумовлений тим, що в кінці ХХ ст. було
встановлено, що деякі з ЛПС, зокрема Pantoea agglomerans
(представник родини Enterobacteriaceae), викликають
численні патологічні ефекти, такі як активація альвеолярних
макрофагів, які продукують медіатори, що призводить до
накопичення тромбоцитів у легеневих капілярах; ініціація
гострого та хронічного запалення, що призводить до
пошкодження ендотеліальних клітин. Оскільки P.
agglomerans широко поширені в природі в різних екологічних
нішах, то метою роботи було вивчення особливостей
хімічного складу та біологічної активності ЛПС.
Методи. ЛПС виділяли із сухої бактеріальної маси 14 штамів
P. agglomerans водно-фенольним методом. Визначення
вмісту вуглеводів проводили реакцією із фенолом та
сірчаною кислотою, а білку - згідно методу Лоурі з
використанням реактиву Фоліна. Ідентифікацію жирних
кислот та моносахаридів у препаратах ЛПС проводили на
хромато-мас-спектрометричній системі Аgilent 6890N/5973
inert. Токсичність та пірогенність ЛПС перевіряли з
дотриманням норм біоетики на мишах та кролях, відповідно.
Результати. В очищених препаратах був визначений доволі
високий вміст вуглеводів – від 29.0 до 51.0 %, слідові
кількості білка та нуклеїнових кислот. В складі всіх
досліджуваних ЛПС була присутня 2-кето-3-дезоксиоктонова
кислота (0,07-2.2 %), яка є специфічним компонентом ЛПС
грамнегативних бактерій. Аналіз моносахаридного і
жирнокислотного складу свідчить, що ЛПС досліджуваних
штамів P. agglomerans виявилися доволі гетерогенними. Так,
було показано присутність рамнози, манози, фукози, рибози
та інш., а також жирних кислот, що містять у ланцюзі від 12
до 18 атомів вуглецю. Домінуючою в ліпідах А ЛПС всіх
досліджених штамів була 3-ОН-С14:0 (27,6 - 60,6 % в
залежності від штаму), яка є своєрідним маркером для всієї
родини ентеробактерій. За пірогенною активністю ЛПС
досліджуваних штамів можна поділити на 3 групи: не
пірогенні, слабопірогенні та пірогенні. Досліджувані
препарати ЛПС проявляли різний рівень токсичної
активності, що відображалась у показниках ЛД50.
Найнижчою токсичною активністю володів ЛПС типового
штаму P. agglomerans 8674т, а найвищою - ЛПС трьох штамів
P. agglomerans 9637, 9649 та П324.
Висновки. З бактеріальних клітин досліджуваних штамів P.
аgglomerans виділено ЛПС, хімічна ідентифікація яких
показала, що вони виявились гетерогенними за
моносахаридним та за жирнокислотним складом, а також
характеризувались різним ступенем пірогенності та
токсичності.
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# 121. Dietary lead intake to the human body in conditions of
an industrial city and negative effects of its experimental low-
dose exposure for animal bone tissue

Biletska E., Kalinicheva V.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Violation of the correlation between biotic and
abiotic elements (65.3-95.7% of which enter the human body by
means of the alimentary tract) combined with the anthropogenic
loading affects the course of most biochemical processes of the
human body, including bone remodeling resulting in adverse
changes in bone structure, such as osteoporosis development due
to the cumulative properties of bone tissue in relation to many
xenobiotics, in particular lead.
Therefore, the aim of our research is to study experimentally the
level of dietary lead intake and its low-dose effect on bone tissue
(in terms of calcium and lead levels in it).
Methods.We conducted the hygienic assessment of local food
contamination by lead (1299 studies) using the data of the
SI (State Institution) Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of
the Ministry of Health of Ukraine during 2011-2016. The presence
of low-dose lead content in food substantiated the conditions for
studying its effect on bone tissue of rats in a subacute experiment.
Lead acetate was used for intragastrical administration in a dose of
about 1/30000 of LD50 corresponding to 0.05 mg / kg of body
weight. Animals were randomized to two groups: the control and
experimental ones containing 8 individuals in each. Rats being the
controls were administered with distilled water. The study was
conducted in compliance with the European Convention for
the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and
Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1985).
Results. The hygienic analysis of food contamination by lead
checked in the industrial Dnipro city showed the increase in its
content by 29.9-39.8% (p <0.001) during the trial period although
its concentration did not exceeded the MPC (maximum permissible
concentrations) in any study.
The experimental results show that under conditions of its isolated
administration into animal organisms, lead causes the reduction of
calcium content in the rat bone tissue by 28% (p <0.01) compared
to the control (109.1 ± 0.17 mg/g) and amounts to 78.5 ± 0.06 mg/
g.
The lead content in bone tissue has doubled (p <0.01) –
60.8±4.27 mg/kg, as compared to the control (31.37±2.3 mg/kg),
which indicates the active accumulation of this abiotic metal by
bone tissue, even under its low-dose effect.
Conclusions. 1. By the dynamics of 2011-2016, the lead content
in local food did not exceed the relevant MPC, but it had increased
by 29.9-39.8% (p <0.001) which given its cumulativeness will
promote more active accumulation of this abiotic substance within
the human body, especially in the bone tissue. 2. The lead content
in the bone tissue of the experimental animals increased twice (p
<0.01) compared to the controls under its low-dose effect. 3.
Isolated administration of lead contributes to reducing the calcium
level in the rat bones by 28% (p <0.01), as compared with the
control. 4. Consequently, the preconditions for the bone mineral
content violation that can cause certain morphological changes
and the development of osteopenia or osteoporosis, are combined
with the growing pollution of the industrial city environment by lead.
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# 121. Аліментарне надходження свинцю до організму
людини в умовах промислового міста та негативні
наслідки його низькодозового впливу на кісткову
тканину тварин в експерименті

Білецька Е., Калінічева В.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Порушення взаємовідносин між біотичними і
абіотичними елементами (65,3-95,7% яких надходить до
організму людини аліментарним шляхом) на фоні
антропогенного навантаження впливає на перебіг більшості
біохімічних процесів організму людини, в т.ч. на кісткове
ремоделювання, призводячи до негативних змін структури
кістки, в т.ч. розвитку остеопорозу, завдяки її кумулятивним
властивостям по відношенню до багатьох ксенобіотиків,
зокрема свинцю.
Отже, метою нашого дослідження є вивчення рівня
аліментарного надходження свинцю та його низькодозового
впливу на кісткову тканину (за рівнем в ній кальцію та
свинцю) в експерименті.
Методи. Нами проведено гігієнічну оцінку контамінованості
свинцем місцевих продуктів харчування (1299 досліджень) за
даними ДУ "Дніпропетровський обласний лабораторний
центр МОЗ України" протягом 2011-2016 рр. Наявність
низькодозового вмісту свинцю у продуктах обґрунтувало
умови дослідження його впливу на кісткову тканину щурів у
підгострому експерименті. Ацетат свинцю вводили
інтрагастрально в дозі близько 1/30000 LD50, що відповідає
0,05мг/кг маси тіла. Тварини рандомізовані до двох груп:
контрольної та дослідної по 8 особин в кожній.Щурам
контрольної групи вводили дистильовану воду. Дослідження
проводили відповідно до Європейської конвенції про захист
експериментальних тварин (Страсбург, 1985).
Результати. Гігієнічний аналіз контамінованості свинцем
продуктів промислового м. Дніпро виявив збільшення його
вмісту на 29,9-39,8% (p<0,001) протягом дослідного періоду,
хоча його концентрація не перевищувала ГДК у жодному
дослідженні.
Результати експерименту свідчать, що свинець при
ізольованому його введенні в організм тварин призводить до
зменшення вмісту кальцію у їх кістковій тканині на 28%
(p<0,01), порівняно з контролем (109,1±0,17мг/г) та становить
78,5±0,06 мг/г.
Вміст свинцю у кістковій тканині збільшився вдвічі (p<0,01) –
60,8±4,27 мг/кг, порівняно з контролем (31,37±2,3 мг/кг), що
свідчить про активне накопичення даного абіотичного металу
кістковою тканиною навіть за умов його низькодозового
впливу.
Висновки. 1. В динаміці 2011-2016 рр. вміст свинцю у
місцевих продуктах харчування не перевищував відповідних
ГДК, але підвищився на 29,9-39,8% (p<0,001), що, враховуючи
його кумулятивність, сприятиме більш активному
накопиченню даного абіотика в організмі людини, особливо у
кістковій тканині. 2. Вміст свинцю у кістковій тканині
піддослідних тварин збільшився вдвічі (p<0,01), порівняно з
контрольною групою, за умов його низькодозового впливу. 3.
Ізольоване введення свинцю сприяє зменшенню рівня
кальцію у кістці щурів на 28% (p<0,01), порівняно з контролем.
4. Отже, створюються передумови порушення мінерального
складу кісток, яке здатне спричинити певні морфологічні
зміни та розвиток остеопенії чи остеопорозу, на фоні
зростаючого забруднення свинцем навколишнього
середовища промислового міста.
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# 132. Bromine toxicokinetics in organisms of white rats
under the single-dose oral administration

Orobchenko O., Kutsan О., Koreneva Yu.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Previous studies found that significant amount of
Bromine enters an animal body with water and feed-stuffs. The
highly hazardous objects are water sources containing Bromine in
concentrations more than 1.8 mg/dm3, and feed-stuffs being the
concentrators of this element, as follows: alfalfa hay, barley straw,
sunflower meal, herbage of plants (corn, Sudan grass, alfalfa), in
which the element content is at the level of 8.0-40.0 mg/kg that
exceeds the 5.0 mg/kg EU (European Union) recommended
levels. The obtained data became a prerequisite for studies of the
Bromine toxicokinetics in organisms of white rats under the single-
dose oral administration.
Methods. There was conducted and experiment using 60 male
white rats at the age of 3-4 months and with the weight of 150-200
g. Based on the principle of analogues, two experimental groups of
animals and one of controls (n=20) were formed accordingly to the
research design, as follows: the experimental group I rats were
administered with aqueous sodium bromide solution at a dose (by
Bromine) of 37.0 mg/kg of body weight, and the group II rats ‒ at a
dose of 370.0 mg/kg of body weight; the control group rats were
administered with distilled water. The sodium bromide solution was
administered as a single dose by means of a probe. Bromine
toxicokinetics in organisms of white rats was investigated by
determining the content of the element in selected (after 4 hours,
on the first, 3rd, 7th and 14th days after administration) organs and
tissues (after euthanasia with chloroform) using the X-ray
fluorescence assay.
Results. In the case of single administration of the lower dose
(37.0 mg/kg of body weight), the excess of Bromine is excreted
from the body for 14 days, whereas the higher dose administration
(370.0 mg/kg of body weight) does not result in the excretion of
Bromine from the organism through the digestive tract during 14
days, as evidenced by the significant elevation in the content of
Bromine in the stomach, thin and large intestines of the
experimental group II rats at this time. Investigating the Bromine
content in liver, spleen, heart, brain, coxofemoral muscles, and
hair with skin of rats in both experimental groups indicates the
“material” accumulation of the element. The organs- and tissues-
concentrators were hair with skin ‒ 316.39 ± 6.76 mg/kg, spleen ‒
260.37 ± 6.76 mg/kg, liver ‒ 167.83 ± 3.97 mg/kg in 4 hours later
after administration, and heart ‒ 130.26 ± 2.71 mg/kg on the first
day of the experiment. At the dose of 370.0 mg/kg of body weight,
the content of Bromine remained significantly higher than the
control one in all organs and tissues under investigation, even 14
days later after the single-dose administration of sodium bromide.
In addition to the digestive tract, Bromine excreta from the rat
organisms occurred through the kidneys, and also, possibly, with
exhaled air. The more intensive Bromine excreta were observed
during the first day after administration, which is evidenced by the
high content of Bromine in kidneys and lungs of rats in 4 hours
later and on the first day after administration. Considerable
accumulation of Bromine in organisms of the experimental group II
rats resulted in the fact that the element excess had not been
excreted from their bodies for 14 days of the experiment
Conclusion. The Bromine toxicokinetics has been studied under
conditions of the single-dose oral administration of the sodium
bromide solution to white rats. The organs and tissues being the
concentrators of the element were established as follows: hair with
skin, spleen, liver and heart.

# 132. Токсикокінетика Брому в організмі білих щурів за
умов одноразового перорального введення

Оробченко О., Куцан О., Коренева Ю.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Попередніми дослідженнями встановлено, що значний
вміст Брому надходить в організм тварин з водою і кормами.
Особливо небезпечними є джерела води з вмістом Брому
більше 1,8 мг/дм3 та корми-концентратори елементу: сіно
люцерни, ячмінна солома, соняшникова макуха, зелена маса
рослин (кукурудза, суданська трава, люцерна), в яких вміст
елементу знаходиться на рівні 8,0-40,0 мг/кг, що перевищує
рекомендовані рівні ЄС – 5,0 мг/кг. Отримані дані стали
передумовою для досліджень токсикокінетики Брому в
організмі білих щурів за умов одноразового перорального
введення.
Методи. Проведено дослід на 60-ти білих щурах-самцях віком
3–4 місяці та масою 150–200 г. За принципом аналогів
сформовано дві дослідні та одну контрольну групи тварин
(n=20): щурам І дослідної групи вводили водний розчин
натрію броміду в дозі (за Бромом) 37,0, а ІІ – 370,0 мг/кг маси
тіла; щурам контрольної групи – дистильовану воду. Розчин
натрію броміду вводили одноразово за допомогою зонду.
Токсикокінетику Брому в організмі білих щурів досліджували
за визначення вмісту елементу у відібраних (через 4 години,
на першу, 3, 7 і 14 добу після введення) органах і тканинах
(після евтаназії хлороформом) за допомогою
рентгенофлуоресцентного аналізу.
Результати. За одноразового введення нижчої дози (37,0 мг/
кг маси тіла) надлишок Брому виводиться з організму
протягом 14 діб, тоді як за введення вищої дози (370,0 мг/кг
маси тіла) виділення Брому з організму через травний тракт
не відбувається протягом 14 діб, про що свідчить вірогідне
підвищення вмісту Брому на даному терміні в шлунку,
тонкому та товстому кишечнику щурів ІІ дослідної групи.
Дослідження вмісту Брому в печінці, селезінці, серці,
головному мозку, тазостегнових м’язах та шерсті зі шкірою
щурів обох дослідних груп свідчать про «матеріальну»
кумуляцію елементу. Органами і тканинами концентраторами
при цьому були шерсть зі шкірою 316,39±6,76 мг/кг, селезінка
260,37±6,76 мг/кг, печінка 167,83±3,97 мг/кг через 4 години
після введення та серце 130,26±2,71 мг/кг на першу добу
досліду. За введення дози 370,0 мг/кг маси тіла вміст Брому
залишався вірогідно вищим за контроль у всіх досліджуваних
органах і тканинах навіть через 14 діб після одноразового
введення натрію броміду. Окрім травного тракту виділення
Брому з організму щурів відбувалося через нирки, можливо, з
видихуваним повітрям. Більш інтенсивне виділення Брому
спостерігали протягом першої доби після введення, про що
свідчить високий вміст Брому в нирках та легенях щурів
через 4 години та на першу добу після введення. Значне
накопичення Брому в організмі щурів ІІ дослідної групи
призвело до того, що надлишок елементу не виділився з
організму протягом 14 діб.
Висновки. Вивчено токсикокінетику Брому за умов
одноразового перорального введення натрію броміду білим
щурам. Встановлено органи і тканини концентратори
елементу: шерсть зі шкірою, селезінка, печінка та серце.
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# 135. Evaluation of effects of the metal (NPMe: NPAg, NPCu,
NPFe, NPMnО2) nanoparticles mixture on the level of
biochemical markers of rat blood in conditions of their
chronic oral intake

Roman’ko M.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The number of nanoparticles of metals (NPMe)
synthesized de novo is steadily increasing, but there is no
consensus among the researchers regarding the risks of potential
toxicity of substances or compounds being in nanodispersed form.
Since homeostasis indices are among the adequate biomarkers of
toxic effects of various substances including nanomaterials on an
organism, the purpose of the work was to determine the effect of
the NPMe (NPMe: NPAg, NPCu, NPFe, NPMnО2; 1:1) mixture on
the rat blood level of hematological and biochemical markers in
conditions of the chronic experiment.
Methods. The trial was conducted using 80Wistar rats, of which 4
groups (n = 20) were formed on the principle of analogues with the
experimental design, as follows: one group of controls and
3 experimental groups. Animals being the controls were given daily
with distilled water at a rate of 2.0 cm3/rat together with feed for 60
days, animals of the experimental group I ‒ with a mixture of salts
of the appropriate metals at the biotic dose of 0.3 mg/kg, animals
of the experimental groups II and III ‒ with a mixture of NPMe at
the biotic and toxic doses ‒ 0.3 and 4.0 mg/kg of body weight,
respectively. 15, 30, and 60 days later after the beginning and 30
days after completion of the metal additions, hematological and
biochemical parameters were determined in rat blood by generally
accepted methods. Manipulations using animals were carried out
in compliance with existing regulations governing the organization
of works with experimental animals, and given the adherence to
the principles of the “European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific
Purposes” (Strasbourg, 1986). Statistical processing of results was
performed using the Microsoft Excel 2003 application package (for
Windows XP).
Results. On days 30 and 60 since the NPMe mixture and salts of
the appropriate metals at the dose of 4.0 mg/kg and 0.3 mg/kg of
body weight began to enter the organisms of white rats, there was
registered hyperenzymemia of AST [aspartate transaminase], GTP
[gamma-glutamyltranspeptidase] and catalase activities (up to
139.1%), hypoenzymemia of ALT [alanine transaminase], AP
[alkaline phosphatase] and inhibition of TAA [total antioxidative
activity] (up to 60.4%), albuminemia (up to 17.0%), leukocytosis
secondary to erythrocytopenia (up to 38.2%), excessive formation
of toxic metabolites such as circulating immune complexes (up to
82.1%), seromucoids (up to 44.5%), lipoperoxidation products and
derivatives of oxidative modification of proteins (p≤0.05) compared
to the control. The gradual increase in glucose, urea and creatinine
levels (p≤0.05) in the blood of rats of groups I and III indicates the
intensification of metals elimination by kidneys, which is directly
proportional to the time passed away from the moment of their
intake in the animal body and is accompanied by metabolic costs.
Conclusions. The mechanism of the toxic effect of the NPMe
mixture and metal salts lies in development of inflammatory
responses, immunosuppression, hepatotoxicity, nephrotoxicosis
and oxidative stress, which are informative markers of the
transition of physiological state into pathological one; NPMe at the
dose of 0.3 mg/kg of body weight produced the biotic effect
compared to the action of the mixture of salts of the appropriate
metals.
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# 135. Оцінка впливу суміші наночастинок металів (NPMe:
NPAg, NPCu, NPFe, NPMnО2) на рівень біохімічних маркерів
крові щурів за хронічного перорального надходження

Романько М.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Кількість синтезованих de novo наночастинок металів
(NPMe) постійно збільшується, але серед дослідників не має
єдиної думки стосовно ризиків потенційної токсичності
речовин або сполук у нанодисперсній формі. Оскільки одним
з адекватних біомаркерів токсичної дії на організм
різноманітних речовин, у тому числі наноматеріалів, є
показники гемостазу, метою роботи стало визначення впливу
суміші (NPMe: NPAg, NPCu, NPFe, NPMnО2; 1:1) на рівень
гематологічних і біохімічних маркерів крові щурів за умов
хронічного експерименту.
Meтоди. Дослід проводили на 80 щурах лінії Вістар, з яких за
принципом аналогів було сформовано 4 групи (n=20): одну
контрольну та 3 дослідні. Тваринам контрольної групи давали
щоденно з кормом впродовж 60 діб дистильовану воду з
розрахунку 2.0 см3/щура, І дослідної групи – суміш солей
відповідних металів у біотичній дозі 0.3 мг/кг, ІІ і ІІІ – суміш
NPMe у біотичній і токсичній дозах – 0.3 і 4.0 мг/кг маси тіла
відповідно. Через 15, 30, 60 і 90 діб після початку задавання
добавок металів у крові щурів визначали гематологічні та
біохімічні показники загальноприйнятими методами.
Маніпуляції над тваринами здійснювали відповідно до
існуючих нормативних документів, що регламентують
організацію робіт із використанням експериментальних
тварин і дотримання принципів «Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, що використовуються в
експериментальних та інших наукових цілях» (Страсбург,
1986).
Статистичну обробку результатів проводили за допомогою
пакета прикладних програм Microsoft Excel 2003 (Windows
XP).
Результати. На 30- та 60-ту добу надходження суміші NPМе
та солей відповідних металів у дозі 4.0 мг/кг та 0.3 мг/кг маси
тіла у організмі щурів зареєстровано гіперферментемію АSТ,
GGTP, АLТ, AР (на 14.8, 22.3, 96.8 і 69.1 %), гальмування
каталази і загальної АОА (на 22.6 і 38.0 %), гіпопротеїнемію
поряд з глобулінемією (на 13.5 і 24.3 %), лейкоцитоз (до 27.5
%) на фоні зниження гемоглобіну і еритроцитів (на 22.5 і 21.9
%), збільшення рівня циркулюючих імунних комплексів і
серомукоїдів (на 36.1 і 62.8 %), уповільнення процесів
ліпопероксидації та посилення – інтенсивності окиснювальної
модифікації протеїнів (р≤0.05) у порівнянні з контролем.
Збільшення глюкози, сечовини і креатиніну (р≤0.05) у крові
щурів І і ІІІ груп пов’язане з адаптаційною мобілізацією
ресурсів енергетичного і пуринового обміну, що вказує на
очевидну інтенсифікацію видалення та вибіркову дозову
тропність металів в організмі тварин.
Висновки. Механізм токсичної дії суміші NPМе та солей
металів полягає в розвитку запальних реакцій, імуносупресії,
гепатотоксикозу через окиснювальний стрес, які є
інформативними маркерами переходу фізіологічного стану до
патологічного; NPMe у дозі 0.3 мг/кг маси тіла справляли
біотичний вплив у порівнянні з дією суміші солей відповідних
металів.
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# 164. Morfofunctional changes in the fetoplacental complex
of rats in the presence of lead intoxication

Biletska E., Onul N.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. The problem of lead influence on the gestation
childbearing courses in women of the industrial area is extreme
important (Gundackeret C. et al., 2010; Хлякина О.В., 2011;
Fatma Atiget et al., 2012; Bhutta Z.A. et al., 2013; Biletska et al.,
2016). The issue of such a mechanism of influence on the
fetoplacental complex depending on the nature of the metal
remains poorly studied. This fact has predetermined the purpose of
this investigation.
Methods. The studies were carried out in accordance with the
requirements of the European convention for the protection of
experimental animals. She-rats were divided into 3 groups, two of
them formed the study group (8-9 she-rats in each group), lead
acetate in a macro-form was injected to them from the 1st till the
19th day of pregnancy (group No.1), lead citrate was
intragastrically injected in the nano-form (No.2) at a dose of 0.05
mg/kg, the 3rd group was control one (No. 3), distilled water was
injected into them. The comprehensive approach has been applied
in the course of work with the use of physiological (weight and
body length control, control over the rectal temperature,
observation of behaviour), morphological (macroscopic and
microscopic analyses) and biochemical methods of investigation
(method of stripping voltammetry).
Results. Injection of various lead forms to she-rats in the course of
their pregnancy causes the development of dystrophic-
degenerative and dyscirculatory changes in the histostructure of all
placenta zones. It mostly manifests in the labyrinth zone. In
addition, there is 49.5-50.9% reduction in the spongyotrophoblast
layer thickness - from 452.6±48.2 mcm in the control group to
221.8±52.9 and 228.6±46.5 mcm, in groups No. 1 and No. 2
respectively. A change in the structural arrangement of the
fetoplacental complex under the influence of lead citrate was
accompanied with the increase in embryolethality in 2.2 time,
reduction of the number of live fetus in a brood by 1.2 times,
intrauterine growth restriction of the fetus, particularly males. Lead
citrate causes a less noticeable embryotoxic effect, although it
predetermines an increase in post-implantation mortality rates in
1.5-3.0 times. In addition, the injection of lead into the she-rat body
predetermines the increase of its rate in all bio-substrates in
1.3-1.9 times and is accompanied with the dis-balance of essential
microelements. With a background of lead intoxication, adaptation
and barrier-detoxification processes are launched in the body to
normalize the trophicity and energy supply to the fetus - in spite of
higher figures of the total lead content in the fetus, the level of its
embryonal cumulation reduces by 10.3-26.2% through the
increase of the intraplacental accumulation.
Conclusion. Morphofunctional changes in the fetoplacental
complex in pregnant she-rats associated with the intoxication of
the body with low doses of lead are an important theoretical basis
for the disclosure of the etiopathogenesis mechanism of its
embryotoxic impact and development of practical measures for the
protection of the fetus prenatal development in conditions of the
increased man-made load on the pregnant.

# 164. Морфофункціональні зміни фетоплацентарного
комплексу щурів в умовах свинцевої інтоксикації

Білецька Е., Онул Н.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Проблема впливу свинцю на перебіг вагітності та
пологів у жінок промислового регіону є надзвичайно
актуальною (Gundackeret C. et al., 2010; Хлякина О.В., 2011;
Fatma Atiget et al., 2012; Bhutta Z.A. et al., 2013; Білецька Е.М.
та ін., 2016). Питання механізму такого впливу на
фетоплацентарний комплекс в залежності від природи
металу все ще залишається маловивченим, що і обумовило
мету даного дослідження.
Методи. Дослідження проводили відповідно до вимог
Європейської конвенції про захист експериментальних
тварин. Самиць щурів розподілили на 3 групи, 2-і з них –
дослідні (по 8-9 самиць у кожній групі), яким з 1 по 19 день
вагітності вводили ацетат свинцю у макроформі (група №1) та
цитрат свинцю у наноформі (№2) у дозі 0,05 мг/кг
внутрішньошлунково, 3-я – контрольна (№3), яким вводили
дистильовану воду. У роботі застосований комплексний
підхід з використанням фізіологічних (контроль маси та
довжини тіла, ректальної температури, спостереження за
поведінкою тощо), морфологічних (макроскопічний і
мікроскопічний аналіз) та біохімічних методів дослідження
(метод інверсійної вольтамперометрії).
Результати. Введення різних форм свинцю самицям щурів
під час вагітності викликає розвиток дистрофічно-
дегенеративних та дисциркуляторних змін гістоструктури усіх
зон плаценти, що проявляється найбільшою мірою у
лабіринтній зоні. Крім того, спостерігається зменшення на
49,5-50,9% товщини шару спонгіотрофобласту - з 452,6±48,2
мкм у контролі до 221,8±52,9 та 228,6±46,5 мкм, відповідно, у
групі №1 та №2. Зміна структурної організації
фетоплацентарного комплексу під впливом ацетату свинцю
супроводжувала збільшенням показників ембрілетальності в
2,2 рази, зниженням кількості живих плодів у посліді в 1,2
рази, затримкою внутрішньоутробного розвитку плодів,
особливо чоловічої статі. Цитрат свинцю чинить менш
виражену ембріотоксичну дію, хоча зумовлює збільшення в
1,5-3,0 разів показників постімплантаційної смертності.
Крім того, введення свинцю в організм самиці щура зумовлює
підвищення його вмісту в усіх біосубстратах в 1,3-1,9 разів та
супроводжується дисбалансом есенціальних мікроелементів.
На фоні свинцевої інтоксикації включаються адаптаційні і
бар'єрно-детоксикаційні процеси в організмі для нормалізації
трофіки та енергетичного забезпечення плоду – незважаючи
на більші показники абсолютного вмісту свинцю у плодах,
рівень його ембріональної кумуляції знижується на 10,3-26,2%
за рахунок підвищення внутрішньоплацентарного
накопичення.
Висновок. Морфофункціональні зміни фетоплацентарного
комплексу у вагітних самиць щурів на фоні інтоксикації
організму низькими дозами свинцю є важливим теоретичним
підґрунтям для розкриття механізму етіопатогенезу його
ембріотоксичного впливу та розробки практичних заходів
щодо захисту внутрішньоутробного розвитку плоду в умовах
підвищеного техногенного навантаження на організм вагітної.
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# 166. Investigation of the influence of heavy metals on male
fertility

Onul N.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Deterioration of the reproductive health of males has
become one of the most topical current demographic problems.
That is why the WHO has initiated a large-scale investigation of
male fertility.
The aim is to determine peculiarities of the influence of biogenic
and abiogenic metals on the reproductive system of men of the
industrial region.
Methods. Clinical and hygienic assessment of the reproductive
health carried out among 192 males of Dnipropetrovsk Oblast who
had consulted the Center for Family Planning and Human
Reproduction of the CI «Dnipropetrovsk regional perinatal center
with full-time department DRA», determining the level of heavy
metals (HM) in bio-substrates - by means of the stripping
voltammetry; activity of basal secretion of hormones in blood
plasma - by the method of the immunoassay analysis. Ejaculate
was taken from males with different fertility and studied in
accordance with the WHO requirements (2010). The degree of HM
influence of the generative system was assessed using statistic
analysis programs Statistica v.6.1, Microsoft Excel.
Results. Polymicroelementosis is found in 28.0-47.5% of
respondents. The concentration of abiotic metals in the blood of
fertile men was 1.2-1.3 (p <0.01) times higher than their content in
the ejaculate, and HM level in the sperm of infertile men was
1.3-2.2 (p <0,05) times higher than the values of the fertile group
and normative levels. Concentration of copper in biosubstrates of
fertile males corresponds to the physiological level, while it
increases 1.7-2.3 times (р<0.05) in men of the infertilу group. Zink
level in the ejaculate of males with the normal fertility is 9.3 times
higher than in the infertility group (p <0.001). Fertilizing properties
of the ejaculate of fertile males in the industrial region correspond
to the WHO norms, while different forms of pathology have been
found in the infertile group, azoospermia, asthenozoospermia, and
oligozoospermia prevail. It has been proved with the help of the
statistical analysis methods that the pathogenesis of male fertility
abnormality is influenced by xenobiotics from the HM group, which
predetermine the hypogonadism and deterioration of
spermatogenesis processes. Zink conversely improves all above-
mentioned parameters reducing the viscosity of sperm with the
simultaneous increase of testosterone level in blood, semens in
ejaculate, their concentration and mobility.
Conclusion. It is proved that HMs of the abiotic line have a
negative impact on the male fertility with the highly essential
importance of zink. We have built biokinetic model that can be
used for the diagnostics and forecasting of the fertile potential of
males according to the data of HMs biomonitoring in blood and
ejaculate. Herewith, ejaculate is most informative test-object in
comparison with other biological media (blood, urine) for the early
detection of deteriorations of the elemental homeostasis and pre-
nosological changes in the male generative sphere.
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# 166. Дослідження впливу важких металів на чоловічу
фертильність

Oнул Н.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Погіршення репродуктивного здоров’я чоловіків стало
однією з найбільш актуальних демографічних проблем
сьогодення, а тому ВООЗ виступила з ініціативою широкого
дослідження чоловічої фертильності.
Мета: визначити особливості впливу біогенних та абіогенних
металів на репродуктивну систему чоловіків промислового
регіону.
Методи. Клініко-гігієнічна оцінка репродуктивного здоров’я
проведена у 192 чоловіків Дніпропетровської області, що
звертались за консультацією до Центру планування сім’ї та
репродукції людини КЗ «ДОПЦ зі стаціонаром «ДОР»»;
визначення вмісту важких металів (ВМ) у біосубстратах – за
допомогою методу інверсійної вольтамперометрії; активність
базальної секреції гормонів у плазмі крові - методом
імуноферментного аналізу. Еякулят у чоловіків з різною
фертильністю відбирали та досліджували відповідно до вимог
ВООЗ (2010). Оцінку ступеню впливу ВМ на генеративну
систему проводили з використанням програм статистичного
аналізу Statistica v.6.1, Microsoft Excel.
Результати. Встановлено, що полімікроелементози
зустрічаються у 28,0-47,5 % респондентів. Концентрація
абіотичних металів у крові фертильних чоловіків виявилась у
1,2- 1,3 (р<0,01) рази вищою порівняно з їх вмістом у еякуляті,
а рівень ВМ у спермі безплідних чоловіків – в 1,3-2,2 (р<0,05)
рази вищим порівняно з показниками фертильної групи та
нормативних рівнів. Концентрація міді у біосубстратах
фертильних чоловіків відповідає фізіологічному рівню, у той
час як у чоловіків інфертильної групи спостерігається її
зростання у 1,7-2,3 разу (р<0,05). Вміст цинку у еякуляті
чоловіків з нормальною фертильністю у 9,3 разу вищий, ніж у
інфертильній групі (р<0,001). Запліднюючі властивості
еякуляту фертильних чоловіків промислового регіону
відповідають нормативам ВООЗ, у той час як у інфертильній
групі виявлено різні форми патології, серед яких домінуючими
є азооспермія, астенозооспермія, олігозооспермія. За
допомогою методів статистичного аналізу доведено, що в
патогенезі порушення фертильності чоловіків важливу роль
відіграють ксенобіотики з групи ВМ, які зумовлюють розвиток
гіпогонадизму та погіршення процесів сперматогенезу. Цинк,
навпаки, покращує усі вищезазначені параметри, знижуючи
в’язкість сперми за одночасного збільшення вмісту
тестостерону в крові, рівня сперматозоїдів у еякуляті, їх
концентрації і рухливості.
Висновки. Доведено, що ВМ абіотичного ряду негативно
впливають на чоловічу фертильність при надзвичайній
есенціальній значущості цинку. Нами побудовані біокінетичні
моделі, які можуть використовуватись для діагностики і
прогнозування фертильного потенціалу чоловіків за даними
біомоніторингу ВМ у крові й еякуляті. При цьому еякулят є
найбільш інформативним, порівняно з іншими
біосередовищами (кров, сеча) тест-об’єктом для раннього
виявлення порушень елементного гомеостазу та
донозологічних змін генеративної сфери чоловіків.
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# 167. Lead as an environmental toxicant and its effect on
children's health

Antonova O., Zemlyakova T., Glavatskaya B.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Lead is one of the most widespread environmental
toxicants. Regardless of numerous works by local scientists, not all
aspects of the effect of lead on the health of Ukrainian population
have been completely studied. Regional peculiarities of the
complex effect of lead on health, and quantitative relations
between lead content in the environment and psychophysiological
changes in children have not been sufficiently studied.
The objective of the research is to study lead content in the
biosubstrates, psychophysiological indicators of health of
preschool children under continuous exposure.
Methods. The research was conducted in two industrial areas in
Dnipro and the conditionally clean control area. For the
identification of the regional peculiarities of lead content in the life-
supporting environmental compartments, its content was
determined in the air, water, food products of the investigated
areas. Bioeffects of lead on the body were measured by the
specific biochemical methods in 123 preschool children (46 and 57
children from the industrial areas, and 20 – from the control one).
Psychophysiological indicators that were identified: strength of the
nervous system, attention, perception, and visual memory.
Tradotional methods of variation statistics were applied to study
the interrelation and the nature of the effect of lead contamination
of the environmental compartments on the children's health.
Results. The conducted biomonitoring shows the significant
internal lead contamination of the children’s bodies of the industrial
areas with its concentration reaching 45.9 μg/dL in the blood; 0.32
μg/dL in the urine, which is 5-7 times higher than the existing
normal values and similar data on children in the control area (р
<0.001). Psychophysiological state of 34-45% preschool childrern
in the industrial areas (vs 11% children in the control area) is
characterized by the weak type of the nervous system, low
learning ability, impaired logical sequencing of tasks,
underdeveloped visual memory. Children of the industrial areas
have a significant (р<0.001) decrease in all the observed
psychophysiological parameters compared to the inhabitants of the
control area.
The received data correlate with the conclusions of other scientists
and WHO experts about the impaired mental development of
children exposed to lead even in the small concentrations.
Conclusions. The increased lead content in the indicative
biosubstrates of preschool children from the industrial areas both
against the existing standards and the control city results, is of its
anthropogenic origin, and together with the children's impaired
psychological state indicates the adverse effect of lead on their
health. The received data corroborates the necessity of developing
and conducting the measures to reduce the lead stress and
increase the adaptive.

# 167. Свинець як антропогенний токсикант довкілля та
його вплив на здоров’я дітей

Антонова O., Землякова Т., Главацька В.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Одним з найрозповсюджених токсикантів довкілля є
свинець. Не зважаючи на численні розробки вітчизняних
вчених, не всі аспекти проблеми впливу свинцю на здоров'я
населення України досліджені у повному обсязі. Недостатньо
вивчені регіональні особливості комплексного впливу свинцю
на здоров'я, кількісні взаємозв’язки вмісту свинцю у довкіллі
із психофізіологічними змінами у дітей.
Мета досліджень - вивчення вмісту свинцю у біосубстратах,
психофізіологічних показників здоров’я дошкільнят в умовах
його постійного впливу.
Методи. Дослідження виконувались у 2-х промислових
районах м. Дніпро та контрольному районі – умовно чистому.
Для встановлення регіональних особливостей вмісту свинцю
в життєзабезпечуючих об’єктах навколишнього середовища
визначено його вміст у повітрі, воді, харчових продуктах
районів спростереження. Біоефекти впливу свинцю на
організм оцінювали за специфічними біохімічними
методиками у 123-х дошкільнят (46 та 57 дітей промислових
районів та 20 – контрольного). Визначалися психофізіологічні
показники: сила нервової системи, увага, сприйняття, зорова
пам’ять. Задля вивчення взаємозв’язку і характеру впливу
забруднення об’єктів навколишнього середовища свинцем на
здоров’я дітей використовували традиційні методи
варіаційної статистики.
Результати. Проведений біомоніторинг свідчить про значне
внутрішнє забруднення організму дітей промислових районів
свинцем, концентрація якого сягала 45,9 мкг/дл в крові; 0,32
мкг/дл в сечі; що в 5-7 разів вище за існуючі нормативи та
аналогічні дані у дітей контрольного району (р <0,001).
Психофізіологічний статус 34-45% дошкільнят промислових
районів (проти 11% дітей контрольного району)
характеризувався слабким типом нервової системи, низьким
рівнем здатності до навчання; порушенням логічної
послідовності виконання завдань, недостатньо розвинутою
зоровою пам’яттю. У дітей промислових районів встановлено
достовірне (р<0,001) зниження практично всіх
психофізіологічних показників у порівнянні з мешканцями
контрольного.
Отримані дані співпадають з висновками інших вчених та
експертів ВООЗ про зниження розумового розвитку дітей під
впливом свинцю, навіть у малих концентраціях.
Висновки. Підвищений вміст свинцю в індикаторних
біосубстратах організму дошкільнят промислових районів, як
по відношенню до існуючих стандартів, так і до результатів
контрольного міста, є доказом техногенності його
походження та, у сукупності з порушеннями психологічного
статусу дітей, свідчить про несприятливий вплив свинцю на
стан їх здоров’я. Одержані результати підтверджують
необхідність розробки і проведення для дітей промислово
забруднених територій заходів щодо зменшення свинцевого
пресингу.
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# 186. Influence of cadmium on the human body in the
conditions of the prolonged in-situ exposure

Golovkova T.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. In case of the elevated level of cadmium in the
human environment, its concentration in the biological media may
increase. The specific harmful action of cadmium is its quick
uptake by the body and slow excretion which result in the
cumulation of this metal in the tissues. Due to the continuous half-
excretion period for the human, cadmium deposition in the body is
lifelong. Kidneys are the critical organ in the body for the cadmium,
the level of the toxicant in them characterizes the intensity of
cadmic stress on the body. The affection effect manifests itself as
various symptom complexes, including toxic nephropathies. In this
regard, the problem of continuous influence of the environmental
cadmium on sensitive layers of the population is of interest. Such
an influence negatively influences in the course of the pregnancy
which sets additional requirements to the female body, induces
stress of the adaptation mechanisms. The purpose of the
investigation is to determine the influence of the environmental
cadmium on the level of the internal contamination of pregnant
women bodies and frequency of nephropathy manifestation in
women of Dnipro Oblast.
Materials and methods. The program of the researches provided
the estimation of cadmium content in the life-supporting objects
and bio-substrates of 89 almost healthy pregnant women, as well
as a retrospective analysis of data from the primary statistical
documentation on the pregnancy complications.
Results. The results obtained by us show that cadmium is
constantly found in the atmospheric air, water and food products of
industrial areas within the limits of maximum permissible
concentrations, but in the samples of the air and drinking water of
the control city of Novomoskovsk, the xenobiotic was determined
periodically, its content in the environmental objects was
statistically significantly lower, than in the districts of Dnipro city.
The level of cadmium in the blood of women in the experimental
areas is determined by the average values within the norm, but
55% of the examined women demonstrated the presence of metal;
at the same time, the concentrations of the metal-toxicant in the
urine exceed the permissible values over the 36-50% of residents
of the city of Dnipro. The level of the cadmium contamination of the
blood and urine of sensitive layers of population from the industrial
areas is reasonably higher in comparison with the control one
(р<0.01), the cadmium level in the urine has a correlation
dependence with the frequency of nephropathy manifestation of
the almost healthy pregnant women.
Conclusions. Obtained data can be logically explained with the
mechanism of the renal elimination of the cadmium, taking into
account that this metal is reabsorbed predominantly by the
proximal tubules of kidneys; that’s why its enhanced excretion with
the urine can be a sign of the pathological process in them. Under
the condition of the long-term complex influence of harmful
chemical environmental factors on the human body, the increase
of the content of cadmium in the urine is observed earlier than
biochemical and even clinical changes in most cases, and is an
informative indicator of the man-made stress of the organism in the
conditions of the external intake.
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# 186. Вплив кадмію на організм людини в умовах
тривалої натурної експозиції

Головкова Т.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. При підвищеному вмісті кадмію в середовищі
існування людини його концентрація в біосредах може
зростати. Особливістю шкідливої дії кадмію є швидке його
засвоєння організмом і повільне виведення, що призводить до
кумуляції цього металу в тканинах. За рахунок тривалого
періоду напіввиведення для людини депонування кадмію в
організмі є пожиттєвим. Критичним органом для кадмію в
організмі служать нирки, а рівень вмісту токсиканта в них
характеризує інтенсивність кадмієвого навантаження на
організм. Ефект ураження проявляються у вигляді
різноманітних симптомокомплексів, у тому числі проявом
токсичних нефропатій. У зв’язку з цим, представляє інтерес
проблема тривалого впливу кадмію навколишнього
середовища на чутливі верстви населення, що має негативні
наслідки у період вагітності, яка пред’являє додаткові вимоги
до організму жінки, викликає напругу механізмів адаптації.
Мета дослідження – визначити вплив кадмію довкілля на
рівень внутрішнього забруднення організму вагітних жінок та
частоту прояву нефропатій у мешканок Дніпропетровської
області.
Матеріали та методи. Програма досліджень передбачала
оцінку вмісту кадмію в життєзабезпечующих об’єктах і
біосубстратах 89 практично здорових вагітних жінок, а також
ретроспективний аналіз даних первинної статистичної
документації щодо ускладнення вагітності.
Результати. Отримані нами результати свідчать, що кадмій
постійно визначається в атмосферному повітрі, воді, харчових
продуктах промислових районів в межах гранично
допустимих концентрацій, однак у пробах повітря і питній воді
контрольного міста Новомосковськ ксенобіотик визначався
періодично, його вміст в об’єктах довкілля статистично
достовірно менший, ніж у районах м.Дніпро. Рівень кадмію у
крові жінок дослідних районів за середніми величинами
визначається в межах нормативу, але у 55% обстежених
оцінується, як металоносійство, поряд з цим у 36-50%
мешканок м.Дніпро встановлені концентрації металу-
токсиканту в сечі перевищують допустимі значення. Рівень
забруднення кадмієм крові і сечі чутливих верств населення
промислових районів достовірно вище у порівнянні з
контрольним (р<0,01), вміст кадмію у сечі має кореляційну
залежність з частотою прояву нефропатій вагітних у
практично здорових жінок.
Висновки. Отримані дані цілком логічно пояснюються
механізмом ренальної елімінації кадмію, з урахуванням, що
цей метал реабсорбується переважно у проксимальних
канальцях нирок, тому його посилене виділення з сечею
може бути ознакою патологічного процесу в них. В умовах
довготривалого комплексного впливу шкідливих хімічних
факторів довкілля на організм людини збільшення вмісту в
сечі кадмію у більшості випадків спостерігається раніше
біохімічних, і тим більш клінічних змін, і в умовах зовнішнього
надходження є інформативним показником техногенного
навантаження організму.
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# 187. Assessment of the external influence of lead on the
body of the sensitive layers of the population

Beletskaya E., Golovkova T.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Numerous modern studies have sufficiently
determined the influence of the xenobiotics during the professional
contact and experiments, but there are limited data which would
enable the discovering the mechanisms of the negative long-term
effect of the environmental toxicants in the small doses for the
critical groups of the population of contaminated and polluted
territories. Heavy metals (HMs), including the lead, occupy a
special place among the diverse chemical factors. This fact is
predetermined by their toxic properties, affinity to the reproductive
function of the human, influence on the gestation course and
childbearing complications of the pregnant women and as the
result conformational abnormalities of a child.
That is why the purpose of the researches is the assessment of
the external influence of the lead (Pb) on the body of the sensitive
layers of the population within the conditions of the actual stress.
Materials and methods. Female citizens of Dnipro Oblast have
participated in the bio-monitoring of the Pb level and study of its
toxic action marker - aminolevulinic acid (ALA). Pb level was
determined in the blood and ALA level – in urine. Theirs level
were determined over the almost healthy women who did not have
the professional hazards. 89 women with uncomplicated mid-
pregnancies were selected for the study. Survey women were
divided into three groups depending on the habitual residence:
group I - 33 women of the Industrialniy district, group II - 30 women
of the Novokadatskiy district of the city of Dnipro. Group III that is
the control one, was formed of 26 women who permanently live in
the city of comparison - Novomoskovsk.
Results. The analysis of the biomonitoring has determined the
reliable difference of the average Pb concentrations in the blood of
women (p<0.05) of Dnipro and Novomoskovsk cities which amount
0.35 and 0.18 mg/l respectively. Results on ALA level determining
showed that its level exceeded the norm level over the 60.6% of
examined women of the surveyed districts and only over the
26.9% of women of the comparison district (p<0.05).
Conclusions. There are exceeded Pb concentrations in the
bodies of surveillance groups. It causes the tension of the
porphyrin exchange and is evaluated as manifestations of the
microsaturnism. Despite the relatively low Pb external exposures
in the environmental objects, the complex impact of this metal-
toxicant for the population of the industrial districts of Dnipro city
predetermines a higher level of the internal stress of the human
body in respect of the control city and substantiates its
technogenic origin. We think, it is important to continue the
scientific studies in the above-mentioned direction in order to
prevent the ecologically dependent pathology through the people
who are continuously exposed to Pb within the conditions of the
industrially developed territories.

# 187. Оцінка зовнішнього впливу свинцю на організм
чутливих верств населення

Білецька Е., Головкова Т.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Сучасні багаточисленні дослідження достатньо повно
визначили вплив ксенобіотиків при професійному контакті і в
експерименті, однак досить обмежені дані, які дозволили б
розкрити механізми несприятливої тривалої дії малих доз
токсикантів довкілля для критичних груп населення
техногенно забруднених територій. Із усього різноманіття
хімічних чинників довкілля особливо місце посідають важкі
метали (ВМ), зокрема свинець, у зв’язку з їх токсичними
властивостями, тропністю до репродуктивної функції
людини, впливу на виникнення ускладнень перебігу вагітності
та пологів у жінок і, як слід, природжених вад розвитку у
дитини.
Тому метою досліджень є оцінка зовнішнього впливу свинцю
(Pb) на організм чутливих верств населення в умовах
реального навантаження.
Матеріали та методи. У мешканок Дніпропетровської області
проведений біомоніторинг вмісту Pb та дослідження маркеру
його токсичної дії - амінолевулінової кислоти (АЛК).
Визначали вміст Pb в крові і АЛК в сечі у практично здорових
жінок без професійних шкідливостей. Для досліджень
відібрано 89 жінок другого триместру вагітності, яка
перебігала без ускладнень. Обстежені були розподілені на
три групи в залежності від міста постійного проживання: І
група – 33 жінки Індустріального району, ІІ група – 30 жінок
Новокадацького району м. Дніпро. ІІІ група – контрольна –
сформована з 26 жінок, які постійно мешкають у місті
порівняння – Новомосковську.
Результати. Аналіз біомоніторингу визначив достовірну
відмінність середніх концентрацій Pb у крові жінок (p<0,05)
м.Дніпро і м.Новомосковська, які становлять 0,35 і 0,18 мг/л
відповідно. Результати визначення АЛК свідчать, що її рівень
був підвищений відносно норми у 60,6% обстежених жінок
дослідних районів і тільки у 26,9% жінок району порівняння
(p<0,05).
Висновки. В організмі груп спостереження Pb визначаються
у підвищених концентраціях, що викликає напруження
порфіринового обміну та оцінюється як прояви
мікросатурнізму. Незважаючи на відносно низькі зовнішні
експозиції Pb в об’єктах довкілля, комплексний вплив цього
металу-токсиканту для населення промислових районів м.
Дніпро обумовлює більш високий рівень внутрішнього
навантаження організму людини, відносно контрольного
міста та підтверджує його техногенне походження. На нашу
думку є важливим продовження наукових досліджень
зазначеного спрямування, з метою попередження
екозалежної патології у підлеглих тривалому впливу Pb, в
умовах індустріально розвинутих територій.
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# 189. Influence of lead on children's health on the level of its
alimentary revenues

Beletskaya E., Zemlyakova T., Antonova O.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Despite the declining industrial output in Ukraine in
recent years, the environmental situation remains tense. One of
the most common pollutants in the environment is lead (Biletska
E.M, 2017); usually its content in environmental objects does not
exceed the existing hygienic requirement, but its continuous total
intake with drinking water, food, air in the child's body as a result
of cumulation contributes the significant internal exposure,
violates the pre-nosological indicators and worsens the health of
the children's population. The purpose of our study is to assess the
daily intake of lead and its content in the informational
biosubstrate of preschoolers in an industrial city.
Methods. Real nutrition of children of two districts of the Dnipro
(a districts where there are a significant number of industrial
enterprises of the city and a conditionally clean rural area which
located in the recreation area are concentrated) were evaluated on
the 10-day menu-layouts. The content of lead in the rations was
determined by the atomic absorption method using the AAS
spectrophotometer manufactured by Karl Zeiss Yoshi (Germany).
Results. Research has been established the lead content in the
daily nutrition of children in the industrial region was 664 μg/day
(fluctuations from 96 to 1343 μg/day) on average. Quantity of lead
in the food of children of clean rural area contains 24 μg per
day, which does not exceed the allowable amount. Consequently,
an increased inflow of lead into the body of children in the
industrial region of the city of Dnipro is established according to
the norm in 1,2 - 17 times and in relation to the conditions of the
control area - 28 times. Along with this, the real nutrition of the all
children of the Dnipro is inadequate in the content of practically all
macro- and micronutrients, including physiological antagonists of
lead on the background of insufficiency of the protein, which in turn
enhances the toxic effect of lead.
Conclusions. Consequently, the results showed the deformation
of the real nutrition of the children: the constant intake of
xenobiotics of the environment with the food into their organism
and, first of theme, the lead, which potentially is a health risk. The
technological origin of this xenobiotic allows predicting its negative
influence on the health of the children.
The obtained results confirm the necessity of development and
implementation of preventive measures, especially of an individual
nature. In our opinion, the most effective individual preventive
measures should include the use of natural sorbents. In addition,
the results obtained justify the need for the revision of the relevant
orders and regulations, including regional ones, regarding the
content of lead in environmental objects.
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# 189. Вплив свинцю на здоров’я дітей за рівнем його
аліментарного надходження

Білецька Е., Землякова Т., Антонова О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Незважаючи на спад промислового виробництва
України в останні роки, екологічна ситуація залишається
напруженою. Одним з най розповсюджених токсикантів
довкілля є свинець (Білецька Е.М., 2017), зазвичай його вміст
в об’єктах довкілля не перевищує діючі ГДК, але постійне
комплексне його надходження з питною водою, харчами,
повітрям в організм дитини в результаті кумуляції сприяє
значній внутрішній експозиції, порушує донозологічні
показники та погіршує стан здоров’я дитячого
населення.Метою нашого дослідження є оцінка добового
надходження свинцю та його вмісту в інформативних
біосубстратах дошкільнят промислового міста.
Методи. Фактичне харчування дітей двох районів м. Дніпро
(району, де сконцентрована значна кількість промислових
підприємств міста та умовно чистого - сільського району,
розташованого у зоні відпочинку) оцінювали за 10-деннними
меню-розкладками. Вміст свинцю в раціонах визначали
атомно-абсорбцiйним методом з використанням
спектрофотометру AAS виробництва фiрми "Карл Цейс
Йси" (Нiмеччина).
Результати. Дослідженнями встановлено, що вміст свинцю у
добових раціонах дітей промислового району у середньому
дорівнював 664 мкг/добу (коливання від 96 до 1343 мкг/добу).
У дітей умовно чистого кількість свинцю у харчових раціонах
становить 24 мкг/добу, що не перевищує допустиме
надходження. Отже, встановлено збільшене надходження
свинцю в організм дітей промислового району м. Дніпро
відносно нормативу у 1,2 – 17 разів та відносно умов
контрольного району - у 28 разів.
Поряд з цим, фактичне харчування всіх дітей м. Дніпро є
неповноцінним за вмістом практично всіх основних макро- і
мікронутрієнтів, у тому числі фізіологічних антагоністів
свинцю на фоні недостатності білка, що в свою чергу
посилює токсичну дію свинцю.
Висновки. Отже, отримані результати показали деформацію
фактичного харчування дітей: постійне надходження з їжею
в їх організм ксенобіотиків довкілля і, в першу чергу, свинцю,
що потенцює ризик для здоров’я. Техногенне походження
даного ксенобіотика дозволяє прогнозувати негативний його
вплив на стан здоров’я дитячого населення.
Отримані результати підтверджують необхідність розробки
та впровадження профілактичних заходів, особливо
індивідуального характеру. До найбільш ефективних
індивідуальних профілактичних заходів, на нашу думку, слід
віднести використання природних сорбентів. Крім того,
отримані результати є обґрунтуванням необхідності
перегляду відповідних регламентів та нормативів, у тому
числі регіональних, щодо вмісту свинцю в об’єктах довкілля.
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# 250. Study of the toxic and acaricidal effect of the
antibacterial drug BAREZ on the western honey bees

Ihnatieva T.1, Kovalenko V.2, Garkavenko V.3

1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms;
3State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Disinfection of beehives, honeycombs, different
beekeeping equipment and materials contaminated with agents is
of great consequence in the complex of prevention measures.
Good results in varroatosis control, according to previous studies,
bring using of essential oils and organic acids.
Objective: to study the toxic and acaricidal effect of the
antibacterial drug, which contains essential oils, benzalkonium
chloride and silver nanoparticles, on the western honey bees.
Methods. The drug was studied with increasing the concentration
0,5; 1; 2; 3 %. The drug was pulverized in the beehive in an
amount of 200 ml/m2. An experimental group of 150 individuals of
clinical health bees Apis mellifera sossimai was placed. Beehive
entrance was closed. Control examination was carried in 1; 15; 30;
60 min and 2 hours. Toxicity was estimated by changing the
behavioral reaction of worker bees, drones and queen bees.
Estimation of drug acaricidal efficacy was performed compared
with pure oxalic acid. The drug was used by mixing together 10 ml
of agent and 1000 ml of aqueous solution of sugar (1:1) and further
small-drop spraying via syringe on bees in dose 5 ml per hive.
Oxalic acid was used as 3 % solution in the same way. Drug
acaricidal efficacy was estimated by the number of falling acarian
after treatment of bees over a span of the defined period in
experiment and control.
Results. A study found that treatment of inner part of the hive with
the drug, that contains thyme, fir, eucalyptus essential oils in
concentration from 0,5 to 3 % after complete surface drying out,
has no toxic effect on bees. But placing bees into wet hive 1
minute after treatment led to their death when using 2 % solution.
4 treatments of the inner part of every hive were performed during
the study of the factor of different concentration drug toxic
accumulation. After hive drying out no toxic effects on bees were
found.
Based on the findings comparison of the acaricidal efficacy of the
drug and oxalic acid were made in the presence of bees.
Results showed that efficacy of oxalic acid was 84 %, and drug -
95 %. Reliably highest efficacy of drug compared with oxalic acid
was provided by incorporation of essential oils composition into the
drug.
Conclusions. 0,5 - 1,0 % drug, that contains essential oils and
silver nanoparticles, does not lead to bees death after the one-
minute exposition. This drug has an acaricidal effect.

# 250. Дослідження токсичного та акарацидного впливу
бактерицидного засобу «БАРЕЗ» на медоносних бджіл

Ігнатьєва Т.1, Коваленко В.2, Гаркавенко В.3

1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів;
3Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. У комплексі заходів по профілактиці і лікуванню
хвороб бджіл велике значення має дезінфекція вуликів,
стільників, різного пасічного інвентарю і матеріалів, на які
можуть потрапляти збудники.
Дуже хороші результати в боротьбі з варроатозом, на основі
попередніх досліджень, можна отримати, використовуючи
ефірні олії і органічні кислоти.
Мета роботи: визначити токсичний та акарацидний вплив
бактерицидного препарату на основі ефірних олій,
бензалконіум хлориду та наночастинок аргентуму на
медоносних бджіл.
Методи. Досліджували препарат з поступовим збільшенням
концентрації 0,5; 1; 2; 3 %. Препарат розпилювали у вулику з
розрахунку 200 мл/м2. Поміщали дослідну групу клінічно
здорових бджіл української степової породи із 150 особин.
Льотки вулика були закриті. Контрольний огляд проводили
через 1; 15; 30; 60 хв та 2 години. Токсичність препарату
оцінювали по зміні поведінкових реакцій робочих бджіл,
трутнів і маток.
Визначення ефективності акарацидності препарату
проводили в порівнянні з чистою щавлевою кислотою.
Препарат застосовували шляхом змішування 10 мл препарату
з 1000 мл водного розчину цукру (1:1) і подальшого
дрібнокрапельного поливання з шприца на бджіл в дозі 5 мл
на кожну вуличку.Щавлеву кислоту застосовували в формі 3
% розчину тим же способом. Акарицидну ефективність
препарату встановлювали за кількістю обсипаних кліщів
після обробки бджіл протягом певного періоду часу в досліді і
контролі.
Результати. В результаті проведених досліджень було
виявлено, що обробка внутрішньої поверхні вулика
препаратом, до складу якого входять ефірні олії чабреця,
піхти та екваліпту, в концентраціях від 0,5 до 3 % після
повного висихання поверхні не виявляє токсичного впливу
на бджіл. Але розміщення бджіл у мокрий вулик через 1 хв
після обробки викликало їх загибель за вживання 2 %
розчину.
Вивчаючи фактор токсичного накопичення препарату різної
концентрації, протягом досліду було зроблено 4 обробки
внутрішньої поверхні кожного вулика. Після висихання
вуликів токсичної дії препарату на бджіл не виявили.
На основі отриманих даних провели порівняння
акарицидності препарату і щавлевої кислоти в виробничих
дослідах у присутності бджіл.
Результати показали, що ефективність щавлевої кислоти
склала 84 %, а препарату - 95 %. Достовірно більш висока
ефективність препарату в порівнянні з щавлевою кислотою
забезпечувалася введенням до складу препарату композицій
ефірних олій.
Висновки. 0,5 - 1,0 % препарат на основі ефірних олій та
наночастинок аргентум не викликає загибелі бджіл після
однохвилинної експозиції. Даний препарат має активну
акарицидну дію.
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# 253. Optimization of Fusarium moniliforme cultivation
methods aimed to maximum fumonisines biosynthesis

Ruda M., Vasianovich O., Yanhol Yu.

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Mycotoxins, which are the producers of microscopic
fungi affecting the feed, cause complex poisoning of varying
degrees from acute to chronic in animals and poultry. Fumonisins
are a group of mycotoxins mainly affecting corn, therefore, they
are found in animal feed based of the affected corn and are
produced by Fusarium verticilliodes, Fusarium proliferatum and
Fusarium moniliforme. So, the fungi and mycotoxins themselves
represent a very serious problem for healthcare and economics.
It is known that fumonisins biosynthesis depends on the producer
fungus toxicity, conditions of its cultivation, substrate type,
temperature, humidity and duration of cultivation. A common way
of growing producer fungi is to cultivate them at a constant
temperature of 4 °C for 90 days. However, in these conditions the
fungus mycelium develops poorly, which complicates the
possibility of the substrate contamination. Purpose. Study of the
parameters of fumonisins mycotoxins biosynthesis by F.
moniliforme fungus.
Methods. In our work we used the field strain of the producer
fungus F. moniliforme Sheldon which was cultivated under
laboratory conditions. To study the cultivation period, two
substrates, corn and rye, were investigated for different growing
periods.
Mycological (fungi seeding and identification using microscopy of
touch smears), mycotoxicological methods (methods of the fungus
culture cultivating, isolation and evaluation of mycotoxins, their
number), and statistical methods of research (quantification of the
number of colonies).
The intensity of biosynthesis was evaluated using thin-layer
chromatography (TLC) by applying culture fluid and the standard
mycotoxins solution to the chromatographic plate.
Results. Two experiments were conducted during the study of
basic temperature conditions. One experiment was conducted at a
temperature of 24 оС in a thermostat for a week, and then one part
of the culture grew at a temperature of 4 °С, the second part at 10
°C and the third part at 37 оС for 14 days. Another experiment was
carried out at constant temperature from the first day of seeding: 4
°С, 10 °С in the refrigerator, 24 °С and 37 °С for 21 days. It was
found that the most intense toxin biosynthesis by the fungus was
revealed during its cultivation on corn.
Conclusions. It has been established that the use of different
temperature conditions makes it possible to obtain more toxin with
lower content of coextractive substances in a short time.
It was proved that F. moniliforme is the most active fumonisin
producer. It has been experimentally grounded that its cultivation
on corn with a moisture content of 70% at a temperature of 24 °C
for seven days, followed by a 14-day standstill in refrigerator at a
temperature of 4 °C, ensures maximum fumonisin biosynthesis.
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# 253. Оптимізація методів культивування Fusarium
moniliforme з метою максимального біосинтезу
фумонізинів

Руда М., Васянович О., Янголь Ю.

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Мікотоксини, які є продуцентами мікроскопічних
грибів уражаючи корми, викликають у тварин і птиці
комплексні отруєння різного ступеня від гострих до хронічних.
Фумонізини – це група мікотоксинів, які в основному
уражують кукурудзу, отже, містяться в кормах для тварин на
основі вже ураженої кукурудзи та продукуються плісеневими
грибами родів Fusarium verticilliodes, Fusarium proliferatum та
Fusarium moniliforme. Отже, самі гриби і мікотоксини,
представляють дуже серйозну проблему для охорони
здоров’я і економіки.
Відомо, що біосинтез фумонізинів залежить від токсичності
гриба-продуцента, умов його культивування, виду субстрату,
температури, вологості та тривалості культивування.
Звичайним способом вирощування грибів-продуцентів є
культивування їх при постійній температурі 4 ° C протягом 90
днів. Але в цих умовах міцелій гриба розвивається слабо, що
ускладнює можливість контамінації субстрату. Мета.
Вивчення параметрів біосинтезу мікотоксинів фумонізинів
грибом роду F. moniliforme.
Методи. У роботі використовували польовий штам гриба-
продуцента F. moniliforme Sheldon, який культивувався у
лабораторних умовах. Для вивчення терміну культивування,
досліджували два субстрати, кукурудза і жито, за різних
термінів вирощування. Мікологічні (посів грибів та їх
ідентифікація з використанням мікроскопії мазків-відбитків),
мікотоксикологічні методи (методи культивування культури
гриба, виділення та визначення мікотоксинів їх кількості), та
статистичні методи досліджень (підрахунок кількості
колоній).
Інтенсивність біосинтезу визначали методом тонкошарової
хроматографії (ТШХ), наносячи культуральну рідину та
стандартний розчин мікотоксинів на хроматографічну
пластинку.
Результати. У процесі вивчення основного температурного
режиму, провели два досліди. Один відбувався за t 24 оС, у
термостаті протягом тижня, а потім частина культури росла
при t 4, друга частина при 10 та третя – за 37 оС, протягом 14
діб. Другий дослід відбувався за постійної температури з
першого дня посіву 4, 10 оС у холодильнику та 24 оС та 37 оС
протягом 21 доби. Встановлено, що найбільш інтенсивний
біосинтез токсину грибом виявляли під час культивування
його на кукурудзі.
Висновки. Встановлено, що використання різних
температурних режимів дає можливість за короткий час
одержати більше токсину з нижчим вмістом коекстрактивних
речовин.
Доведено, що найактивнішим продуцентом фумонізинів є
гриб F. moniliforme. Експериментально обґрунтовано, що
культивування його на кукурудзі вологістю 70 % за
температури 24 о С протягом семи діб із подальшим 14-
денним витримуванням у холодильнику за t 4 о С забезпечує
максимальний біосинтез фумонізинів.
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# 279. The content of chloroform in drinking tap water of the
Dnipro city and trends in changing its concentration during
transportation to consumers

Pokhmurko I.1, Shtepa O.1, Yevsieiev S.1, Svyrydov V.1,
Chubukova S.1, Bielska T.1, Shokol I.¹, Rublevska N.2

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MoH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. About 80% of the population of Ukraine is provided
with drinking tap water at the expense of surface water intakes
using liquefied chlorine for disinfection of water. It is proved that
as a result of the interaction of chlorine with organic compounds of
water are formed chloroform, and other organochlorine
compounds, which are related to sanitary-toxicological indices that
harmfully affect human health and are risk factors for oncological
morbidity of the population.
Despite the fact that, according to DSаnPіN 2.2.4-171-10, the
chloroform content in drinking water is normalized from
01.01.2015, so far no effective measures have been introduced to
reduce its concentration to regulatory requirements of 60 mg/dm3.
The importance of this problem requires the need for appropriate
laboratory research to settle the issues of optimizing the processes
of decontamination and improving the quality of drinking water,
which is relevant to public health.
Methods. Carrying out of laboratory tests were conducted by the
gas chromatographic method.
During 2015-2017 2351 studies on drinking tap water were
conducted on chloroform content, out of which having the
exceeded standards- 2290, composing 97.4±0,1%, in 2015, 796
studies had the exceeded standards- 782 (98.2±0,46%), in 2016 -
out of 932 studies- 909 (97.5±0,51%), in 2017, out of 623 studies-
599 (96.1±0,77%). For statistical processing of the results, the
Microsoft Excel 2003® Statistica v.6/1 (Statsoft Inc. / USA)
program (No. AGAR 909 E 415 822 FA) was used.
Results. In water distribution system of the Shevchenkivskyi
district of the city in 2015, the increase in the content of chloroform
was noted on the average by 14.1%, in 2016 - by 6.35%, in 2017 -
by 204.5%; in Amur-Nizhnedniprovsky district - in 2015 - by 17.9%;
in 2016 - by 39.6%; in 2017 - by 45.1%; in water network of
Prydniprovsky in 2015 - by 25%; in 2016 - by 27.9%; in 2017 - by
14.8% in relation to the indicators recorded at the output from the
pump-filtering stations.
Conclusions. The analysis of the findings of laboratory studies
indicates the tendency of increasing the concentration of
chloroform at the stages of water transport from the pump-filtering
stations to the consumer. This proves the lack of efficiency of the
technological process of water purification and requires the
implementation of industrial laboratory control by water suppliers
not only on the output of the network in accordance with DSanPiN
2.2.4-171-10, but also at the endpoints of water consumption. The
findings of the laboratory study should be used for the
development and projecting of measures aimed at reducing the
content of organic compounds in water at all stages of water
conditioning which is relevant to public health. Considering the
high content of chloroform in drinking tap water and its negative
impact on the health of the population, it is necessary to promote
consumption of polished drinking water.

# 279. Вміст хлороформу у питній водопровідній воді м.
Дніпро та тенденції до зміни його концентрації при
транспортуванні споживачам

Похмурко І.1,Штепа О.1, Євсєєв С.1, Свиридов В.1, Чубукова
С.1, Бєльська Т.1,Шокол І.¹, Рублевська Н.2

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Близько 80% населення України забезпечується
питною водопровідною водою за рахунок поверхневих
водозаборів з використанням скрапленого хлору для
знезараження води. Доведено, що в результаті взаємодії
хлору з органічними сполуками води утворюються хлороформ
та інші хлорорганічні сполуки, які відносяться до санітарно-
токсикологічних показників, що негативно впливають на стан
здоров’я людини та є факторами ризику онкологічної
захворюваності населення.
Не зважаючи на те, що згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 вміст
хлороформу в питній воді нормується з 01.01.2015 року, до
теперішнього часу не впроваджені ефективні заходи щодо
зниження його концентрації до нормативних вимог 60 мкг/
дм3. Важливість зазначеної проблеми вимагає необхідність
проведення відповідних лабораторних досліджень для
вирішення питань оптимізації процесів знезараження та
покращення якості питної води, що актуально для
громадського здоров’я.
Методи. Проведення лабораторних досліджень
здійснювалось газохроматографічним методом.
Протягом 2015-2017 років проведено 2351 дослідження
питної водопровідної води на вміст хлороформу, з них з
перевищенням нормативів - 2290, що становить 97.4±0,1%, у
2015 році з 796 досліджень перевищували нормативи – 782
(98.2±0,46%), у 2016 році- з 932 досліджень - 909
(97.5±0,51%), у 2017 році з 623 досліджень-599 (96.1 ±0,77%).
Для статистичної обробки результатів використовувалась
програма Microsoft Excel 2003® Statistica v.6/1(Statsoft Inc/
CША) (ліц. № AGAR 909 E 415 822 FA).
Результати. У розподільчій водопровідній мережі
Шевченківського району міста у 2015 році відмічалось
підвищення вмісту хлороформу в середньому на 14,1%, в
2016 році - на 6,35%, у 2017 році - на 204,5% ; в Амур–
Нижньодніпровському районі - в 2015 році - на 17,9%; у 2016
році- на 39,6%; у 2017 році - на 45,1%; в мережі ж/м
Придніпровський в 2015 році - на 25%; в 2016 році - на 27,9%;
в 2017 році - на 14,8% по відношенню до показників, які
реєструвались на виході з насосно-фільтрувальних станцій.
Висновки. Аналіз результатів лабораторних досліджень
вказує на тенденцію збільшення концентрації хлороформу
на етапах транспортування води від насосно-
фільтрувальних станцій до споживача. Це свідчить про
недостатню ефективність технологічного процесу
водоочистки та потребує здійснення виробничого
лабораторного контролю водопостачальниками не лише на
виході в мережу відповідно до ДСанПіН 2.2.4-171-10, а і в
кінцевих точках водоспоживання. Дані лабораторних
досліджень доцільно використовувати для розробки та
проектування заходів, спрямованих на зменшення вмісту
органічних сполук у воді на всіх етапах водопідготовки, що
актуально для громадського здоров’я. Враховуючи високий
вміст хлороформу в питній водопровідній воді та його
негативний вплив на здоров’я населення, необхідно
пропагувати споживання доочищеної питної води.
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# 281. Acute toxicity of the glyphosate in quails

Dotsenko R.1, Filimonova N.1, Roman’ko M.2

1National University of Pharmacy;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Background. Glyphosate (N-(phosphonomethyl)glycine) is a
broad-spectrum systemic herbicide and crop desiccant. In Ukraine,
the annual application of herbicides based on glyphosate is
1-1,500 tons. Widespread use of glyphosate on cereals, corn,
sunflower, soybeans can lead to its entry into plants, and from
there into feed for animals, in particular birds. While glyphosate
and formulations have been approved by regulatory bodies
worldwide, concerns about their effects on humans and the
environment persist. Especially it depend by glyphosate-based
formulations, that contain a number of adjuvants, the identities of
which are considered trade secrets. Determination of acute toxicity
new forms of pesticides is intended for obtaining primary
information on the hazard of the substance being studied. The aim
of our work was to determine the acute oral toxicity of the
glyphosate in quails model.
Methods. Dose range was defined in the preliminary experiment.
Four test groups were administered glyphosate per os in the form
of aqueous emulsion in doses - 50, 500, 2000 and 5000 mg/kg
body weight. In the main experiment 6 groups were formed and
administered herbicide with the following doses - 3500, 4000,
4500, 5000, 5500, 6000 and 6500 mg/kg body weight. Also, two
control groups were formed. Each group contained 7 quails (n =
7). The experiments were conducted in accordance with existing
regulations governing the organization of works using experimental
animals and adherence to the principles of the "European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals Used for
Experimental and Other Scientific Purposes"
Results. Acute poisoning of the quails by glyphosate exhibits the
following clinical symptoms: depression, sitting in one place, lack
of appetite, decreased reaction to external stimuli. The death of the
birds observed during the first day after administration of
glyphosate. Pathologic signs of acute poisoning characterized an
increase liver volume owing to blood filling, cholecele, blood filling
in the vessels of the small intestine; swelling of the blind gut,
enlarged kidneys compared to control. It was determined, that the
LD50 value of glyphosate after single oral treatment in quail males
was 5227,25 ± 209,98 mg/kg of body weight.
Conclusion. The glyphosate can be attributed to Slightly toxic
substances (4th class of danger) for birds in accordance with
hygienic classification of pesticides of DSP 8.8.1.2.002-98.
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# 281. Гостра токсичність гліфосату для перепелів

Доценко Р.1, Філімонова Н.1, Романькo M.2

1Національний фармацевтичний університет;
2ННЦ «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Актуальність. Гліфосат (N-(фосфонометил)гліцин) -
системний гербіцид широкого спектру та висушувач рослин. В
Україні щорічно застосовується 1-1,500 тонни гербіцидів на
основі гліфосату.Широке застосування гліфосату на злаках,
кукурудзі, соняшнику, сої може призвести до його
проникнення в рослини, а звідти в корми для тварин, зокрема
птахів. Хоча гліфосат та технологія його виробництва були
затверджені регулюючими органами по всьому світу,
зберігаються побоювання щодо їхнього впливу на людину та
навколишнє середовище. Особливо це стосується сполук на
основі гліфосату, в яких міститься ряд допоміжних речовин,
склад яких вважається комерційною таємницею. Визначення
гострої токсичності нових форм пестицидів потрібне для
отримання первинної інформації про небезпеку досліджуваної
речовини.
Метою нашої роботи було визначення гострої пероральної
токсичності гліфосату на моделі перепелів.
Методи. Діапазон доз був визначений у попередньому
експерименті. Чотирьом досліджуваним групам вводили
гліфосат per os у вигляді водної емульсії у дозах 50, 500, 2000
та 5000 мг/кг маси тіла. В основному експерименті були
сформовані 6 груп, яким вводили гербіцид у наступних дозах -
3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000 і 6500 мг/кг маси тіла.
Також були сформовані дві контрольні групи. Кожна група
складалася з 7 перепелів (n = 7). Експерименти проводилися
відповідно до існуючих правил, що регулюють організацію
робіт із використанням експериментальних тварин, та з
дотриманням принципів «Європейської конвенції захисту
хребетних тварин, що використовуються для
експериментальних та інших наукових цілей».
Результати. При гострому отруєнні перепелів гліфосатом
виникають такі клінічні симптоми: пригнічений стан, сидіння
на одному місці, відсутність апетиту, зниження реакції на
зовнішні подразники. Смерть птахів спостерігалася протягом
першої доби після введення гліфосату. Патологічні ознаки
гострого отруєння включали: збільшення об´єму печінки
внаслідок наповнення кров´ю, розтягнення жовчного міхура
(холецеле), переповнення кров´ю судин тонкої кишки; набряк
сліпої кишки, збільшення нирок у порівнянні з контролем.
Було встановлено, що величина 50-відсоткової летальної
дози (LD50) гліфосату після одноразового перорального
введення самцям перепела становить 5227,25 ± 209,98 мг/кг
маси тіла.
Висновки. Гліфосат можна віднести до малотоксичних
речовин (4 клас небезпеки) для птахів відповідно до гігієнічної
класифікації пестицидів ДСП 8.8.1.2.002-98.
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# 398. Evaluation of pesticide neurotoxic effects in rats by
“open field” test

Rashkivska I., Kornuta N., Kolianchuk Ya., Prodanchuk M.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MоH of Ukraine

Introduction. The systematic uses of pesticides in agriculture
cause some their accumulation in the food products. An ingested
pesticide or the intermediates of their metabolism may cause
detrimental effects for human health. Laboratory experimental
studies have indicated that a significant part of pesticides that are
widely used in the world can produce neurotoxic effects on
exposure parental animals and their offspring. Of particular
concern is the manifestation of neurotoxic effects in young animals
that have been exposed of pesticides in pre- or postnatal period. In
utero exposure to pesticides may cause the alteration of nervous
system development and thus changes in offspring behavior.
Methods. “Open field” test is the most common methodology to
evaluate toxic effect on nervous system. The method is based on
assessment of animal behavior in unfamiliar surroundings. The
test allows evaluating a manifestation of separate behavioral
elements, motor and exploratory activity and emotionality of
animals. In present study we evaluated the behavioral reactions of
rat pups born from maternal treated with zeta-сypermethrin.
Offsprings got in utero and lactation exposure to different doses on
the pesticide. Behavioral parameters such as latency to the first
step (the time taken to leave the starting square), number of
crossed squares, rearings, urination and defecation acts, duration
and number of groomings and freezings were evaluated on the 13,
17, 21 and 60 PND.
Results. Changes of male and female pups behavioral reactions
by «open field» test were observed only during lactation period
(PND 13, 17, 21) in high doses of zeta-cypermethrin. After a period
of no exposure with zeta-cypermethrin from PND 21 to 60 the
recovery of behavioral reactions were observed of male and
female offsprings.
Conclusions. Investigation of behavioral reactions using "open
field" test allows identifying the presence and level of toxic effects
of rat nervous system. The "open field" test is implemented in the
laboratory practice of the Research Center.

# 398. Використання тесту «відкритого поля» при оцінці
нейротоксичних ефектів у щурят при впливі пестицидів

Рашківська І., Корнута Н., Колянчук Я., Проданчук М.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Систематичне надходження пестицидів у навколишне
середовище, а також наявність залишкових кількостей у
продуктах харчування сприяє попаданню їх в організм
людини, що провокує виникнення захворювань хімічної
етіології. В дослідженнях на тваринах показано, що значна
частина пестицидів, які широко використовуються в світі,
можуть чинити нейротоксичну дію як на дорослих, так і на
молодих тварин. Особливе занепокоєння викликає прояв
нейротоксичних ефектів у молодих тварин, які підпадали під
вплив пестицидів у пре- або постнатальний період. При
впливі пестицидів, на нервову систему, що розвивається,
можуть виникати зміни у поведінці тварин.
Методи. Найпоширенішим тестом в токсикологічних
дослідженнях для вивчення особливостей діяльності вищої
нервової системи у щурів є тест «відкритого поля». Принцип
цього методу полягає в дослідженні поведінкових реакцій
тварин у незвичному середовищі. Тест дозволяє оцінити:
вираженість і динаміку окремих поведінкових елементів,
рухову і дослідницьку активність, емоційний стан тварин. У
наших дослідженнях ми вивчали поведінкові реакції самиць
та самців щурят при дії відносно нового представника класу
пестицидів зета-циперметрину різного діапазону доз у пре- та
постнатальний період в умовах «відкритого поля». На 13–й,
17–й, 21–й та 60–й день після народження у щурят оцінювали
час до здійснення першого кроку (латентний період першого
руху), кількість перетнутих квадратів, стійок, уринацій та
актів дефекацій, кількість та сумарну тривалість грумінгів та
фризінгів.
Результати. Зміни поведінкових реакцій щурят (самиць та
самців) спостерігали у період лактації (на 13–й, 17–й, 21–й
день після народження) у високих дозах зета-циперметрину.
Після припинення надходження зета–циперметрину (з 21 по
60 день після народження) відмічається відновлення
поведінкових реакцій щурят обох статей.
Висновки. Дослідження поведінкових реакцій в умовах
«відкритого поля» дозволяє визначити наявність і ступінь
токсичного ураження нервової системи щурят. Тест
«відкритого поля» впроваджений у лабораторну практику
Наукового центру.
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# 399. Hematotoxic effect study of generic fungicide
cyproconazole on Wistar Hannover rats peripheral blood

Usenko T., Bubalo V., Shuliak V., Prodanchuk M.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MоH of Ukraine

Introduction. Cyproconazole (CYP) is a highly effective fungicide
of the triazole class with a wide range of action. It is widely used in
agriculture in Ukraine. It is an inhibitor of biosynthesis of sterols
including ergosterol in fungal cells: it inhibits C-14-demethylation
due to interaction with cytochrome P450. It is a part of many
modern compounds for controlling phytopathogens of fungal
etiology. Published scientific data about toxic effects of CYP on the
blood system are inconsiderable in number.
Purpose: Assess the effect of the generic triazole fungicide CYP
(purity 95%) on hematological and cytochemical parameters of
peripheral blood of Wistar Hannover rats in conditions of acute oral
toxicity study.
Methods. All manipulations with animals were carried out in
compliance with the provisions of the Medical and Biological
Research Ethics Commission of Research Center. The study was
conducted using 10 sexually mature male Wistar Han rats divided
into the control (0 mg/kg/bw) and the experimental groups, animals
of which were administered with CYP toxic dose of 175 mg/kg/bw
(1/2 of LD50) once orally by gavage. Peripheral blood was studied
on 0 and 1, 3, 7 and 14 days after the toxic exposure. The
following hematological parameters were studied: quantitative
content of erythrocytes, hemoglobin concentration, hematocrit
level, erythrocyte indices (mean cell volume, mean corpuscular
hemoglobin and mean corpuscular hemoglobin concentration),
number of leukocytes and platelets. Hemogram and the
morphological disturbances of blood cells and percentage of
different types of leukocytes were investigated in peripheral blood
smears. The cytochemical status of leukocytes was assessed on
the basis of the determination of the enzymatic activity of naphthol-
AS-D-chloroacetate esterase (NCHAE) in neutrophils, succinate
dehydrogenase (SDH) and acid phosphatase (AP) in lymphocytes.
Results. Changes in red blood were manifested by slight
erythrocytosis due to the CYP intoxication; polychromasia in
peripheral blood as a proof of available compensatory mechanism
was obtained. The probable leukocytosis, relative and absolute
neutrophilia with left shift to metamyelocytes were found. The
appearance of active phagocytic macrophages was noted in the
blood stream. The monocytopoesis activation was observed. The
fermental activity of NCHAE, SDH and AP were significantly
increased. CYP modulated the immune response of an organism
manifested by quantitative changes in subpopulations of
lymphocytes.
Conclusions. Due to obrained results the triazole fungicide
generic cyproconazole, 95% purity had hematotoxic action on
peripheral blood of Wistar Hannover male rats in conditions of
acute oral toxicity study.
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# 399. Дослідження гематотоксичної дії генеричного
фунгіциду ципроконазолу на периферичну кров щурів
Wistar Hannover

Усенко Т., Бубало В.,Шуляк В., Проданчук М.
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хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Ципроконазол (ЦИП) - високоефективний фунгіцид
широкого спектру дії класу триазолів.Широко застосовується
в сільському господарстві України. Є інгібітором біосинтезу
стеринів, у тому числі ергостеролу, в клітинах грибів:
пригнічує С-14-деметилювання через взаємодію з
цитохромом Р450. Входить до складу багатьох сучасних
препаратів для боротьби з фітопатогенами грибкової
етиології. Дані літератури щодо особливостей токсичної дії
ЦИП на систему крові малочисельні.
Мета: дослідити вплив генеричного триазольного фунгіциду
ЦИП (95 % чистоти), на гематологічні та цитохімічні показники
периферичної крові щурівWistar Hannover в умовах гострого
експерименту.
Методи. Всі маніпуляції з тваринами виконувались згідно
положень Комісії з етики медичних та біологічних досліджень
Центру. Дослідження були проведені на 10 статевозрілих
щурах самцяхWistar Han, розділених на контрольну (0 мг/кг
ЦИП) та експериментальну групу, якій була введена токсична
доза ЦИП 175 мг/кг маси тіла (1/2 від ЛД50) одноразово
внутрішньошлунково через зонд. Дослідження периферичної
крові проводились на 0 день та 1, 3, 7 та 14 добу після
експозиції. Вивчали гематологічні показники: кількісний вміст
еритроцитів, концентрацію гемоглобіну, рівень гематокриту,
еритроцитарні індекси (середній об’єм еритроцита, середній
вміст гемоглобіну в одному еритроциті, середня концентрація
гемоглобіну в одному еритроциті), кількість лейкоцитів та
тромбоцитів. Гемограма з оцінкою морфологічних змін клітин
крові та відсоткового співвідношення різних видів лейкоцитів
досліджувалась в мазках периферичної крові. Цитохімічний
статус лейкоцитів оцінювався на основі визначення
ферментативної активності нафтол-AS-D-
хлорацетатестерази (НХАЕ) в нейтрофілах,
сукцинатдегідрогенази (СДГ) та кислої фосфатази (КФ) в
лімфоцитах.
Результати. Зміни червоної крові проявлялись незначним
еритроцитозом внаслідок інтоксикації ЦИП; поліхромазією в
периферичній крові як підтвердження компенсаторного
механізму. Встановлений вірогідний лейкоцитоз, відносний та
абсолютний нейтрофільоз зі зсувом лейкоцитарної формули
вліво до метамієлоцитів. В судинному руслі відмічена поява
активних фагоцитуючих макрофагів. Спостерігалась
активація моноцитопоезу. Активність НХАЕ, СДГ та КФ
достовірно підвищувалась. ЦИП модулював імунну відповідь
організму, що проявлялось кількісними змінами субпопуляцій
лімфоцитів.
Висновки. Аналіз результатів дослідження засвідчив
гематотоксичну дію генеричного триазольного фунгіциду
ципроконазолу, 95 % при гострому надходженні в організм
щурів самцівWistar Hannover.
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# 400. Comparative assessment of the effect of five generic
pesticides cyproconazole on reproductive function of male
and female Wistar Hannover rats

Kolianchuk Ya., Nedopytanska N., Rashkivska I., Prodanchuk M.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MоH of Ukraine

Introduction. One of the most important directions of chemical
compounds safety assessment is reproductive toxicity. There are
various factors associated with abnormalities of reproductive
system, including nutrition, environment, socio-economic status,
lifestyle and stress. There is every reason to suppose that
pesticides also significantly contribute to reproductive disorders.
Therefore, the purpose of this study was to identify the hazard and
risk assessment gonado- and reproductive toxicity influenced by
five generic pesticides cyproconazole of different manufacturers
and in various technical grades on male and female Wistar Han
rats and compare the results.
Methods. The active substances of cyproconazole (95; 95.48;
95.8; 95.98; 96.3%) were administered daily by oral gavage for 5
days/week, in two groups of animals, 20 males and females in
each, at doses of 0.2 and 2 mg/kg body weight for 10-11 weeks for
males and 9-10 weeks for females. Control animals received
equivalent amount of vehicle. Intact females, intended for mating,
were kept at the same time with control and experimental animals.
Functional indicators of gonad state and the animals ability to
reproduction were examined after the end of exposure period. The
duration and the frequency of each stage of the estrous cycle in
female rats and the number of motile sperm, the total amount of
sperm and the number of abnormal forms of germ cells of the male
rats were studied. The reproductive function state in females was
evaluated on day 20th of pregnancy. Thereby the number of
corpora lutea in the ovaries, number of alive, dead and resorbed
fetuses and embryos, the fetus weight, total weight of litters, the
occurrence of malformations. The indices of pairing, conception,
fertility, pregnancy, and the length of precoital interval were taken
into account were registered. The studies were conducted in
accordance with the recommendations of the Bioethics
Commission and the standard operating procedures of the Center,
within the Good Laboratory Practice (GLP) requirements.
Results. All five test substances in high dose of 2 mg/kg body
weight cause reproductive toxicity (antiandrogenic activity), which
manifests in the changes of morpho-functional state of the gonads
in experimental groups of males and reproductive parameters in
females. In addition, there was adverse influence on males and
females fertility, which was assessed by the indexes of conception
and fertility.
Conclusions. Comparing the obtained data, it may be concluded
that all the test substances does not cause the general toxic
effects and not induce any adverse effects on the reproductive
function of male and female Wistar Han rats in the low dose 0.2
mg/kg/bw (NOEL).

# 400. Порівняльна оцінка впливу п’яти генеричних
пестицидів ципроконазолу на репродуктивну функцію
самців та самиць щурівWistar Hannover

Колянчук Я., Недопитанська Н., Рашківська І., Проданчук М.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Репродуктивна токсичність, це одне з найбільш
важливих напрямків при оцінці безпеки хімічних сполук.
Існують різні чинники пов'язані з порушеннями
репродуктивної системи, включаючи харчування,
навколишнє середовище, соціально-економічний статус,
спосіб життя і стрес. Є всі підстави припускати, що значний
внесок в репродуктивні порушення вносять так само і вплив
пестицидів. Тому метою даної роботи було ідентифікувати
небезпеку і оцінку ризику гонадо- та репродуктивної
токсичності впливу п’яти генеричних пестицидів
ципроконазолів різних виробників та концентрацій на самців і
самиць щурівWistar Han та порівняти отримані дані.
Методи. Діючі речовини ципроконазолу (95; 95,48; 95,8; 95,98;
96,3 %) вводились щодня (5 днів на тиждень),
внутрішньошлунково двом групам тварин, по 20 самців та
самиць в кожній, в дозах 0,2 і 2 мг/кг маси тіла впродовж
10-11 тижнів для самців та 9-10 тижнів для самиць.
Контрольні тварини отримували еквівалентну кількість
розчинника. Паралельно з контрольними і піддослідними
тваринами утримувались інтактна група тварин для
спарювання. Після закінчення експозиції досліджувалися
функціональні показники стану гонад і здатність тварин до
відтворення потомства. У самиць вивчали стан естрального
циклу, тривалість і частоту кожної його стадії. У самців
визначали загальну кількість сперматозоїдів, абсолютну і
відносну кількість рухливих спермій, а також число
патологічно змінених форм статевих клітин. Стан
репродуктивної функції у самиць визначали на 20 день
вагітності. При цьому реєстрували кількість жовтих тіл в
яєчниках, кількість живих, мертвих і резорбованих плодів і
зародків, масу тіла плодів, загальну масу посліду, наявність
грубих аномалій розвитку. Визначали індекси спарювання,
зачаття, фертильності, вагітності, враховували тривалість
прекоїтального інтервалу. Дослідження проведені згідно
рекомендацій комісії біоетики та стандартних операційних
процедур Центру, розроблених у відповідності до
рекомендацій та вимог Належної лабораторної практики
(GLP).
Результати. Всі п’ять тестових субстанцій в максимальній
дозі 2 мг/кг маси тіла володіють репродуктивною токсичністю
та чинять виражену антиандрогенну дію, що проявляться в
змінах морфо-функціональних показників стану статевих
залоз у піддослідних групах самців та репродуктивних
показників у самиць. Крім того, відзначався негативний
вплив на запліднюючу здатність самців і самиць та їх
плодючість, про яких судили за індексами зачаття і
фертильності.
Висновки. Порівнюючи отримані данні можна зробити
висновок, що всі досліджувані тестові субстанції не володіють
загально токсичним ефектом та не надають пошкоджуваної
дії на гонади та репродуктивну функцію самців та самиць
щурівWistar Han при дії дози 0,2 мг/кг маси тіла (NOEL).
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# 411. Assessment of generic triazole pesticides genotoxic
properties in gene mutations studies via Ames test

Bubalo V., Usenko T., Zhminko P., Tkachuk T., Bubalo N., Zubko
O., Nedopytanska N.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MоH of Ukraine

Introduction. Triazoles is the huge group of pesticides - inhibitors
of sterols synthesis, which is widely used in agriculture of Ukraine.
Determination of potential genotoxic properties of generic
pesticides is a mandatory requirement to justify their safety usage.
According to international requirements to toxicological studies
they should be performed in complience to OECD and ICH
guidelines with GLP conditions.
Methods. Research Center implements full battery of tests for
determination of mutagenic properties of chemical substances.
Gene mutations in Ames test (OECD 471) are detected by altering
the enzymatic activity of bacteria: the transition from auxotrophy to
prototrophy by nutrient substrates, in particular for such amino
acids as histidine and tryptophan. In strains S.typhimurium TA98
and TA1537 the mechanism is implemented through the frameshift
mutation. S.typhimurium TA100 and TA1535 and E. coli wp2
strains, realize through the base-pare substitution like loss of one
nucleotide during translation.
Results. Literature data confirm that the chemical features of the
triazole ring structure, which is a structural component of triazole
fungicides, could have mutagenic properties in assays in vitro.
During 2015-2017, we examined 24 test substances of generic
triazole pesticides: epoxiconazole, cyproconazole, propiconazole,
tebuconazole, flutriafol, difenoconazole, triadimefon, triticonazole
in order to evaluate their mutagenic potential in full compliance
with OECD 471 and compare the results within the Research
Center’s historical control and published data.
The studies of generic pesticides were conducted with ready-to-
use test kits by fluctuation method with 90-minutes preincubation in
suspension in six concentrations from 0.0008 to 5 mg/ml with and
without exogenous activation.
Obtained results of positive controls in all strains in Ames assay
had shown that all variants of test procedure carried out correctly .
The results of negative and positive controls were in the
permissible limits of historical control, which was created at
Research Center. It has been shown that all of the
abovementioned generic triazole pesticides show absence of
mutagenic properties in all test concentrations in both variants of
assay conduction.
Conclusions. Significant differences between obtained results and
published data were not found. The study of mutagenic properties
of triazole generic pesticides is important today and investigated
insufficiently. Molecular chemical structure is determined the
toxicologycal features of triazole generic fungicides, presence of
additional impurities due to synthesis. In our point of view such
mixtures can have genotoxic properties and be able to cause the
mutagenic risks for humans.
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# 411. Дослідження генних мутацій при вивченні
генотоксичних властивостей генеричних пестицидів
триазольного ряду у тесті Еймса

Бубало В., Усенко Т.,Жмінько П., Ткачук Т., Бубало Н., Зубко
О., Недопитанська Н.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Триазоли – це найбільш велика група пестицидів-
інгібіторів синтезу стеринів, які інтенсивно використовуються
у сільському господарстві на території України. Визначення
генотоксичного потенціалу при дослідженні генеричних
пестицидів є обов’язковою вимогою обґрунтування їх
безпечного використання. Сучасні міжнародні вимоги до
проведення токсикологічних досліджень передбачають
виконання всіх експериментальних етапів згідно
рекомендацій OECD та ICH у системі якості GLP.
Методи. Науковий Центр наразі реалізує повну батарею
випробувань для встановлення мутагенної активності
хімічних речовин. Зокрема у тесті Еймса (OECD 471), генні
мутації виявляються за зміною ферментативної активності
бактерій: перехід від ауксотрофності до прототрофності по
поживних субстратах, зокрема по таким амінокислотах як
гістидин і триптофан. У штамів S.typhimurium ТА98 та ТА1537
механізм реалізується через зсув рамки зчитування:
випадіння одного нуклеотида під час трансляції, у штамів
S.typhimurium ТА100 та ТА1535 і E.coli wp2 – через заміну пар
основ, як наслідок змінюється вся подальша послідовність
нуклеотидів.
Результати. Дані літератури свідчать, що хімічні особливості
будови триазольного кільця, яке є структурною складовою
триазольних фунгіцидів можуть мати мутагенні властивості в
умовах in vitro.
Впродовж 2015-2017 рр. нами було досліджено 24 тестові
субстанції генеричних пестицидів триазольного ряду –
епоксиконазол, ципроконазол, пропиконазол, тебуконазол,
флутріафол, дифеноконазол, триадимефон, тритиконазол з
метою оцінити їх мутагенний потенціал у повній відповідності
до OECD 471 й порівняти результати в рамках історичного
контролю Центру та з опублікованими .
Дослідження проведено з використанням готового набору
тест-системи флуктуаційним методом з 90 хвилинною
преінкубацією у суспензії в шести концентраціях генеричних
пестицидів від 0.0008 до 5 мг/мл з та без додавання
екзогенної мікросомальної фракції.
Отримані результати досліджень тесту Еймса свідчать, що
позитивні контролі, які використовувались з окремими
штамами у варіантах експерименту з та без метаболічної
активації спрацювали у повній мірі. Дані негативного та
позитивного контролю знаходились у допустимих межах
історичного контролю, сформованого в Центрі. Було
показано, що всі вищезазначені генеричні пестициди
триазольного ряду, не проявили мутагенних властивостей у
всіх досліджених концентраціях та варіантах проведення
тесту.
Висновки. Порівнявши отримані власні дані з
опублікованими значних відмінностей не було встановлено.
Дослідження мутагенних властивостей пестицидів генериків
триазольного ряду на сьогодні не втрачає своєї актуальності і
пов’язано з особливостями хімічної структури молекули,
наявності домішок, утворених в результаті синтезу, які
можуть становити загрозу виникнення мутагенних ризиків
для людини.
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# 414. Mutagenicity study of generic pyrethroid pesticides
lambda-cyhalothrin and alpha-cypermethrin in the mammalian
in vivo micronucleus test

Tkachuk T., Prodanchuk M., Nedopytanska N., Kravchuk O.,
Bubalo V., Tkachuk O., Zubko O., Kostik O.

Medved Research Center of Preventive Toxicology, Food and
Chemical Safety of the MоH of Ukraine

Introduction. Experimental mutagenicity data is a mandatory part
of the toxicological assessment of the justifying their safety usage
in the environment. Nowadays, in our Research center we
successfully conduct the recommended standard test battery,
which includes: in vitro tests gene mutation test in bacteria
(fluctuation Ames OECD 471), and in the mammalian cells
micronucleus assay (OECD 487); in vivo tests in the mammalian
cells metaphase chromosomal aberration assay (OECD 475),
micronucleus assay (OECD 474) and comet assay (OECD 489).
The micronucleus test is recognized as one of the most sensitive
widely and frequently used test to identify test-substances that
cause cytogenetic damage. The micronucleus test evaluates
pathological structure which formed from a chromosomal material
and it can include both whole chromosome and their fragments.
Following OECD 474 guidelines we modified test for rapid
mutagenicity screening of generic pesticides. The tests are
conducted following the Standard Operating Procedures, in
compliance with Good Laboratory Practices requirements.
Methods. Two samples of technical pyrethroid pesticides lambda-
cyhalothrin (purity 97,1%) and alpha-сypermethrin (purity 97,4 %)
obtained from different manufacturers were studied. The
mutagenic activity was studied on CD1 healthy young mice, male
obtained from the SPF animal breeding facility of small laboratory
animals of the State Enterprise “L. I. Medved's Research Center”
with the certificate of animal health. Acclimatization of the animals
took at least 5 days before dosing. The test substances of lambda-
cyhalothrin were administered as an aqueous emulsion, orally; the
test substances of alpha-Cypermethrin were administered with
vegetable oil. We studied the micronuclei formations in
polychromatophilic erythrocytes (PCE) of the mice bone marrow.
Sample of lambda-cyhalothrin was investigated in the following
doses: 5.0; 1.0; 0.2 mg/kg/ body weight and sample of alpha-
сypermethrin was studied in doses: 20.0; 2.0; 0.2 mg/kg/ body
weight. The experiments were accompanied by positive and
negative control. Exposure time - 24 hours.
Results. In dose of 5.0 mg/kg/body weight of lambda-cyhalothrin
were observed significant (p≤0.05) increase in the frequency of
micronucleated PCE in compared to the negative control and
historical control data. The alpha-cypermethrin were no observed
significant increase in the frequency of the micronucleated PCE in
doses 20.0; 2.0; 0.2 mg/kg/ body weight.
Conclusions. Under the conditions of our experiment, lambda-
cyhalothrin in the mammalian in vivo micronucleus test showed a
genotoxic effect.

# 414. Дослідження мутагенної активності генеричних
пиретроїдних пестицидів лямбда-цигалотрину та альфа-
циперметрину в тесті на індукцию мікроядер в клітинах
кісткового мозку мишей in vivo

Ткачук Т., Проданчук М., Недопитанська Н., Кравчук О.,
Бубало В., Ткачук О., Зубко О., Костик О.

Науковий центр превентивної токсикології, харчової та
хімічної безпеки імені академіка Л.І. Медведя МОЗ України

Вступ. Дослідження мутагенної активності є обов’язковим
елементом токсикологічної оцінки факторів навколишнього
середовища при їх регламентуванні в середовищі
життєдіяльності людини. На сьогоднішній день в нашому
дослідницькому центрі ми успішно використовуємо
рекомендовану стандартну батарею тестів на мутагенність,
яка включає в себе: тест на індукцію генних мутацій у
бактерій in vitro (тест Еймса OECD 471), а також у клітинах
ссавців – тест на індукцію аберацій хромосом in vivo (OECD
475), тест на індукцію мікроядер в in vitro та in vivo (OECD 487
та OECD 474) та метод ДНК-комет in vivo (OECD 489).
Мікроядерний тест визнано одним з найбільш чутливих
широко використовуваних тестів для ідентифікації тестових
речовин, які викликають цитогенетичниі пошкодження, і як
наслідок, призводять до утворення мікроядер, які містять як
відстаючі фрагменти хромосом, так і цілі хромосоми.
Відповідно до рекомендацій OECD 474 ми модернізували тест
для швидкого скринінгу мутагенних властивостей генеричних
пестицидів. Тести проводяться згідно Стандартних
Операційних Процедур, відповідно до вимог Good Laboratory
Practice.
Методи. Були досліджені технічні зразки пиретроїдних
пестицидів Лямбда-цигалотрин (чистоти 97,1%) та Альфа-
циперметрин (чистоти 97,4 %), отримані від різних
виробників. Дослідження мутагенної активності проводились
на молодих статевозрілих мишах самцях лінії CD1 отриманих
з SPF питомника дрібних лабораторних тварин Державного
Підприємства «Науковий Центр превентивної токсикології
імені Л.І.Медведя». Акліматизація тварин перед
випробуваннями відбувалась не менше 5 діб. Тестову
субстанцію Лямбда-цигалотрин вводили у вигляді водної
емульсії в дозі 5.0; 1.0; 0.2 мг/кг маси тіла перорально;
Тестову субстанцію Альфа циперметрин розводили на
рослинній олії і вводили в дозах 20.0; 2.0; 0.2 мг/кг маси тіла.
Експерименти супроводжували позитивними і негативними
контролями. Час експозиції – 24 години. Дослідження
мікроядер проводили на поліхроматофільних еритроцитах
(ПХE) кісткового мозку мишей.
Результати. При дослідженні Лямбда-цигалотрину в дозі 5.0
мг/кг маси тіла спостерігалось статистично достовірне
(p≤0.05) підвищення частоти ПХЕ з мікроядрами в порівнянні
з даними негативного та історичного контролію. Альфа-
циперметрин в дозах 20.0; 2.0; 0.2 мг/кг маси тіла не показав
статистичного підвищення рівня частоти ПХЕ з мікроядрами.
Висновки. Лямбда-цигалотрин в умовах нашого
експерименту в тесті на індукцію мікроядер в ПХЕ проявив
генотоксичний ефект.
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# 426. Estimation of acute chemical poisonings of children in
the Republic of Moldova

Manceva T., Pinzaru I., Turcanu G., Sircu R., Sanduleac E.

National Center of Public Health, Moldova

Introduction: According to WHO reports, one of the main public
health problems is accidental poisonings. At global level, there are
several million of acute chemical poisonings of accidental or
suicidal origin per year. Acute chemical poisoning (ACP) continue
to be a current public health issue, including in the Republic of
Moldova. The monitoring of acute chemical poisonings in the
country during the period 2012-2017 established an impressive
number of 24388 cases of intoxication, death rate constituted
3.8%. From total number of poisonings, 7174 were among children
over 29.4% and 25 died.
Scope. Assessment of the situation regarding acute chemical
poisonings of children during the period 2012-2017 in the Republic
of Moldova and the elaboration of preventive measures.
Methods. An epidemiological, descriptive, analytical, observational
and comparative study was done to achieve the goal. The
Microsoft Office Excel program was used for account and
registration of chemical poisonings of children in the electronical
register. All data obtained where processed using the Epi Info ™ 7
application.
Results. The analysis of ACP of children during the period
2012-2017 shows that poisonings prevailed in 2015 - 1742
absolute cases, including 4 deaths, 712 poisonings were
registered to children aged 1 to 3 years and 1030 children cases
from 3 to 18 years. Starting with 2016 after the approval and put in
practice of the Ministry of Health Order no. 906 of 30.11.2015 on
the notification and investigation of acute chemical nonprofessional
poisoning, the number of intoxications decreased to 1101 affected,
including 3 deaths. At the same time, during the period 2012-2017
there were 4186 cases of poisoning in children aged 1 to 3 years
and 2988 poisoned children aged 3 to 18 years.
Conclusions. In Moldova the most frequent poisonings are
registered for children from 3 to 18 years, then at age group less
than 3 years. Development of prevention measures, parents’
awareness about the real impact of chemical substances on
children health can prevent and reduce the number of poisonings.

TOXICOLOGY /
ТОКСИКОЛОГІЯ

# 426. Оцінка гострих хімічних отруєнь дітей у Республіці
Молдова

Манчева Т., Пинзару Ю., Цуркану Г., Сырку Р., Сандуляк Е.

Національний центр громадського здоров'я, Молдова

Вступ. Згідно з повідомленнями ВООЗ, випадкові отруєння -
одна з основних проблем охорони здоров'я. На глобальному
рівні щороку стається кілька мільйонів гострих хімічних
отруєнь випадкового або суїцидального походження. Гостре
хімічне отруєння (ГХО) залишається актуальною проблемою
охорони здоров'я, в тому числі в Республіці Молдова. Згідно
даних моніторингу, протягом 2012-2017 рр.. у країні виникла
вражаюча кількість гострих хімічних отруєнь - 24388 випадків
інтоксикації, рівень смертності становив 3,8%. Із загального
числа отруєнь 7174 виникли серед дітей (це більше 29,4%), 25
із них померло.
Задача дослідження: оцінка ситуації щодо гострих хімічних
отруєнь у дітей за період 2012-2017 рр. у Республіці Молдова
та розробка профілактичних заходів.
Методи. Для досягнення поставленої мети було виконане
епідеміологічне, описове, аналітичне, спостережне та
порівняльне дослідження. Для обліку та реєстрації в
електронному реєстрі хімічних отруєнь у дітей була
застосована програма Microsoft Office Excel. Усі одержані дані
були оброблені за допомогою додатку Epi Info ™ 7.
Результати. Аналіз ГХО в дітей за період 2012-2017 рр.
показує, що отруєння переважали в 2015 році - абсолютна
кількість випадків захворювання становила 1742, в тому числі
4 смерті, зареєстровано 712 випадків отруєння у дітей віком
від 1 до 3 років та 1030 випадків у дітей від 3 до 18 років.
Починаючи з 2016 р., після затвердження та введення в дію
наказу Міністерства охорони здоров'я №906 від 30.11.2015 р.
про повідомлення та розслідування гострих хімічних
непрофесійних отруєнь, кількість інтоксикацій зменшилася до
1101, включаючи 3 смертельних випадки. У той же час,
протягом 2012-2017 рр. було зареєстровано 4186 випадків
отруєння серед дітей віком від 1 до 3 років та 2988 випадків
отруєння в дітей віком від 3 до 18 років.
Висновки. У Молдові отруєння частіше реєструються в дітей
віком від 3 до 18 років, ніж у віковій групі молодше 3 років.
Розробка профілактичних заходів, пильність батьків з
приводу реального впливу хімічних речовин на здоров'я дітей
може запобігти та зменшити кількість отруєнь.
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# 105. Preparation and implementation of national reference
standards for influenza virus subtypes H5 and H7

Rula O.1, Muzyka D.1, Tkachenko S.1, Stegniy B.1, Pishchanskyi
O.2

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Systematic epizootic monitoring in wild animal
populations is a key link in the early warning system and the
organization of preventive measures against the spread of avian
influenza. Haemagglutination inhibition test (HIT) is a gold
standard of differential diagnostics. In order to implement this gold
standard it is necessary to continuously improve the technology of
manufacturing and control of the relevant test systems, and most
importantly, to renew current epizootic strains in order to obtain
highly specific and active components.
Methods.We used new epizootic strains of the avian influenza
virus H5 (H5N2-A/Garganey/Dzhankoy/4-17-11/10) and H7 (H7N3-
A/Mallard/Askania-Nova/23-15-02/11) isolated in 2010 and 2011.
Virological tests were performed on chicken embryos (CE) in
accordance with the OIE requirements. Viruses were inactivated
by β-propylactone (0.05%). Positive blood serums were obtained
by vaccinating laboratory birds with inactivated antigens mixed with
oil adjuvant Montanid ISA-70. The activity and specificity of
antigens and blood serums were determined by HIT cross-
reactions with reference antigens and blood serums, manufactured
by Italy end U.K.
Results. The H5N2 virus was isolated from the cloacal swab of an
asymptomatic garganey (Anas querquedula), H7N3 virus - from
the fecal samples of mallard (Anas platyrhynchos). The low
pathogenicity of the H5 virus was confirmed by the Intravenous
Pathogenicity Index (IVIP) - 0.00, and by sequence data (EIPKGR/
GLE). The low pathogenicity of the H7 virus was confirmed by
sequencing (EIPKGR/GLE). After reactivation of viruses biological
properties the material with hemagglutinin activity index amounted
8-9 log2 (H5) and 8-10 log2 (H7) was obtained. On day 13 after the
immunization of 20-day old chickens with the antigen Н5, the
average antibody titer was 1.8 log2, on 8th day after
hyperimmunization (21st experimental day) this index increased in
3.8 times and amounted to 8.7 log2, and after 18 days(32nd
experimental day) the mean antibody titer was 10.4 log2. When the
antigen Н7 was used the following results were obtain: on day 14 –
9,5±1,5 log2, on day 32 – 11,1±0,6log2. High specificity of the
derived antigens and blood serums was confirmed by HIT with
reference antigens and serums.
Conclusions. Use of locally produced reference standards from
epizootic strains isolated in Ukraine will increase the effectiveness
of avian influenza H5 and H7 virus control as well as the sensitivity
and specificity of laboratory diagnostics.

# 105. Виготовлення та впровадження вітчизняних
референс-стандартів до вірусу грипу підтипу Н5 та Н7

Рула О.1, Музика Д.1, Ткаченко С.1, Стегній Б.1, Піщанський
О.2

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Ключовою ланкою системи раннього попередження та
організації запобіжних заходів проти поширення пташиного
грипу є систематичний епізоотичний моніторинг у популяції
диких тварин. "Золотий стандарт" диференціальної
діагностики – реакція затримки гемаглютинації (РЗГА). Для
реалізації цього "золотого стандарту" необхідно постійно
вдосконалювати технологію виготовлення та контролю
відповідних тест-систем, а головне - поновлювати актуальні
епізоотичні штами для отримання високоспецифічних та
активних компонентів.
Методи. У наших дослідженнях були використані нові
епізоотичні штами вірусу пташиного грипу H5 (H5N2-A/
Garganey/Dzhankoy/4-17-11/10) and H7 (H7N3-A/Mallard/
Askania-Nova/23-15-02/11), виділені у 2010 та 2011 роках.
Вірусологічні дослідження проводилися на курячих ембріонах
(КЕ) відповідно до вимог Міжнародного епізоотичного бюро
(МЕБ). Віруси були інактивовані β-пропілактоном (0,05%).
Позитивні сироватки крові були отримані шляхом щеплення
лабораторних птахів інактивованими антигенами, змішаними
з масляним ад'ювантом "Montanid ISA-70". Активність та
специфічність антигенів і сироваток крові визначали за
допомогою РЗГА з використанням міжнародних референс-
стандартів з Італії та Об´єднаного Королівства.
Результати. Вірус H5N2 був виділений із клоакального змиву
чирка-тріскунка (Anas querquedula), вірус H7N3 - з фекалій
крякви (Anas platyrhynchos). Низька патогенність вірусу H5
була підтверджена індексом внутрішньовенної патогенності
(Intravenous Pathogenicity Index - IVIP) - 0,00 та даними
визначення послідовності амінокислотних залишків у білках
(EIPKGR/GLE). Низька патогенність вірусу H7 була
підтверджена визначенням послідовності амінокислотних
залишків у білках (EIPKGR/GLE). Після відновлення
біологічних властивостей вірусів був отриманий матеріал із
показником активності гемаглютиніну 8-9 log2 (H5) і 8-10 log2
(H7). При імунізації курчат-бройлерів 20-добового віку
антигеном Н5 на 13 добу після щеплення середній титр
антитіл становив 1,8±2,3 log2 , на 8 добу після гіперімунізації
(21 доба досліду) цей показник збільшився в 3,8 рази та
становив 8,7±1,6log2 , а через 18 діб (32 доба досліду)
середній титр антитіл становив 10,4±1,3 log2. У свою чергу
при використанні антигену Н7 були отримані наступні
результати: на 14 добу – 9,5±1,5 log2, на 32 добу –
11,1±0,6log2. Висока специфічність отриманих антигенів та
сироваток крові була підтверджена в РЗГА з використанням
міжнародних референс-стандартів.
Висновки. Використання у системі епізоотологічного
моніторингу вітчизняних референс-стандартів із актуальних
епізоотичних штамів ізольованих на території України,
дозволить підвищити ефективність протиепізоотичних
заходів щодо контролювання грипу птиці підтипів Н5 та Н7, а
також чутливість та специфічність лабораторної діагностики.
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# 113. Statistical data on detection of antimicrobial agent
residues in the chicken manure

Dobrozhan Yu., Bondarets O., Bayer O.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine

Introduction.With the aim to prevent the poultry diseases during
the intensive manufacture of poultry products, as well as to
stimulate the growth of poultry, in subtherapeutic doses, significant
amounts of antimicrobial agents are used. They are excreted with
poultry manure and are accumulated in poultry products and,
therefore, they are contaminants posing risks to the environment
and human health. Thus, antimicrobial agents were found in 67%
of surface and ground waters situated near the poultry farms in
Ohio (USA).
The presence of antibacterial drugs leads to the development of
antibiotic-resistant strains of bacteria that are contained in chicken
bodies. The chicken manure becomes a reservoir of Escherichia
coli having the multiple resistance to antibiotics.
Methods. The research was carried out on the basis of the
scientific and chemical-toxicological department of the State
Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary-Sanitary Expertise.
The object of research was the chicken manure of commercial
chicken flocks of various poultry farms in Ukraine. Chicken manure
samples were collected throughout 2017 and January of 2018. We
determined certain antibiotics as follows: amoxicillin, enrofloxacin,
norfloxacin, tetracycline, chlortetracycline, oxytetracycline,
doxycycline, sulfatiazol, sulfadimethoxine, sulfaguanidine,
sulfadizine, sulfamerazine, sulfamethazine,
sulfamethoxypiridazine, sulfamethoxazole, sulfanilamide, tylosin,
erythromycin. During this period, 87 samples of chicken
manure were examined.
The content of antibiotics in chicken manure was determined by
sequential extraction and solid phase purification taking into
account peculiarities of the matrix under the investigation and
using a liquid chromatograph with mass spectrometric detector
produced by the Waters (USA).
Results. Of the 87 samples tested, 10 samples were found to be
positive.
The antibacterial drugs were detected in 10 (11.49%) samples of
chicken manure. Of these, 3 (30%) samples showed the
doxycycline presence in concentrations ranging from 46.36 μg/kg
to 116.77 μg/kg; there was enrofloxacin – from 22 to 46.39 μg/kg –
in 3 (30%) samples, and in six (60%) samples, norfloxacin was
detected at concentrations ranging from 37.203 μg/kg to 116.0 μg/
kg, in four samples (40%), oxytetracycline was found in the range
from 30.603 μg/kg to 62.98 μg/kg; tetracycline was determined in
three samples with concentration from 37.91 μg/kg to 69.01 μg/kg,
and in one sample, sulfamethazine (sulfadimidine) was detected at
the concentration of 19.96 μg/kg.
Conclusions. The results obtained in laboratory research testify to
the use of antimicrobial drugs in chickens of production herds.

VETERINARY MEDICINE /
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# 113. Статистичні дані з визначення залишків
протимікробних препаратів у посліді курей

Доброжан Ю., Бондарець О., Байєр О.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Під час інтенсивного виробництва продукції
птахівництва для запобігання хворобам птиці, а також, в
субтерапевтичних дозах, для стимуляції росту птиці
використовується значна кількість антимікробних засобів.
Вони виділяються з послідом та накопичуються у продукції
птахівництва і таким чином являються забруднювачами, що
несуть ризики для навколишнього середовища та здоров’я
людини. Так, антимікробні препарати знаходили в 67%
поверхневих та ґрунтових вод, що знаходились поблизу
птахофабрик в Огайо (США).
Наявність антибактеріальних препаратів спричиняє розвиток
стійких до антибіотиків штамів бактерій, що містяться в
організмі курей. Послід стає резервуаром кишкової палички з
множинною стійкістю до антибіотиків.
Методи. Дослідження проведені на базі науково-дослідного
хіміко-токсикологічного відділу Державного науково-
дослідного інституту з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи.
Об'єктом досліджень був послід курей промислового стада
різних птахофабрик України. Проби посліду відібрані на
протязі 2017 року та січня місяця 2018 року. Визначали такі
антибактеріальні препарати: амоксициклін, енрофлоксацин,
норфлоксацин, тетрациклін, хлортетрациклін,
окситетрациклін, доксициклін, сульфатіазол,
сульфадиметоксин, сульфагуанідін, сульфадізин,
сульфамеразин, сульфаметазин, сульфаметоксипірідазин,
сульфаметоксазол, сульфаніламід, тилозин, еритроміцин. За
вказаний період було досліджено 87 зразків посліду.
Вміст антибіотиків у посліді курей визначали за допомогою
послідовної екстракції та твердо фазної очистки з
урахуванням особливостей досліджуваної матриці з
використанням рідинного хроматографа з мас-
спектрометричним детектором фірми «Waters» (США).
Результати. З 87 досліджених зразків позитивними
виявилися 10 зразків.
Антибактеріальні препарати виявили у 10 (11,49 %) зразках
курячого посліду. З них у 3 (30 %) зразках було виявлено:
доксициклін у концентраціях в межах від 46,36 мкг/кг до
116,77 мкг/кг; у 3 (30 %) зразках енрофлоксацин – від 22 до
46,39 мкг/кг а також у шести зразках (60 %) виявили
норфлоксацин у концентраціях від 37,203 мкг/кг до 116,0 мкг/
кг, в чотирьох зразках (40 %) виявили окситетрациклін в
межах від 30,603 мкг/кг до 62,98 мкг/кг тетрациклін виявили в
трьох зразках з концентрацією від 37,91 мкг/кг до 69,01 мкг/кг
та в одному зразку виявили сульфаметазин (сульфадимедин)
у концентрації 19,96 мкг/кг.
Висновки. Отримані результати лабораторних досліджень
свідчать про використання протимікробних препаратів у
курей продуктивного стада.
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# 117. Dynamics of accumulation of immunocompetent cell
subpopulations in the chick spleen under condition of
experimental infection with the low pathogenic avian influenza
virus

Medvid K., Muzyka D., Rula O., Stegniy B.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The highly pathogenic avian influenza is one of the
most contagious diseases of numerous species of wild birds and
poultry, which causes significant economic losses in modern
poultry farming. Avian influenza outbreaks were also registered in
Autonomous Republic of Crimea. Therefore, the issues of the
epizootological peculiarities of the disease progression and the
formation of immunity remain extremely relevant for researchers
from many countries of the world.
Methods. The research was conducted on two poultry groups, 35
birds in each: Group 1 ‒ the day-old chicks infected with the virus
of low pathogenic avian influenza А/ Slender-billed Gull/
CHBZ/11/2009, and Group 2 ‒ served as control, contained of
intact chicks. Samples of the spleen were collected on the 1st, 3rd,
5th, 7th, 10th, 14th and 21st days of infection. Histological slices
were produced using the HM 525 freezing microtome (MICROM
International GmbH), slices were stained by immunohistochemical
method of labeled streptavidin- biotin using monoclonal antibodies
against subpopulations of immunocompetent cells: CD4, CD8,
macrophages, as well as IgG-, IgA-, IgM-producing cells.
Microscopy of histological slices and data processing were
performed using the Axioskop 40 microscope (Carl Zeiss) and
VideoTesT- Morphology 5.1 software. Statistical results were
obtained using SPSS Statistics 17.0 software.
Results. Immunohistochemical studies resulted in the percentage
increase of macrophages in the spleen just from the first days of
observation. Peak value of their number was reached on the 7th
day. The increase in the percentage of lymphocytes with the
surface marker CD8 began from the 3rd day of observation with a
maximum value on the 10th day, which remained higher than the
value in the control group of poultry up to the 21st day. The
number of T-lymphocyte subpopulation with the CD4 surface
marker decreased comparing to control in the first three days of
observation. The percentage started increasing only from the 7th
day and lasted until the end of the study period. In the spleen of
infected chicks, IgM percentage increased earlier with a peak
value on the 10th day, after which there was a gradual decrease.
The activation of IgG- and IgA-production was delayed. It lasted
from the 10th day until the end of the study.
Conclusions. 1. The macrophage percentage growth in the
spleen from the first days of infection is explained by the fact that
they first contact with the antigen for processing and presenting the
immunogens to T-lymphocytes. 2. The dynamics of the decrease
in the number of T-lymphocytes with the CD4+ surface marker in
the first three days can be explained by the development of
transient T-cell immunosuppression. 3. The earliest accumulation
is inherent for IgM with the peak value reached on the 10th day.
The activation of IgG- and IgA-production is delayed and lasts from
the 10th day until the end of the observation.

# 117. Динаміка накопичення субпопуляцій
імунокомпетентних клітин у селезінці курчат за
експериментального зараження вірусом
низькопатогенного грипу птиці

Медвідь К., Музика Д., Рула О., Стегній Б.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Високопатогенний грип птиці є одним із найбільш
контагіозних захворювань численних видів дикої та свійської
птиці, яке наносить значні економічні збитки сучасному
птахівництву. Спалахи пташиного грипу були зареєстровані і
на території АР Крим. Тому питання вивчення
епізоотологічних особливостей перебігу захворювання та
формування імунітету залишаються надзвичайно
актуальними для дослідників багатьох країн світу.
Методи. Дослідження проводили на двох групах птиці по 35
голів: 1 група – добові курчата, інфіковані вірусом
низькопатогенного грипу птиці А/ Slender-billed Gull/
CHBZ/11/2009 та 2 група – контрольні, інтактні курчата.
Відбирали зразки селезінки на 1-у, 3-ю, 5-у, 7-у, 10-у, 14-у та
21-у добу інфікування. Виготовляли гістологічних зрізи на
мікротом-кріостаті HM 525 (MICROM International GmbH),
фарбували зрізи імуногістохімічним методом міченого
стрептавідин-біотину із застосуванням моноклональних
антитіл до субпопуляцій імунокомпетентних клітин: CD4, CD8,
макрофагів, а також клітин-продуцентів IgG, IgA, IgM.
Мікроскопію гістологічних зрізів та обробку даних
здійснювали за допомогою мікроскопу Axioskop 40 (Carl Zeiss)
і програми ВідеоТесТ-Морфологія 5.1. Статистичні
результати отримали з використанням програми SPSS
Statistics 17.0.
Результати. У результаті імуногістохімічних досліджень
встановлено зростання відсоткової кількості макрофагів у
селезінці вже з перших днів спостереження. Пікового
значення їх кількість досягала на 7-у добу. Зростання
відсоткової кількості лімфоцитів з поверхневим маркером
CD8 починалося з 3-ї доби спостереження з максимальним
значенням на 10-у добу і до 21-ї доби залишалось вищим, ніж
у птиці контрольної групи. У результаті досліджень
субпопуляції Т-лімфоцитів з поверхневим маркером CD4 у
перші три доби спостережень встановлено зниження їх
кількості відносно контролю. Процес збільшення їх
відсоткової кількості відбувався лише з 7-ї доби і тривав до
закінчення періоду дослідження. У селезінці інфікованих
курчат спостерігалась більш рання тенденція до зростання
відсоткової кількості IgM з піковим значенням на 10-у добу
після чого відбувалось поступове зниження. Активізація
продукування IgG та IgA була більш пізньою. Вона тривала з
10-ї доби і до завершення спостереження.
Висновки. 1. Зростання відсоткової кількості макрофагів у
селезінці з перших днів інфікування пояснюється тим, що
вони першими вступають у контакт з антигеном для
процесінгу і представлення імуногенів Т-лімфоцитам. 2.
Динаміку зниження кількості Т-лімфоцитів з поверхневим
маркером CD4+ у перші три доби можна пояснити розвитком
транзиторної Т-клітинної імуносупресії. 3. Найбільш рано
накопичується IgM з піковим значенням на 10-у добу.
Активізація продукування IgG та IgA більш пізня та триває з
10-ї доби і до завершення спостереження.
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# 119. Studying biological properties of vaccinal and field
strain of infectious bursal disease virus

Potryasajeva E., Muzyka D., Stegniy B.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Infectious bursal disease (IBS) causes sizable
losses to the poultry industry of Ukraine. The peculiarity of IBS
virus is its prevalence, high resistance, susceptibility to mutations,
permanent changes of antigenic biological properties. These
factors should be taken into account in the course of choosing an
optimal scheme of the disease control. That is why to develop and
improve the diagnosticum and obtain reference standards, we
used relevant vaccine strain "Winterfield 2512" of IBS virus and
epizootic isolate "Southern - Holding" isolated in Ukraine.
Methods. The investigation was completed in 2016-2017. To
check the adaptive capacity of strain "Winterfield 2512" of IBS
virus to cell cultures, 10 successive passages have been carried
out in cultures of chicken fibroblasts (FEC) and quail (FEQ)
embryos and 6 successive passages in cultures of duck fibroblast
cells (FDE), gus (FGE) embryos and passaged Vero line with the
determination of the titre of the virus infectious activity. Biological
properties of the epizootic isolate of IBS virus "Southern - Holding"
have been studied by means of checking an adaptive capacity to
culturing in cultures of bird fibroblast cells, confirming the
specificity in the neutralization test and method of plaque
formation, pathogenicity on 47-day chickens by means of the
intramuscular, intranasal and eye injection. All investigations were
carried out under BSL-2 conditions.
Results. The most typical results of the cytopathic effect (CPE) of
strain "Winterfield 2512" of IBS virus manifested in specified
pathogen-free (SPF) FEC and in FEQ. Herewith, there were
vacuolation of cells, almost complete destruction of cellular
connectivity, most cells flaked from the glass into a maintenance
medium, CPE in the primary culture of FGE did not manifest during
the whole period of culturing. This fact proves its insusceptibility to
IBS virus. The titre of the infectious activity of the studied strain of
IBS virus in FEC culture of SPF-embryo was as high as 5.85 Ig
TCD 50/cm3 in the 10th passage. Culturing of the virus in the
culture of FEQ cells has resulted in the increase of the titre of the
infectious activity after the 5th passage, the maximum titre was
5.80 Ig TCD 50/cm3 in the 10th passage. In the course of culturing
IBS virus in cultures of FDE and Vero cells, we have determined
its slow accumulation, and the titre of the infectious activity was
2.13 and 2.75 lg TCD50/cm3 respectively. The titre of the infectious
activity of "Southern - Holding" isolate was on the high level in
FEQ culture in the fifth passage and amounted to 9.65 Ig TCD 50/
cm3.
Conclusions. To accumulate strain "Winterfield 2512" of IBS
virus, cost-effective and available primary cultures of FEQ can be
used. It enables receiving high titres of the infectious activity of the
virus. The confirmation of the specificity and pathogenicity of the
field isolate of IBS virus "Southern - Holding" topical for Ukraine
enables its using as the antigen for receiving reference serums.
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# 119. Вивчення біологічних властивостей вакцинного та
польового штамів вірусу інфекційної бурсальної хвороби

Потрясаєва О., Музика Д., Стегній Б.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Птахівничій галузі України відчутних збитків завдає
інфекційна бурсальна хвороба (ІБХ). Особливістю вірусу ІБХ є
його поширеність, висока стійкість, сприйнятливість до
мутацій, постійні зміни антигенних біологічних властивостей.
На ці фактори слід зважати при виборі оптимальної схеми
контролю захворювання. Тому для розробки та
удосконалення діагностикуму та для отримання референс-
стандартів, ми використовували актуальний вакцинний штам
«Winterfield 2512» вірусу ІБХ, а також епізоотичний ізолят
«Южна - Холдинг», виділений в Україні.
Методи. Дослідження виконано в 2016-2017 рр. Для
перевірки адаптаційної здатності штаму «Winterfield 2512»
вірусу ІБХ до культур клітин, проведено по 10 послідовних
пасажів в культурах клітин фібробластів курячих(ФЕК) та
перепелиних (ФЕП) ембріонів, та по 6 послідовних пасажів в
культурах клітин фібробластів качиних (ФКачЕ), гусячих
(ФГЕ) ембріонів та перпещеплюваної лінії Vero з визначенням
титру інфекційної активності вірусу. Біологічні властивості
епізоотичного ізоляту вірусу ІБХ «Южна - Холдинг» вивчали
шляхом перевірки адаптаційної здатності до культивування в
культурах клітин пташиних фібробластів, підтвердження
специфічності в реакції нейтралізації й методом
бляшкоутворення, патогенності на курчатах 47-денного віку
шляхом вунтрішньом’язового, інтраназального та окулярного
введення. Всі дослідження проводили за умов BSL-2.
Результати. Найбільш характерні результати цитопатичної
дії (ЦПД) штаму «Winterfield 2512» вірусу ІБХ проявлялися в
ФЕК, вільних від патогенної флори (ВПФ) та в ФЕП. При
цьому проявлялася вакуолізація клітин, майже повне
руйнування міжклітинних зв’язків, більшість клітин
відшаровувалися від скла у підтримуюче середовище, ЦПД в
первинній культурі ФГЕ не проявлялася упродовж всього
терміну культивування, що доводить її нечутливість до вірусу
ІБХ. Титр інфекційної активності досліджуваного штаму
вірусу ІБХ в культурі ФЕК з ВПФ-ембріону максимально
складав 5,85 lg ТЦД50/см3 в 10 пасажі. Культивування вірусу в
культурі клітин ФЕП призвело до зростання титру інфекційної
активності після 5 пасажу, максимальний титр складав 5,80 lg
ТЦД50/см3 у 10 пасажі. При культивуванні вірусу ІБХ в
культурах клітин ФКачЕ та Vero ми визначили повільне його
накопичення і титр інфекційної активності складав 2,13 та
2,75 lg ТЦД50/см3 відповідно . Титр інфекційної активності
ізоляту «Южна - Холдинг» на високому рівні був в культурі
ФЕП в п’ятому пасажі і складав 9,65 lg ТЦД50/см3 .
Висновки. Для накопичення штаму «Winterfield 2512» вірусу
ІБХ можна використовувати економічно вигідні та доступні
первинні культури ФЕП, що дає змогу одержувати високі
титри інфекційної активності вірусу. Підтвердження
специфічності та патогенності актуального для України
польового ізоляту вірусу ІБХ «Южна - Холдинг» дає змогу
використовувати його як антиген для одержання референс-
сироваток.
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# 127. Case of Johne's disease in cattle of Khmelnitsky Oblast
in 2017

Pozmogova S., Zavgorodnii A., Bilushko V.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Johne's disease is one of the widespread diseases
in countries with a developed branch of dairy cattle husbandry.
The cattle population in Ukraine is officially considered to be safe
for Johne's disease. However, there is a real threat of carrying of
infection to Ukraine along with imported breeding cattle, and the
lack of control contributes to the spread of the disease. The
purpose of the paper was the bacteriological study of tissues of the
small intestine of two cows suspected of Johne's disease from the
farm of Khmelnitsky Oblast.
Methods. The pre-inoculation treatment of intestine samples,
production of the growth-supporting microenvironment for the
isolation of mycobacteria of Johne's disease and bioassay
regarding the recommendations of the committee on bioethics
were carried out on rabbits in accordance with methods developed
in NSC "IECVM" (Utility model patent No. 76004 Ukraine IPC
(2012.01) С12N 1/00. Growth-supporting culture medium for the
isolation of Mycobacterium paratuberculosis from the pathological
material; Utility model patent No. 87413 UA IPC (2014.01) А61К
39/00. Method of differentiation of M. avium subspecies
M. paratuberculosis on rabbits; Utility model patent No. 72573
Ukraine, IPC (2012.01) С12N 1/00. Method of pre-inoculation
treatment of fecal samples and environmental objects in case of
Johne's disease). Tinctorial properties and morphology of isolated
microorganism cultures were studied in smears stained by the
Ziehl-Neelsen method.
Results. Regions of pathologic lesions typical for Johne's disease
were found in the 1st intestine sample, namely: thickening and
"corrugating" of the mucous coat, a great deal of tenacious mucus
with gas bubbles, hemorrhages alongside thickened vessels of the
intestinal walls, no pathological changes have been observed in
sample No. 2. The microscopy of impression smears from sample
No. 1 showed typical accumulations of acid-proof short rods and
cocci, no acid-proof rods have been found in sample No. 2. At the
medium with the growth-stimulating factor, growth of colonies from
sample No. 1 was noticed in 2.5 months, from sample No. 2 - after
two "blind" passages in 5 months of culturing. Lesions typical for
Johne's disease were found in 2-4 months in rabbits infected with
isolated cultures. Slow growth, dependence on the growth-
stimulating factor and anatomicopathological lesions typical for
Johne's disease afford ground to maintan that isolated cultures
belong to M. avium subspecies paratuberculosis species.
Conclusions. 1. Isolation of M. avium subspecies
paratuberculosis from cattle in the farm of Khmelnitsky Oblast
shows high probability of the infection in other farms of Ukraine. 2.
It is necessary to carry out scheduled diagnostic activities to
prevent carrying of Johne's disease agent to Ukraine and further
spread of the infection.

# 127. Випадок паратуберкульозу ВРХ в Хмельницької
області у 2017 р.

Позмогова С., Завгородній А., Білушко В.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Паратуберкульоз є одним з розповсюджених
захворювань в країнах з розвиненою галуззю молочного
тваринництва. Поголів'я ВРХ в Україні офіційно вважається
благополучним щодо паратуберкульозу. Однак, існує реальна
загроза занесення інфекції в Україну разом з імпортованою
племінною худобою, а відсутність контролю сприяє
поширенню хвороби. Метою роботи було бактеріологічне
дослідження тканин тонкого відділу кишечнику від двох корів
з підозрою на паратуберкульоз з господарства Хмельницької
області.
Методи. Передпосівну обробку зразків кишечнику,
виготовлення поживного середовища для виділення
мікобактерій паратуберкульозу та біопробу з урахуванням
рекомендацій комітету з питань біоетики на кроленятах
проводили за розробленими у ННЦ «ІЕКВМ» способами
(Патент на корисну модель № 76004 Україна МПК (2012.01)
С12N 1/00. Поживне середовище для виділення
Mycobacterium paratuberculosis з патологічного матеріалу;
Патент на корисну модель № 87413 UA МПК (2014.01)А61К
39/00. Спосіб диференціації M. avium підвид
M. paratuberculosis на кроликах; Патент на корисну модель №
72573 Україна, МПК (2012.01) С12N 1/00. Спосіб
передпосівної обробки проб фекалій та об’єктів
навколишнього середовища при паратуберкульозі).
Тинкторіальні властивості і морфологію ізольованих культур
мікроорганізмів вивчали у мазках, пофарбованих за методом
Ціля-Нільсена.
Результати. У 1-му зразку кишечнику були виявлені
характерні для паратуберкульозу ділянки патологічних
уражень, а саме: потовщення і “гофрування” слизової
оболонки, велика кількість в'язкого слизу з пухирцями газу,
крововиливи вздовж потовщених судин кишкової стінки, у
пробі №2 патологічних змін не спостерігали. При мікроскопії
мазків-відбитків з проби №1 виявлені характерні скупчення
кислотостійких коротких паличок і коків, у зразку №2
кислотостійких паличок не виявляли. На середовищі з
фактором росту ріст колоній з проби №1 спостерігали через
2,5 місяці, з проби №2, після двох “сліпих” пасажів, через 5
місяців культивування. У заражених ізольованими
культурами кроленятах через 2-4 місяці виявляли характерні
для паратуберкульозу ураження. Повільний ріст, залежність
від фактору росту та характерні для паратуберкульозу
патологоанатомічні ураження дають підставу стверджувати,
що ізольовані культури належать до виду M. avium підвид
paratuberculosis.
Висновки. 1. Ізоляція M. avium підвид paratuberculosis від
ВРХ у господарстві Хмельницької області свідчить про високу
вірогідність інфекції в інших господарствах України. 2. Для
попередження занесення на територію України збудника
паратуберкульозу та подальшого розповсюдження інфекції
необхідно проведення планових діагностичних заходів.
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# 128. Study of associative forms of swine eperythrozoonosis
with other infectious agents

Kolchyk O., Prokhoriatova O., Buzun A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Eperythrozoonosis (caused by Mycoplasma suis) is
an infectious disease of all age groups of pigs characterized by
anemia, skin rashes, ear conch necrosis, growth and development
retardation. The disease is registered everywhere in Ukraine and
in many countries of the world, in small-scale farms as well as in
large pig complexes. The causative agent of eperythrozoonosis
affects all age groups of pigs, with a rate of pig’s infection varying
from 30.0% to 80.0%. Economic losses consist of losses due to
increments decrease and secondary infections within the
background of immune deficiency.
Some scientists (Z.Pejsak, 1995) consider this to be a latent blood
infection. The presence of porcine circovirus 2 (PCV2), or porcine
parvovirus (PPV), or porcine reproductive and respiratory
syndrome (PPRS) activatgors in stock, which actively proliferate in
the immune system cells, contributed to the development of the
immune deficiency state of the animal's body, and within this
background there was an overlay of eperythrozoonosis and/or
other bacterial infections. The aim of the research was to identify
pigs with clinical manifestations of eperythrozoonosis in pig farms
of Ukraine with subsequent identification of the pathogen through
laboratory tests.
Methods. An epizootic survey of 10 pig farms in 6 oblasts of
Ukraine during 2012-2016 was carried out. Eighty six samples of
clinical and pathological material were taken from ill and dead pigs.
Moleculogenetic studies were conducted to reveal PPRS, PPV,
PCV2 viruses and M. suis.
Identification of bacterial cultures from pathological samples was
carried out through the use of bacteriological methods with the
study of their biological properties and pure cultures isolation. To
detect an eperythrozoonosis causative agent (M. suis) in swine
blood and spleen, touch smears were prepared and stained by
Romanovsky-‑Giemsa and by Gram.
Investigation results. The laboratory study results showed that
the pivotal role in the infection development in piglets‑, pigs of the
weaning and bring-up groups, and in breeding pigs belongs to M.
suis – 55% in association with Pasteurella multocida of A and D
serotypes – 30%, Actinobacillus pleuropneumonia – 10%, M.
hуopneumonia – 5%. Bacterial microflora activation occurred
within the background of PPRS, PPV, PCV2 viruses circulation,
with characteristic manifestation of eperythrozoonosis symptoms
(ear necrosis and cannibalism). Microscopic evaluation of the
causative agent in blood smears is possible only within a limited
period of time in the acute phase of the disease. In acute course of
the disease mycoplasmas in the form of grains affect up to
80-100% of red blood cells, in chronic and subclinical
manifestations these affect 10-30% of red blood cells with single
grains. In latent form they were not detected. Detection of
microorganisms with characteristic morphology and detection of
genetic material of mycoplasmas in the PCR suggest
eperythrozoonosis.
Conclusion. In our studies we demonstrated that clinical
manifestations of eperythrozoonosis in pigs of different age groups
(piglets, pigs of the weaning and bring-up groups) were enhanced
by the overlay of pathogenic flora of P. multocida, A.
pleuropneumonia and M. huopneumonia because of the
decreased immune status of animals due to PPRS, PPV and
PCV2 viruses.
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# 128. Bивчення асоціативних форм еперітрозоонозу
свиней з іншими інфекційними збудниками

Кольчик О., Прохорятова О., Бузун А.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Еперітрозооноз (збудник Mycoplasma suis) - інфекційне
захворювання свиней усіх вікових груп, що характеризується
анемією, висипами на шкірі, некрозами вушних раковин,
відставанням в рості й розвитку. Захворювання реєструється
повсюдно в Україні та у багатьох країнах світу як у дрібних
господарствах та і на крупних свинокомплексах. Збудник
еперітрозоонозу уражує усі вікові групи свиней, ступінь
інфікування свиней коливається від 30,0 % до 80,0 %.
Економічні збитки складаються із втрат від зниження
приростів і вторинних інфекцій на тлі імунодефіциту.
За даними вчених (Z.Pejsak ,1995) – це латентна інфекція
крові. Наявність в стаді збудників цирковірусної інфекції
свиней другого типу (ЦВІС-2), або парвовірусної інфекції
свиней (ПВІС), або репродуктивно-респіраторного синдрому
свиней (РРСС), які активно розмножуються в клітинах імунної
системи, що сприяло розвитку імунодефіцитного стану
організму тварини, на цьому фоні відбувалось нашарування
еперітрозоонозу та/або інших бактерійних інфекцій
Метою досліджень було виявлення у свиногосподарствах
України свиней з клінічним проявом еперітрозоонозу з
послідуючою ідентифікацією збудника лабораторними
дослідженнями.
Методи. Проводили епізоотичне обстеження 10
свиногосподарств в 6 областях України протягом 2012-2016
рр. Від хворих та загиблих свиней було відібрано 86 проб
клінічного та патологічного матеріалу. Проводили
молекулярно-генетичні дослідження для виявлення вірусів
РРСС, ПВС, ЦВС-2 та M. suis.
Ідентифікацію бактеріальних культур із проб патматеріалу
проводили бактеріологічними методами із вивченням їх
біологічних властивостей та виділенням чистих культур. Для
виявлення збудника еперітрозоонозу (M. suis) в крові та
селезінки свиней готували мазки-відбитки, які фарбували за
методами Романовського - Гімза та за Грамом.
Результати. За результатами лабораторних досліджень було
встановлено, що провідну роль у виникненні інфекційного
захворювання у поросят – сисунів, свиней групи відлучення,
дорощування та свиноматок займає M. suis – 55 % в асоціації
з Pasteurella multocida серотипів А і D – 30 %, Actinobacillus
pleuropneumonia – 10 %, M. hуopneumonia – 5 %. Активізація
бактеріальної мікрофлори відбувалась на фоні циркуляції
вірусів РРСС, ЦВС-2 та ПВС з характерним проявом
симптомів еперітрозоонозу (некрози вух та канібалізм).
Мікроскопія збудника в мазках крові можлива тільки в
обмежений період часу в гостру фазу захворювання. Під час
гострого перебігу мікоплазми у вигляді зерен уражують до
80-100 % еритроцитів, за хронічним і субклінічним проявом –
10-30 % еритроцитів з одиничними зернами. В латентній
формі їх не виявляли. Виявлення мікроорганізмів з
характерною морфологією і виявленням генетичного
матеріалу мікоплазм в ПЛР є підставою для постановки
діагнозу на еперітрозооноз.
Висновок. Власними дослідженнями було встановлено, що у
свиней різних вікових груп (поросята-сисуни, групи
відлучення та дорощування) клінічний прояв еперітрозоонозу
посилювало нашарування патогенної мікрофлори P. multocida,
A. pleuropneumonia та M. hуopneumonia внаслідок зниження
імунного статусу тварин вірусами РРСС, ЦВС-2 та ПВС.
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# 129. Study of the nanometals influence on karyological
indices of two sublines of the long-term culture FLK-BLV

Mahats D., Stegniy M.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In the context of the active introduction of
nanotechnology into practice, the issue of the comprehensive
study of the level of nanometal safety for a human or animal
organism remains an open question. Based on the above, we
tested the suitability of nanometals for improving the biotechnology
of leukaemia antigen preparation based on the FLK-BLV (fetal
lamb kidney ‒ bovine leukaemia virus) culture, because the
elevation of the bovine leukaemia virus outflow from the FLK-BLV
culture is a high-priority task of scientific support for measures
targeted on leukaemia eradication in Ukraine. When determining
the influence of nanometals on cells, the study of their effect on the
chromosomal apparatus which today is a little-studied issue, holds
a prominent place.
Methods. Two sublines of FLK-BLV (FLK-SBBL and FLK-71) cells
belonging to the Collection of Cell Cultures of Animal Origin of the
NSC "IECVM", which is the National Heritage of Ukraine since
2004, were used in the research. In experiments, nanoparticles of
Silver, Manganese dioxide, Zinc and Iron and nanocompounds of
Silver, Zinc and Iron were used. The formers were used at a
dilution based on the primary concentration of 1 : 20 and 1 : 100,
and nanocompounds ‒ 1 : 10.
For conducting the karyological research of cells, specimens of
metaphase chromosomes were prepared using Mamaeva
technique that involves accumulation of metaphase plates in cell
cultures with colchicine, treatment of cells with hypotonic solution,
fixation and coloring of preparations. The modal number of
chromosomes was determined by counting them in 100
metaphase plates.
Results. The research found that the modal class of FLK-SBBL
cells was closest to the control (60) under the action of
nanoparticles of Silver ‒ 1:20 (58), 1:100 (60), and Iron ‒ 1: 00 (58),
1:20 (58). Under the action of nanocompounds of Silver ‒ 1:10
(54-56), Iron ‒ 1:10 (52-54), Zinc ‒ 1 : 10 (54-56), 1:100 (54) and
1: 200 (54), the modal class was significantly lower.
Research of the nanometal influence on chromosomes of the
FLK-71 subline cells showed that the modal class of cells was
closest to the control (54) under the action of Silver
nanocompounds ‒ 1:10 (52-54), 1:20 (52), 1:100 (54), and Iron ‒
1:10 (50-52). The significantly lower modal class was observed
under the action of nanoparticles of Iron ‒ 1:20 (48-50), 1:100 (50),
Zinc ‒ 1:10 (48), 1:100 (46), 1:200 (48-50), and also Manganese
dioxide at the dilution of 1:100 (48) and 1:200 (50).
Conclusions. It was proved that, when determining the influence
of nanometals on the chromosomal apparatus, according to the
results of the karyological analysis, the cells of two sublines (FLK-
SBBL and FLK-71) in the cultivation variants with Silver and Iron
nanoparticles in dilutions of 1 : 20 and 1 : 100 were the closest to
the stabilization stage. The karyotypic features of these variants
were characterized by heterogeneity of cells, small variety in the
number of chromosomes with a clearly defined modal class. The
statistically significant destabilization of karyological parameters
was found while culturing cells with the addition of Zinc and
Manganese dioxide nanoparticles in all experimental dilutions.

# 129. Вивчення впливу нанометалів на каріологічні
показники двох субліній перещеплюваної культури FLK-
BLV

Магац Д., Стегній М.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. В аспекті активного впровадження нанотехнологій у
практику, залишається відкритим питання всебічного
вивчення рівня безпеки нанометалів для організму людини та
тварин. Виходячи з зазначеного, ми перевіряли придатність
нанометалів для удосконалення біотехнології виготовлення
лейкозного антигену на основі культури FLK-BLV, тому що
підвищення виходу вірусу лейкозу ВРХ з культури FLK-BLV є
першочерговим завданням наукового супроводу заходів
викорінення лейкозу в Україні. При визначені впливу
нанометалів на клітини важливе місце займає дослідження їх
дії на хромосомний апарат, що на сьогоднішній день є
маловивченим питанням.
Методи. В дослідженнях використовували дві сублініі клітин
FLK-BLV (FLK-SBBL та FLK-71), які належать до Колекції
культур клітин тваринного походження ННЦ «ІЕКВМ», що
становить Національне надбання України з 2004 року. В
експериментах застосовували наночастки Арґентуму (Ag),
двоокису Мангану (Mn), Цинку (Zn) і Феруму (Fe) та
нанослолуки Арґентуму, Цинку і Феруму. Перші
застосовували в розведенні від загальної концентрації 1:20 та
1:100, наносполуки – 1:10.
Для проведення каріологічного дослідження клітин готували
препарати метафазних хромосом по методу Мамаєвої, який
передбачає накопичення в культурі клітин за допомогою
колхіцину метафазних пластинок, обробку клітин
гіпотонічним розчином, фіксацію та забарвлення препаратів.
Модальне число хромосом визначали шляхом їх підрахунку в
100 метафазних пластинках.
Результати. Дослідженнями встановлено, що модальний
клас клітин FLK-SBBL був найближчий до контролю (60) під
дією наночасток Арґентуму 1:20 (58), 1:100 (60), Феруму 1:100
(58), 1:20 (58). Модальний клас був значно нижчий під дією
наносполук Арґентуму 1:10 (54-56), Феруму 1:10 (52-54),
Цинку 1:10 (54-56), 1:100 (54) та 1:200 (54).
Дослідження впливу нанометалів на хромосоми клітин
сублінії FLK-71 показали, що модальний клас клітин був
найближчий до контролю (54) під дією наносполук Арґентуму
1:10 (52-54), 1:20 (52), 1:100 (54) та Феруму 1:10 (50-52).
Значно нижчий модальний клас спостерігався під дією
наночасток Феруму 1:20 (48-50), 1:100 (50), Цинку 1:10 (48),
1:100 (46), 1:200 (48-50), а також двоокису Мангану в
розведенні 1:100 (48) та 1:200 (50).
Висновки. Доведено, що при визначені впливу нанометалів
на хромосомний апарат за результатами каріологічного
аналізу найбільш наближеними до етапу стабілізації були
клітини двох субліній (FLK-SBBL та FLK-71) в варіанті
культивування з наночастками Арґентуму та Феруму в
розведеннях 1:20 та 1:100. Каріотипічні ознаки цих варіантів
характеризувалися гетерогенністю клітин, невеликою
варіабельністю кількості хромосом з чітко вираженим
модальним класом. Статистично достовірну дестабілізацію
каріологічних параметрів виявлено при культивуванні клітин
з додаванням наночасток Цинку та двоокису Мангану в усіх
дослідних розведеннях.
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# 130. Assessment of the disinfective action of "SunSteam"
set in the course of chicken hatching eggs treatment

Kovalenko I.1, Fotina T.2, Berezovsky A.2, Fotina H.2, Kovalenko
V.3, Peredera S.4

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Sumy National Agrarian University;
3State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms;
4Poltava State Agrarian Academy

Introduction. Sodium hydroxide, formalin, chloramine, and virkon
C are used for the pre-hatching treatment of eggs in Ukraine.
These agents demonstrate bactericidal properties, but are toxic,
have corrosive activity and are carcinogens. In addition to the
bactericidal action, virkon C is the reason of hyperemia,
hemorrhage and death of embryos. "SunSteam" set consists of
polyhexamethylene guanidine hydrochloride and a mix of salts of
organic acids (citric, succinic, and apple). These substances
ensure an effective bactericidal action against a wide range of
bacteria, are safe for bird embryos and staff, have a stimulating
effect on the growth and development of the embryo, and ensure a
prolonged bactericidal action. The aim of the paper was to
investigate an efficiency of the comprehensive environmentally
safe sanitizing "SunSteam" set, its application for the pre-hatching
treatment of chicken eggs.
Methods of investigation: The first sanitization of hatching eggs
was performed with 0.3 % work solution "SunSteam" No. 1, before
laying into a setter, 40 min. exposure, the second one was
performed on the 18th day of the incubation with "SunSteam" No.
2. The determination of the antimicrobial activity of "SunSteam"
was performed in accordance with the methodological
recommendations for the sanitary and microbiological study of
swabs from surfaces of test-objects and objects of the veterinary
supervision and control (Kyiv, 2005). Analysis of results on the
incubation wastes by categories was performed with the help of
the ovoscopy method. The average body mass of the obtained
young birds was determined on the electronic weighing device.
The process of selection and pre-hatching treatment was
performed with regard to requirements of State Standard of
Ukraine DSTU 4655:2006 "Hatching eggs. Pre-hatching treatment
technology. Key parameters" (Kharkiv, 2006).
Results. Two groups were formed within experimental studies,
with the number of 250 in each of them. Upon a two-time
sanitation of hatching eggs with "SunSteam" set, the percentage of
the decontamination of eggshell surface of hatching eggs was
99.1±0.5 %. In the course of the analysis of results of incubation
wastes, the category "missed and addled eggs" was 3.6 % less in
comparison with the control group, there was not a "disabled"
group. The application of "SunStream" set improves the quality of
eggshell treatment of hatching eggs, increases the hatchability of
hatching eggs by 4.5-5.0 %, the average body mass of obtained
young birds in study groups exceeds the mass of the control one
by 4 %.
Conclusion. Treatment of eggshell of hatching eggs with
sanitizing "SunSteam" set with 40 min. exposure enables 4.5 % -
5.0 % increase in the hatchability of chicken eggs; the weight of
obtained young birds exceeds the control group weight by 4 %.
The percentage of sanification of eggshell of hatching eggs after
treatment with "SunSteam" set was 99.1±0.5 %.
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# 130. Оцінка дезінфікуючої дії набору «СанСтим» при
оброці курячих інкубаційних яєць

Коваленко І.1, Фотіна Т.2, Березовський А.2, Фотіна Г.2,
Коваленко В.3, Передера С.4
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медицини» НААН України;
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штамів мікроорганізмів;
4Полтавська державна аграрна академія

Вступ. В Україні для передінкубаційної обробки яєць
використовують натрій їдкий, формалін, хлорамін, віркон С.
Ці засоби проявляють бактерицидні властивості, але є
токсичними, мають корозійну активність та є канцерогеноми.
Віркон С крім бактерицидної дії, є причиною гіперемії і
крововиливів та загибелі зародків. Набір «СанСтим»
складається з полігексаметиленгуанідин гідрохлориду та
суміші солей органічних кислот (лимонної, янтарної, яблучної).
Ці речовини забезпечують ефективну бактерицидну дію
відносно широкого спектру бактерій, є безпечними для
ембріонів птиці та персоналу, мають стимулюючий вплив на
ріст та розвиток ембріону, забезпечують пролонговану
бактерицидну дію. Метою роботи було вивчення
ефективності комплексного екологічно безпечного сануючого
набору «СанСтим», його застосування для передінкубаційної
обробки курячих яєць.
Методи дослідження: Перша санація інкубаційних яєць
проводилась 0,3 % робочим розчином «СанСтим» № 1, перед
закладкою до інкубаційної шафи, експозиція 40 хв, друга - на
18 добу інкубації «СанСтим» № 2. Визначення антимікробної
активності набору «СанСтим» проводили відповідно
методичних рекомендацій щодо санітарно – мікробіологічного
дослідження змивів з поверхонь тест – об’єктів та об’єктів
ветеринарного нагляду і контролю (Київ, 2005). Аналізі
результатів відходів інкубації по категоріям визначали
методом овоскопії. Визначення середньої ваги тіла
отриманого молодняка проводили на електронному
зважувальному приладі. Відбір та проведення
передінкубаційної обробки здійснювався з урахуванням вимог
ДСТУ 4655:2006 «Яйця інкубаційні. Технологія
передінкубаційного оброблення. Основні параметри» (Харків,
2006).
Результати. В експериментальних дослідженнях було
сформовано дві групи, в кожній n = 250. Після дворазової
санації інкубаційних яєць набором «СанСтим» відсоток
знезараження поверхні шкаралупи інкубаційних яєць
становив 99,1±0,5 %. При аналізі результатів відходів
інкубації категорії «завмерлих та задохликів» на 3,6 % менше
в порівняні з контролем, а категорії «каліки» не
спостерігалось. Застосування набору «СанСтим» покращує
якість обробки поверхні шкаралупи інкубаційних яєць,
збільшує виводимість інкубаційних яєць на 4,5-5,0 %, середня
маса тіла отриманого молодняка в дослідних групах
перевищує контроль на 4 %.
Висновок. Обробка поверхні шкаралупи інкубаційних яєць
сануючим набором «СанСтим», за експозиції 40 хв, дозволяє
на 4,5 % - 5,0 % підвищити виводимість кондиційних курчат,
вага отриманого молодняка перевищує контроль на 4 %.
Відсоток знезараження шкаралупи інкубаційних яєць, після
обробки набором «СанСтим» становив 99,1±0,5 %.
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# 131. Biological and molecular genetic properties of the first
serotype fowl adenoviruses isolated in Ukraine

Tkachenko S., Rula O., Stegniy B., Muzyka D.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Adenoviral diseases take one of the leading places
among the latent infections affecting the development and
establishment of poultry farming. Manifestations of these infections
are recorded each year. Taking into acount the absence of specific
prevention of adenovirus infection of chickens, the possibility of the
epizootic situation deterioration regarding this disease is not
excluded in the future.
Methods. During 2005-2014, serological monitoring was
conducted using the reaction of immunodiffusion (AGID). Viral
cultures were performed using chicken embryos as regulated by
OIE (Office International des Epizooties). The polymerase chain
reaction (PCR) was carried out in PTC-100 MiniCycler
programmable amplifier (MJ Research Inc.). Sequencing the
fragments of CELO (Chicken Embrio Lethal Orphan) adenovirus
genes was carried out by chemical sequencing using homologous
primers and Big Dye Terminator Kit (AbiPrism Ltd, USA).
Results. In all 40 poultry farms examined in Ukraine, 35 of which
were egg plants, and 5 farms were table poultry plants, the
presence of specific antibodies to the first serotype chicken
adenovirus was established in poultry. The highest level of
seroconversion was recorded at one poultry farm in Kharkiv Oblast
and one ‒ in Donetsk Oblast. The age of the sick poultry ranged
from 3 to 36 days. During the post-mortem examination, the liver
lesions with necrosis foci, as well as the lesions of air sacs in the
form of serosal aerosacculitis and lungs ‒ in the form of pneumonia
were identified in dead chicks. When deriving the isolates, the RID
precipitin titre between the extraembryonic fluid of the third
passage chicken embryos and the serum referent to the CELO
strain was 2±0.25 log2, and between the liver homogenate of
infected embryos and the serum positive to the CELO strain ‒
3±0.5 log2. The isolated infectious agent caused the death of
chicken embryos on day 4 after infection. It was found that the
investigated samples of isolates contained DNA of the first
serotype aviadenovirus of chickens (Zarya'06 and Landgut'07
isolates). The dendrogram built upon the bioinformatic comparison
reflects their genetic linkage with isolates obtained in Russia, as
well as with American strains of fowl adenovirus. The degree of
their difference from the American virus was 0.2% and 0.4%,
respectively. As for the sequenced fragment of the hexon gene,
the isolates are by 5-12% different from other chicken
adenoviruses.
Conclusions. The epizootic situation regarding the first serotype
fowl adenovirus infection was characterized by the widespread
circulation of its pathogen at the poultry farms surveyed in 13
oblasts of Ukraine and Autonomous Republic of Crimea, as well as
with the high infection of poultry, without manifestation of clinical
features of the disease in the majority cases. The disease
incidence reached 50%, and the mortality did not exceed 3%.

# 131. Біологічні та молекулярно-генетичні властивості
аденовірусів курей першого серотипу, виділених на
території України

Ткаченко С., Рула О., Стегній Б., Музика Д.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Серед латентних інфекцій, що впливають на розвиток
та становлення птахівництва, одне з провідних місць
займають аденовірусні хвороби. Прояви цих інфекцій
реєструють кожний рік. Враховуючи відсутність специфічної
профілактики аденовірусної інфекції курей, не виключена
можливість погіршення епізоотичної ситуації щодо цього
захворювання і надалі.
Методи. Серологічний моніторинг проводили протягом
2005-2014 років з використанням реакції імунодифузії (РІД).
Вірусологічні дослідження проводили за використання
курячих ембріонів, які регламентовані Міжнародним
епізоотичним бюро. Постановку полімеразно-ланцюгової
реакції здійснювали у програмувальному ампліфікаторі
PTC-100 MiniCycler (MJ Reseаrch Inc). Секвенування
фрагментів генів аденовірусів CELO проводили методом
хімічного секвенування з використанням гомологічних
праймерів та набору Big Dye Terminator (AbiPrism Ltd, USA).
Результати. З усіх обстежених 40 господарств України, 35 з
яких яєчного напряму, а 5 – м’ясного, було встановлено
наявність у птиці специфічних антитіл до аденовірусу курей
першого серотипу. Найвищий рівень сероконверсії
зафіксовані в одному птахогосподарстві Харківської та
одному Донецької області. Вік хворої птиці коливався від 3 до
36 діб. При проведенні патологоанатомічного розтину в
загиблих курчатах виявили ураження печінки з вогнищами
некрозу, а також ураження повітроносних мішків у вигляді
серозного аеросакуліту та легенів у вигляді пневмонії. При
виділення ізолятів титр преципітинів у РІД між
екстраембріональною рідиною курячих ембріонів третього
пасажу та референтною до штаму CELO сироваткою складав
2±0,25 log2, між гомогенатом печінки інфікованих ембріонів та
позитивною до штаму CELO сироваткою – 3±0,5 log2.
Виділений інфекційний агент викликав загибель курячих
ембріонів на 4 добу після інфікування. Встановлено, що у
досліджуваних зразках ізолятів містилася ДНК
авіаденовірусу курей першого серотипу (ізоляти Zarya’06 та
Landgut’07). Побудована на основі біоінформативного
порівняння дендрограма відображає генетичний зв’язок їх з
ізолятами, виділеними на території Росії, а також
американськими штамами аденовірусу курей. Ступінь
відмінностей з американським вірусом склала відповідно 0,2
% та 0,4 %. За секвенованим фрагментом гексон-гена ізоляти
на 5-12% відмінні від інших аденовірусів птиці.
Висновки. Епізоотична ситуація з аденовірусної інфекції
курей першого серотипу характеризувалася повсюдною
циркуляцією її збудника в обстежених птахогосподарствах 13
областей України та АР Крим, високою інфікованістю птиці у
більшості без прояву клінічних ознак хвороби. Захворювання
сягало 50%, смертність не перевищувало 3%.
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# 133. Isolation of mycobacteria cultures from animals

Bilushko V., Zavgorodnii A., Pozmogova S., Kalashnyk M.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Systematic study for tuberculosis in animals is the
basis for controlling the epizootic situation with respect to this
anthropozoonosis. During 2017, 16 cultures of atypical
mycobacteria from 25 farms were isolated by the state laboratories
of veterinary medicine of Ukraine, but no species identification of
these isolates was conducted. The NSC "IECVM" laboratory for
tuberculosis study constantly implements a complex of monitoring
diagnostic researches on tuberculosis in animals, mainly in bovine
cattle, the final result of which is the isolation and identification of
mycobacterium cultures. Due to this work, the scientific support of
anti-tuberculosis activities in animal husbandry of Ukraine and the
development of scientific research on veterinary phthisiology are
performed.
Methods. Epizootological, clinical, allergologic (the intradermal
tuberculin and simultaneous allergic detection probes),
pathanatomical, bacteriological, biological, analytical, statistical
(method of signed-rank test). On the basis of allergic studies,
animals that responded positively to PPd (purified protein
derivative)-tuberculin for mammals were selected for further
studies.
Pre-sowing processing of biological material selected from animals
for culture and biological research was carried out by the method
of Alikaeva A.P. or using 1% nitric acid. The resulting suspension
of biomaterial was plated on the nutrient medium for mycobacteria
culturing. Test tubes inoculated with biomaterial samples were
cultured within a thermostat at the temperature of (37 ± 0.5) ºC.
Record of growth was carried out every (5 - 7) days during the
period up to 90 days.
Results. During 2016 - 2017, 43 cultures were isolated from
biological material taken in bovine cattle; they were identified as
atypical mycobacteria of 8 species, as follows: M. avium -
intracellulare complex, M. fortuitum, M. phlei, M. gordonae,
M. smegmatis, M. diernhoferi, M. scrofulaceum, M. vaccae, as well
as 2 cultures of paratuberculosis pathogen such as M. avium
subsp. paratuberculosis (MAP). Thus, 9560 animals of bovine
cattle from 5 farms were investigated using allergological method.
Also, 1 culture of paratuberculosis pathogen (MAP) was isolated
from the zoo monkey.
Conclusions. Often, the atypical mycobacteria isolated from the
bovine cattle in Ukraine are classified to be ones of the IV group
according to the Rhion classification, as follows: M. fortuitum,
M. smegmatis, M. phlei, and also of the ІІ and ІІІ groups:
M. scrofulaceum, M. avium - intracellulare complex.
Consequently, in order to determine the nature of tuberculin
reactions in bovine cattle, as well as given the literature data on
the human pathogenicity of certain species of atypical
mycobacteria (mycobacterioses), it is necessary to systematically
carry out the species identification of mycobacteria cultures
isolated from animals.
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# 133. Виділення культур мікобактерій від тварин

Білушко В., Завгородній А., Позмогова С., Калашник М.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Систематичні дослідження тварин на туберкульоз є
основою контролю епізоотичної ситуації щодо цього
антропозоонозу. Державними лабораторіями ветеринарної
медицини України впродовж 2017 року було ізольовано 16
культур атипових мікобактерій із 25-ти господарств, однак
видова ідентифікація цих ізолятів не проводиться.
Лабораторія з вивчення туберкульозу ННЦ «ІЕКВМ» постійно
проводить комплекс моніторингових діагностичних
досліджень на туберкульоз тварин, в основному великої
рогатої худоби, кінцевим результатом якого є виділення та
ідентифікація культур мікобактерій. Завдяки цій роботі
здійснюється науковий супровід протитуберкульозних заходів
у тваринництві України та розвиток наукових досліджень з
ветеринарної фтизіатрії.
Методи. Eепізоотологічний, клінічний, алергічний
(внутрішньошкірна туберкулінова та симультанно-алергічна
проби), патологоанатомічний, бактеріологічний, біологічний,
аналітичний, статистичний (метод критерію знаків). На
підставі алергічних досліджень відбирали тварин, які
позитивно реагували на ППД-туберкулін для ссавців, для
подальших досліджень.
Передпосівну обробку біологічного матеріалу, відібраного від
тварин для культурального та біологічного дослідження,
проводили за методом Алікаєвої А. П. або з використанням
1% азотної кислоти. Отриману суспензію біоматеріалу
висівали на живильне середовище для культивування
мікобактерій. Пробірки з висівами проб біоматеріалу
культивували у термостаті за температури (37±0.5) ºC. Облік
росту проводили кожні (5 - 7) діб протягом 90 діб.
Результати. Впродовж 2016 - 2017 рр. із біологічного
матеріалу, відібраного від великої рогатої худоби, виділено 43
культури, які ідентифіковано, як атипові мікобактерії 8-ми
видів M. Avium - intracellulare complex, M. fortuitum, M. phlei,
M. gordonae, M. smegmatis, M. diernhoferi, M. scrofulaceum,
M. vaccae, а також 2 культури збудника паратуберкульозу M.
avium subsp. paratuberculosis (MAP). При цьому було
досліджено алергічним методом 9560 голів ВРХ з 5-ти
господарств. Також було виділено 1 культуру збудника
паратуберкульозу (МАР) від зоопаркової мавпи.
Висновки. Найчастіше в Україні від великої рогатої худоби
виділяють атипові мікобактерії ІV групи за класифікацією
Раньона: M. fortuitum, M. smegmatis, M. phlei, а також ІІ і ІІІ
груп: M. scrofulaceum, M. avium - intracellularae complex.
Таким чином, з метою визначення природи реакцій на
туберкулін у великої рогатої худоби, а також з урахуванням
літературних даних щодо патогенності деяких видів атипових
мікобактерій для людей (мікобактеріози), необхідно
систематично проводити видову ідентифікацію культур
мікобактерій, які виділяють від тварин.



Page 186 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

VETERINARY MEDICINE /
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

# 143. Understudied minor virus diseases of bovine cattle

Gorbatenko S., Kuznetsova O., Rudova N., Solodiankin O.,
Lymanska O.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Profitability of livestock in countries with developed
field of animal husbandry is disturbed with a number of chronic
viral infectious diseases the pathogens of which cause
immunosuppressive effects and reduce the effectiveness of
specific prevention measures, the quality of livestock products and
the total resistance of the livestock population. These include
leukemia (BLV – bovine leukemia virus), immunodeficiency (BIV –
bovine immunodeficiency virus), and spumavirus (BFV – bovine
foamy virus) infections of bovine cattle. The pathogens of the
above-mentioned diseases are genetically and antigenically
related retroviruses that while striking the animals, cause the slow
course of the disease. In addition, the extension of retroviral
infections among humans and animals is an important medical and
social problem of the global scale. In Ukraine, issues regarding the
spread and mechanism of the infectious process in the cases of
slow infections of bovine cattle caused by pathogens of immune
deficiency (BIV) and spumavirus (BFV) of bovine cattle, have not
been studied up to the present.
Methods. In the course of research, epizootological, serological
and molecular genetic methods were used. During 2017, 70 blood
samples from 7 livestock farms were subjected to the serological
study for leukemia using commonly used techniques – IDR
(immunodiffusion reaction) and EIA (enzyme immunoassay), and
to the molecular genetic studies in order to isolate the pro-viral
DNA and to study genetic features of induced pathogens of slow
infections. For detecting the pro-viral DNA of BFV, the "nesting"
version of PCR was used, and for the pro-viral DNA of BIV – the
routine PCR. Detection of the pro-viral DNA of BLV was carried out
in accordance with the guidance of the OIE (Office International
des epizooties). To visualize the results of PCR analysis, the
horizontal gel electrophoresis was used.
Results. The presence of slow infections caused by pathogens of
BLV, BIV and BFV was established in livestock farming of seven
farms of Kharkiv, Sumy, Mykolaiv, Kherson, Cherkasy and
Chernihiv Oblasts of Ukraine. It is noted that, in some cases, there
is the associative nature of the animal infection by several
pathogens of slow infections. The circulation of the three
genotypes of BLV (bovine leukemia virus) was established in
different oblasts of Ukraine. Genetic peculiarities of pathogens of
other slow infections (BFV, BIV) induced from animals of different
oblasts of Ukraine are under study of the National Scientific Center
in Pulawy (Poland).
Conclusions. Research results aim at the development of means
for retrospective diagnostics, and the detailed study of the
epizootic state of the livestock in Ukraine regarding slow infections
of bovine cattle with the purpose of introduction a national program
for the control of livestock production and the protection of
consumers.

# 143. Маловивчені мінорні вірусні хвороби ВРХ

Горбатенко С., Кузнецова О., Рудова Н., Солодянкін О.,
Лиманська О.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Прибутковості тваринництва країн з розвиненою
галуззю скотарства чинять перепону ряд хронічних вірусних
інфекційних захворювань, збудники яких, обумовлюючи
імуносупресивну дію, знижують ефективність засобів
специфічної профілактики, рівень якості тваринницької
продукції та загальної резистентності поголів’я. До них
відноситься лейкоз (BLV), імунодефіцит (BIV) та спумавірусна
(BFV) інфекції великої рогатої худоби. Збудники
вищеозначених захворювань є генетично та антигенно
спорідненими ретровірусами, що, вражаючи тварин,
обумовлюють повільний перебіг хвороби. До того ж,
поширення серед людей та тварин ретровірусних інфекцій є
важливою медико-соціальною проблемою світового
масштабу. В Україні питання про розповсюдження та
механізм інфекційного процесу за повільних інфекцій великої
рогатої худоби, викликаних збудниками імунодефіциту (BLV)
та спумавірусу ВРХ (BFV), дотепер не вивчались.
Методи. При проведенні досліджень використані
епізоотологічний, серологічний та молекулярно-генетичний
методи. Упродовж 2017 року 70 проб крові від 7
тваринницьких господарств піддавали серологічному
дослідженню на лейкоз в РІД та ІФА (загальноприйняті
методики) та молекулярно-генетичним дослідженням з
метою виділення провірусної ДНК і вивчення генетичних
особливостей індукованих збудників повільних інфекцій.
Для детекції провірусної ДНК BFV використано «гніздовий»
варіант ПЛР, провірусної ДНК BIV – стандартну ПЛР.
Детекцію провірусної ДНК BLV здійснювали згідно з
рекомендаціями МЕБ. Для візуалізації результатів ПЛР-
аналізу використовували горизонтальний гель-
електрофорез.
Результати. Встановлено наявність повільних інфекцій,
викликаних BLV, BIV та BFV збудниками, у тваринництві
семи господарств Харківської, Сумської, Миколаївської,
Херсонської, Черкаської та Чернігівської областей України.
Відзначено, що у ряді випадків спостерігається асоціативний
характер інфікування тварин декількома збудниками
повільних інфекцій. Встановлено циркуляцію трьох генотипів
ВЛ ВРХ у різних регіонах України. Генетичні особливості
збудників інших повільних інфекцій (BFV, BIV), індукованих
від тварин різних регіонів України, вивчаються в умовах
Національного наукового центру м. Пулави (Польща).
Висновки. Результати досліджень націлюють на розробку
засобів ретроспективної діагностики, детальне вивчення
епізоотичного стану тваринництва України щодо повільних
інфекцій великої рогатої худоби з метою
впровадження національної програми контролю
тваринницької продукції та захисту споживачів.
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# 147. Study of feline babesiosis in North-Eastern Ukraine

Nikiforova O.1, Reshetylo O.2

1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2Sumy National Agrarian University

Introduction. In Ukraine, a common and widespread problem
within the group of blood parasitic diseases in carnivores is Canine
Babesiosis. However, Feline Babesiosis is a relatively unknown
and poorly studied illness. In tropical countries, tigers and lions
often suffer from babesiosis, which is caused by Babesia felis.
There are some reports about Feline Babesiosis, which was
caused by the pathogens Babesia leo and Babesia canis.
Methods. The study on determination of the incidence of Feline
Babesiosis was conducted in 2010-2017. Microscopic evaluation
of the cat peripheral blood thin smears stained by Romanovsky
was carried out on the premises of the private veterinary clinic
"Vetservis" in Sumy; specific identification of Ixodids was carried
out in the laboratory of the parasitology department of Kharkiv
State Zooveterinary Academy using MBS-1 microscope and with
the help of the detectors E. M. Yemchuk, 1960, and N. A. Filipova,
1997; blood of sick cats and ixodids were investigated by
polymerase chain reaction - in the laboratory of molecular
diagnostics and cellular biotechnologies "Virola" of the Kharkiv
Medical Academy of Postgraduate Education with the use of
specific primers to the Babesia genus and species B. canis.
Results. 205 cases of Feline Babesiosis were registered in Sumy
during 2010-2017: 2 (0.98 %) in 2010, 14 (6.83 %) in 2011, 10
(4.88 %) in 2012, 22 (10.74 %) in 2013, 33 (16.10 %) in 2014, 40
(19.52 %) in 2015, 52 (25.37 %) in 2016 and 32 (15.61 %) in 2017.
In 71.71% of cases the disease was revealed in cats aged 1-5
years, 21.47% of the sick cats were 5-10 years old, and 6.83% of
cases were accounted for cats older than 10 years. Often,
babesiosis affected outbred cats (87.41%), which is associated
with home and outdoor way of keeping, and cats of different
breeds got sick less commonly (1.5-3%). Feline Babesiosis
manifested itself in April-June and September-October, and
sometimes in November, which related to the activity of Ixodidae
ticks and the way of life of cats in these periods of the year.
In Sumy Oblast, the major species of Ixodidae ticks that attack
cats are Ixodes ricinus L., 1758 and Dermacentor reticulatus Ol.,
1931. The share of Ixodes ricinus ticks found on cats was 86.6%,
and the share of Dermacentor reticulatus was 13.3%.
Microscopic evaluation of peripheral blood thin smears revealed
babesias in erythrocytes; babesias had various shapes and sizes:
oval, cigar-shaped, amoeboid, spherical and, in some cases, pear-
shaped.
Using the PCR method, in 12% of sick cats the identified pathogen
was B. canis, in 4% of sick cats and in ixodids taken from cats with
babesiosis, a pathogen of Babesia genus was found.
Conclusions. Feline Babesiosis is more common in outbred cats
(87.41%) and cats aged 1-5 years (71.71%). The incidence is
characterized by pronounced seasonality with maximum peaks in
April-June and September-October. In Sumy, B. canis was found
to be babesia species which causes by Feline Babesiosis.
Revealing and recognition of the species of pathogens causing by
Feline Babesiosis and ticks-carriers in the North-Eastern Ukraine
need further study.
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# 147. Вивчення бабезіозу котів в північно-східному регіоні
України

Нікіфорова О.1, Решетило О.2

1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Сумський національний аграрний університет

Вступ. На території України загальновідому проблему і
широке поширення з групи кровопаразитарних захворювань
м'ясоїдних представляє бабезіоз собак. Але бабезіоз котів –
порівняно маловідома і маловивчена хвороба. В тропічних
країнах на бабезіоз часто хворіють тигри і леви, збудником
якого є Babesia felis. Є повідомлення про захворювання
домашніх котів на бабезіоз, викликаним збудниками Babesia
leo і Babesia canis.
Методи. Дослідження по встановленню захворюваності котів
на бабезіоз проводили в 2010–2017 рр. Мікроскопію тонких
мазків крові з периферичних судин котів, пофарбованих
методом Романовського проводили на базі приватної клініки
ветеринарної медицини «Ветсервіс» м. Суми; видову
ідентифікацію іксодид – в лабораторії кафедри паразитології
Харківської державної зооветеринарної академії за
допомогою МБС-1 і визначників Є. М. Ємчук, 1960 та Н. А.
Филіпової, 1997; дослідження крові хворих котів і іксодид
методом полімеразної ланцюгової реакції – в лабораторії
молекулярної діагностики і клітинних біотехнологій «Вірола»
Харківської медичної академії післядипломної освіти із
застосуванням специфічних праймерів до роду Babesia і виду
B. canis.
Результати. У м. Суми зареєстровано 205 випадків бабезіозу
котів: у 2010 році – 2 (0.98 %), 2011 – 14 (6.83 %), 2012 – 10
(4.88 %), 2013 – 22 (10.74 %), 2014 – 33 (16.10 %), 2015 – 40
(19.52 %), 2016 – 52 (25.37 %) і 2017 – 32 (15.61 %).
У котів віком 1–5 років захворювання реєстрували у 71.71 %,
5–10 років – 21.47 %, старше 10 років – 6.83 %. Частіше на
бабезіоз хворіли беспородні коти (87.41 %), що пов’язано з
домашньо-вигульним способом утримання, рідше хворіли коти
різних порід (1.5–3 %). Бабезіоз у котів проявлявся в квітні-
червні та вересні-жовтні, а іноді у листопаді, що пов'язано з
активністю іксодових кліщів і способом життя котів в ці
періоди року.
В Сумській області основними видами кліщів родини Ixodidae,
які нападають на котів є Ixodes ricinus L., 1758 та Dermacentor
reticulatus Ol., 1931. Частка кліщів виду Ixodes ricinus,
виявлених на котах, становила 86.6 %, а Dermacentor
reticulatus 13.3 %.
При мікроскопії тонких мазків крові з периферичних судин в
еритроцитах виявляли бабезій різної форми і величини:
овальної, сигаровидної, амебовидной, кулястої, в деяких
випадках грушоподібної.
Методом ПЛР у 12 % хворих котів ідентифікований збудник
як B. canis, у 4 % хворих котів та у іксодид, знятих з котів
хворих на бабезіоз, виявлено збудника, ідентифікованого до
роду Babesia.
Висновки. На бабезіоз хворіють частіше безпородні коти
(87.41 %) та коти віком 1–5 років (71.71%). Захворюваність
характеризується вираженою сезонністю з максимальними
піками в квітні-червні і вересні-жовтні. Ідентифіковано один
вид бабезій – B. canis – як збудник бабезіозу котів в м. Суми.
Встановлення і уточнення видового складу збудників
бабезіозу котів та кліщів-переносників північно-східного
регіону України потребують подальшого вивчення.
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# 157. The poultry farm as a source of antibiotic-resistant
microorganisms

Ushkalov V., Vygovska L.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Currently, WHO has identified control over the
spread of antibiotic resistance in microorganisms as one of the
priority areas in raising the level of public health. The Global Action
Plan on Antimicrobial Resistance was adopted. In Ukraine, the
work on developing a national control program has been started. In
connection with the above, it is considered important to identify
potential sources of antibiotic-resistant microorganisms. In
enterprises where the technology provides for high population
density of animals during the production cycle, cases of outbreaks
of bacteriosis are registered, for the prevention and therapy of
which antibacterial agents are used. The purpose of the research
was to isolate the representatives of the Enterobacteriaceae family
from products, biomaterials and washings from the equipment of
the production facilities of one of the industrial enterprises for the
production of eggs and to determine their resistance to antibiotics.
Methods. The bacteriological studies of the pathological material,
selected at one of the industrial poultry enterprises, were carried
out: fallen hens (16 samples), litter (9 samples); chicken eggs –
egg yolks (9 samples) and shells (9 samples); washings from the
walls of production facilities and technological equipment (90
samples). In order to isolate Escherichiae and Salmonella,
selective media, Hottinger broth, Kigler agar, lysine decarboxylase
medium, casein soy agar, and Hiss medium were used.
Morphological peculiarities of cultures were studied by microscopy
(1 × 1000), smears Gram stained; antigenic properties were
studies using commercial diagnostic sera. Sensitivity to antibiotics
(Benzylpenicillin, Piperacillin, Ampicillin, Cefazolin, Cefalexin,
Cefuroxime, Cefaclor, Cefotaxime, Ceftriaxone, Cefoperazone,
Ceftazidime, Cefepime, Cefamandole, Streptomycin, Kanamycin,
Gentamicin, Netilmicin, Tobramycin, Sizomicin, Neomycin,
Erythromycin, Azithromycin, Oleandomycin, Lincomycin,
Clindamycin, Tetracycline, Doxycycline, Nalidixic-ta, Ciprofloxacin,
Norfloxacin, Pefloksatsin, Levofloxacin, Floxacin, Lomefloxacin,
Fuzidin, Furadonin, Furamagum, Furazolidone, Ketoconazole,
Fluconazole, Itraconazole, Clotrimazole, Imipenem, Meropenem,
Amphotericin B, Chloramphenicol, Vancomycin, Rifampicin,
Polimixin) was determined by disk diffusion test.
Results. As a result of bacteriological studies, Escherichia coli
(O145, 0141, 0147, 0149, 0139), Salmonella enterica enterica
(serovars B, D), Enterobacter cloacae, Citrobacter freundii, P.
vulgaris, P. mirabilis and Pseudomonas aeruginosa were isolated.
It has been established that cultures isolated from eggs, litter,
pathological material, washed out of equipment can not be
classified as sensitive to the studied samples of antibacterial
drugs. The analysis of the data indicates that among the
investigated, multi-resistant isolates of enterobacteria prevailed.
This indirectly can testify to the large-scale use of antibacterial
agents in poultry production technologies.
Conclusion. It has been established that cultures isolated from
eggs, litter, pathological material and equipment rinses exhibited
resistance to several groups of antibacterial drugs, which may
indicate an extensive use of antibacterial agents in poultry
production technology.

# 157. Птахофабрика як джерело стійких до антибіотиків
мікроорганізмів

Ушкалов В., Виговська Л.

Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. На цей час ВООЗ визначило контроль за поширенням
антибіотикорезистентності у мікроорганізмів одним із
пріоритетних напрямів у підвищенні рівня суспільного
здоров’я. Прийнято «Глобальний план дій по боротьбі з
стійкістю до протимікробних препаратів». В Україні розпочато
роботу щодо розробки національної програми контролю. В
зв’язку з зазначеним, вважаємо важливим визначення
потенційних джерел поширення стійких до антибактеріальних
засобів мікроорганізмів. На підприємствах по виробництву
тваринницької продукції, де технологією передбачено високу
щільність популяції тварин протягом виробничого циклу,
реєструються випадки спалахів бактеріозів, для
попередження та лікування яких застосовують
антибактеріальні засоби. Метою досліджень було виділення
мікроорганізмів-представників сімейства Enterobacteriaceae із
продукції, біоматеріалу та змивів із обладнання виробничих
приміщень одного з промислових підприємств по виробництву
яєць та визначення у них стійкості до антибіотиків.
Методи. Проводили бактеріологічні дослідження
патологічного матеріалу від загиблих курей (16 зразків),
послід (9 зразків), яйця курячі – жовтки (9 зразків) та
шкаралупи (9 зразків), змиви зі стін виробничих приміщень та
технологічного обладнання (90 зразків), відібраних в
промисловому підприємстві по виробництву продукції
птахівництва. Використовували селективні поживні
середовища, бульйон Hottinger, агар Кліглера, лізин-
декарбоксилазне средовище, казеїновий соєвий агар,
середовища Hiss. Морфологічні особливості культур вивчали
за допомогою мікроскопії (1×1000) мазків забарвлених по-
граму; антигенні властивості – з використанням комерційних
діагностичних сироваток. Чутливість до препаратів
антибіотиків (Benzylpenicillin, Piperacillin, Ampicillin, Cefazolin,
Cefalexin, Cefuroxime, Cefaclor, Cefotaxime, Ceftriaxone,
Cefoperazone, Ceftazidime, Cefepime, Cefamandole,
Streptomycin, Kanamycin, Gentamicin, Netilmicin, Tobramycin,
Sizomicin, Neomycin, Erythromycin, Azithromycin, Oleandomycin,
Lincomycin, Clindamycin, Tetracycline, Doxycycline, Nalidixic-ta,
Ciprofloxacin, Norfloxacin, Pefloksatsin, Levofloxacin, Floxacin,
Lomefloxacin, Fuzidin, Furadonin, Furamagum, Furazolidone,
Ketoconazole, Fluconazole, Itraconazole, Clotrimazole, Imipenem,
Meropenem, Amphotericin B, Chloramphenicol, Vancomycin,
Rifampicin, Polimixin) визначали дискодифузійним методом.
Результати. В результаті бактеріологічних досліджень
ізольовано культури Escherichia coli (О145, 0141, 0147, 0149,
0139), Salmonella enterica enterica (серовари В, D), Enterobacter
cloacae, Citrobacter freundii, P. vulgaris, P. mirabilis та
Pseudomonas aeruginosa. Виділені культури не можливо
віднести до категорії чутливих до вивчених зразків
антибактеріальних препаратів. Аналіз отриманих даних
вказує, що серед досліджених переважали
мультирезистентні ізоляти ентеробактерій. Це
опосередковано може свідчити про масштабне застосування
антибактеріальних засобів в технологіях виробництва
продукції птахівництва.
Висновок. Встановлено, що культури, виділені з яєць,
посліду, патологічного матеріалу та змивів з обладнання
виявляли стійкість до декількох груп антибактеріальних
препаратів, що може свідчити про масштабне застосування
антибактеріальних засобів в технології виробництва продукції
птахівництва.
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# 160. Embryonic development of poultry in case of feeding
adult stock with grain infected by the fungi of the Fusarium
graminearium genus

Dunaiev Yu.1, Breslavets V.1, Pavlichenko O.2, Stegniy O.2,
Metasheva Z.2

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Kharkiv State Zooveterinary Academy

Introduction. Due to excessive air temperature and humidity in
grain storages, microorganisms proliferate quickly, especially
Fusarium graminearium fungi. According to the findings of the
study of the impact of mycotoxins on the morphological properties
of incubation eggs (Kotyk A., Trufanova V., Breslavets V.,
Metasheva Z., 1995), the following changes have been
ascertained: the shell had a dim hue, yolk color changed to brown,
latebra was lighter, spots were noted on the yolk, chalazas were
not completely formed and were displaced. The yolk was flattened
and prolonged, which caused embryonic disc displacement. The
weight of eggs from egg-laying chickens apparently decreased by
4-5 grams; the albumin index and the Haugh unit decreased; the
amount of meat spots in the white and blood spots on the yolk rose
(up to 9%). In egg-laying chickens with brown egg shells these
deviations are much more numerous, which is due to the decrease
of the carotenoid, vitamin A, and vitamin B2 levels. Therefore, the
goal of our study consisted in researching the direct impact of
F. graminearium fungi on the embryonic development and
hatchability of poultry eggs.
Methods. In our experiments, chickens were given fodder
containing the culture of F. graminearium strain cultivated over the
period of one month at 28оС on the sterile moisturized 1:1 mixture
of millet and rice. Inactivation was performed at 100 оС for 30
minutes; the mixture was then dried, ground and added to fodder
at the rate of 2-6%. The mixture was fed to test chickens during 50
days. From day 51 to day 70 the said mixture was excluded from
poultry fodder. Eggs were placed for incubation every 6 days. Over
the experiment period, 701 eggs from the control group of the
Rhode Island breed chickens (21 birds) and 630 eggs from the
experiment group (27 birds), as well as 724 eggs from the control
group of the Leghorn breed chickens and 648 eggs from the
experiment group (27 birds) were incubated.
Results. Egg fertilization rate at the stage encompassing days 7
through 11 totaled to 60.76%, which is 36.18% below the control
group rate (Р > 0.95). The largest amount of incubation waste is
associated with the “dead-in-shell” category. Between days 7 and
11, its number in the experiment group outnumbered the control
group by 6.57%, and within the period from day 12 to day 17, by
13.47%. Depending on the duration of the period within which the
mixture was given to test poultry, egg hatchability dropped by
14-47% on average compared to the control group (Р > 0.99).
Overall, within the test period, 0.6% more blood circles, 6-14%
more dead embryos, and 1-2% more of addled eggs were noted.
The findings of dead embryo autopsy revealed dystrophy,
myatrophy and purple color of muscle tissue, increased yolk of
green color, acrania, displacement of embryo in the egg, renal
hyperemia, and dark color of internal organs. The body weight of
chicks in experiment groups compared to those in control groups
was 5-10% smaller.
Conclusions. The presented study findings point towards an
essential negative impact upon embryonic development and
poultry egg hatchability exerted by the application of even
inactivated grain affected by F. graminearium fungi at rather small
rates of 2-6%.
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# 160. Ембріональний розвиток птиці у разі згодовування
дорослому стаду зерна, враженого грибами роду
Fusarium graminearium

Дунаєв Ю.1, Бреславець В.1, Павліченко О.2, Стегній О.2,
Меташева З.2

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2Харківська державна зооветеринарна академія

Вступ. Внаслідок підвищення вологості і температури в
сховищах з зерном швидко розмножуються мікроорганізми і,
особливо, гриби роду Fusarium graminearium. При вивченні
впливу мікотоксинів на морфологічні якості інкубаційних яєць
(Kotyk A., Trufanova V., Breslavets V., Metasheva Z., 1995)
встановлені наступні зміни: шкаралупа мала матовий
відтінок, колір жовтка змінювався до коричневого. Латебра
була більш світлою, на жовтку спостерігалась плямистість,
градинки не повністю сформовані, зміщені.Жовток був
сплющений і витягнутий, що призводило до зміщення
зародкового диску. Маса яєць у яєчних курей вірогідно
зменшувалась на 4-5 г, зменшувався індекс білка та одиниць
Хау, підвищувалась кількість м`ясних включень в білку і
кров`яних – на жовтку (до 9%). У яєчних курей з коричневим
кольором шкаралупи цих відхилень значно більше, що
пов’язано із зменшенням рівня каротиноїдів, вітаміну А і
вітаміну В2. Тому метою нашого дослідження стало вивчення
безпосереднього впливу грибів роду F. graminearium на
ембріональний розвиток та виводимість яєць птиці.
Методи. В наших дослідах курям згодовували з кормом
культуру штаму F. graminearium, яку вирощували протягом
місяця при 28оС на стерильній зволоженій суміші проса і рису
1:1. Інактивацію виконували при 100оС протягом 30 хв.,
висушували, розмелювали і вносили в корм у кількості 2-6%.
Згодовування суміші проводили протягом 50 днів. З 51 по 70
день досліджень годували птицю без добавки даної суміші.
Яйця на інкубацію закладали через кожні 6 діб. За період
досліду від контрольної групи курей породи рол-айланд (26
голів) проінкубовано 701 шт. яєць, від дослідної (27 голів) –
630; від контрольної групи курей породи леггорн (27 голів)
-724 яйця, від дослідної (27 голів) - 648.
Результати. Заплідненість яєць з 7-го по 11-й день досліду
склала 60,76%, що на 36,18% менше, ніж в контролі (Р > 0.95).
Найбільша кількість відходів інкубації відноситься до категорії
«завмерлі». Так, з 7-го по 11-й день в дослідній групі їх
кількість перевищувала контрольну групу на 6.57%, а з 12 по
17 день – на 13.47%. У залежності від терміну згодовування
суміші виводимість яєць зменшувалась у порівнянні з
контролем у середньому на 14-47% (Р > 0.99). В цілому за
період досліду спостерігали збільшення кров’яних кілець на
0,6%, завмерлих зародків – на 6-14%, задохликів – на 1-2%.
При розтині загиблих зародків спостерігали дистрофії,
міоатрофії і фіолетовий колір м`язової тканини, збільшений
жовток зеленого кольору, акранію, невірне положення
зародка в яйці, гіперемію нирок, темний колір внутрішніх
органів.Жива маса курчат в дослідних групах у порівнянні з
контрольними була меншою на 5-10%.
Висновки. Представлені дослідження вказують на суттєвий
негативний вплив на ембріональний розвиток та виводимість
яєць птиці при вживанні навіть інактивованого, у досить
невеликій кількості 2-6% зерна, враженого грибами роду
F. graminearium.
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# 163. Features of epizootology of dermatophytosis of dogs
and cats in the city of Kharkiv

Ponomarenko G.1, Kovalenko V.2, Ihnatieva T.1

1Kharkiv State Zooveterinary Academy;
2State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains
Microorganisms

Introduction. Previous studies have established that
dermatophytosis in animals and humans is widespread in Ukraine
due to the presence of contributing factors, main of which are a
wide range of carriers of these diseases agents, unbalanced and
inadequate feeding, infringement of veterinary and sanitary
conditions of animal management, skin pathologies of diverse
etiology. The necessity of investigations on studing peculiarities of
the epizootology of dermatophytosis of dogs and cats, namely the
distribution, breed and age susceptibility to the disease remains
topical due to the existence of various natural and climatic zones
within our country, difference of scientific and methodological
approaches to diagnostic, preventive and curative measures for
dermatophytosis in small pet animals.
Materials and methods. Studies and their analysis were being
carried out during 2012-2017 in Fauna, private veterinary clinic
(the city of Kharkiv) and educational scientific laboratory of
molecular genetic methods of research of Kharkiv State
Zooveterinary Academy. The materials were the results of studies
on the distribution, breed susceptibility and age dependence of
small pet animals to dermatophytosis obtained using clinical and
epizootiological and laboratory mycological methods.
Results. In the course of studying 324 small pet animals, including
252 dogs and 72 cats with the signs of lesions of skin and hair
covering, it has been established that the dermatophytosis
incidence in dogs was 18.65% of all examined animals. The
dermatophytosis incidence level among cats was 51.39%.
In the course of studying the breed susceptibility to
dermatophytosis, it has been established that non-breeding dogs
more often suffer from dermatophytosis; their susceptibility level is
29.79%. The most susceptible to the disease are German
Shepherds (25.53%), Staffordshire (14.89%), and Yorkshire
terriers (12.76%). As to the cats, non-breeding cats with 83.78%
susceptibility level more often suffer from dermatophytosis.
Young animals are more susceptible to dermatophytosis: the share
of ill dogs aged under 2 years is 55.32%, aged 2-4 years - 31.91%.
It has been established that the prevailing part of ill cats fall at
animals aged under 4 years - 86.49% in total.
Conclusions. Conclusions of the conducted studies have helped
establish that dermatophytosis in Kharkiv more often affects non-
breeding dogs with 29.79% susceptibility level and non-breeding
cats with 83.78% susceptibility level. Diseases in small pet animals
are more often recorded among young dogs and cats aged under
4 years. The main direction of further researches is theoretical and
practical substantiation of the combined treatment of
dermatophytosis in animals with immunomodulatory and
antibacterial agents developed with the help of modern
nanotechnologies.

# 163. Особливості епізоотології дерматофітозів собак і
котів у місті Харкові

Пономаренко Г.1, Коваленко В.2, Ігнатьєва Т.1

1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Попередніми дослідженнями встановлено, що
захворювання на дерматофітози тварин і людини має значне
поширення на території України завдяки наявності
сприяючих факторів, основними серед яких є широке коло
переносників збудників цих хвороб, незбалансована та
неповноцінна годівля, порушення ветеринарно-санітарних
умов утримання тварин, патології шкіри різної етіології тощо.
Необхідність досліджень з вивчення особливостей
епізоотології дерматофітозів собак і котів, а саме поширення,
породної та вікової сприйнятливості, статевої залежності до
захворювання залишається актуальною у зв’язку з
існуванням в умовах нашої країни різних природно-
кліматичних зон, відмінністю науково-методичних підходів до
проведення діагностичних, профілактичних і лікувальних
заходів за дерматофітозів дрібних домашніх тварин.
Методи. Дослідження та їх аналіз були проведені протягом
2012 - 2017 років в умовах приватної ветеринарної клініки
«Фауна» (м. Харків) і навчально-наукової лабораторії
молекулярно-генетичних методів дослідження Харківської
державної зооветеринарної академії. Матеріалами були
результати власних досліджень щодо поширення, породної
сприйнятливості та вікової залежності дрібних домашніх
тварин до захворювання на дерматофітози, які були отримані
з використанням клініко-епізоотологічних і лабораторних
мікологічних методів.
Результати. При дослідженні 324 дрібних домашніх тварин, у
тому числі 252 собак і 72 кішок, з ознаками ураження
шкірного та волосяного покриву встановлено, що рівень
захворюваності собак на дерматофітози становив 18.65% від
кількості обстежених тварин. Рівень захворюваності кішок на
дерматофітози складав 51.39%.
При вивченні породної сприйнятливості до захворювання на
дерматофітози було встановлено, що частіше на
дерматофітози хворіють безпородні собаки, рівень
сприйнятливості яких складає 29.79%. Також найбільш
сприйнятливими до захворювання є німецькі вівчарки
(25.53%), стафордширські (14.89%) та йоркширські тер’єри
(12.76%). Серед кішок на дерматофітози частіше хворіють
безпородні тварини з рівнем сприйнятливості 83,78%.
До захворювання на дерматофітози більш сприйнятливі
молоді тварини: частка хворих собак у віці до 2 років складає
55.32%, а у віці 2-4 роки – 31,91%. Серед кішок встановлено
значну перевагу хворих тварин у віці до 4 років – загалом
86.49%.
Висновки. За результатами проведених досліджень
встановлено, що на дерматофітози у м. Харкові частіше
хворіють безпородні собаки з рівнем сприйнятливості 29.9%
та безпородні кішки з рівнем сприйнятливості 83.78%.
Захворювання дрібних домашніх тварин частіше реєструють
серед молодих собак і кішок у віці до 4 років. Основним
напрямком подальших досліджень є теоретичне та практичне
обґрунтування комплексного застосування за дерматофітозів
тварин імуномодулюючих і бактерицидних засобів,
розроблених з використанням сучасних нанотехнологій.
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# 170. Accumulation, inactivation and purification of antigen
C. psittaci isolate "V. Olexandrivka / 11"

Isakov M., Danilova I.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. The absence of effective local preventive
measures, the lack of elaboration of effective treatment regimens
and the imperfection of laboratory diagnostic methods do not allow
effective measures to combat chlamydia among farm animals.
Therefore obtaining a high-purified chlamydial antigen isolated
from animals from the territory of Ukraine is a key to improving the
means of diagnostics and specific prevention of diseases.
Methods. To obtain a chlamydial antigen, a high-immunogenic
strain of chlamydia "V.Olexandrivka / 11" was used. In the
experiment, a light microscopy of smear-stained smears stained
under Stamp and Mickiwallo was used, cultivation of the chlamydia
activator was carried out using McCoy cell reagent culture, further
purified antigen was obtained by ultracentrifugation in the sucrose
density gradient (from 10% to 60%).
Results. The accumulation of isolate Chlamydia "V.Olexandrivka /
11" in the culture of McCoy cells at the level of the seventh
passage was made, with an infectious titer of 4.2 log2 ELD 50 /
cm3, the technology of inactivation of the agent with formaldehyde
was worked out at various concentrations, temperatures and time.
According to the results of the research, it was found that the
complete loss of infectiousness (inactivation) of chlamydial isolate
occurred at 37 °C for 72 hours and the concentration of
formaldehyde was 0.2% in the final concentration. Determination
of the completeness of inactivation was carried out in McCoy cell
culture for CPA. Chlamydial antigen with a working concentration
of 25 μg / cm3 in RPC was obtained by ultracentrifugation in the
sucrose density gradient (from 10% to 60%).
Conclusions. Chlamydia isolate "V.Olexandrivka / 11" was
cultivated in the McCoy cell recyclable culture. The technology of
formaldehyde inactivation at different concentrations, temperatures
and time was worked out. From the accumulated cell mass by
ultracentrifugation, a purified chlamydial antigen with a working
concentration of RPC of 25 μg / cm3 was obtained.
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# 170. Накопичення, інактивація та очищення антигену C.
psittaci ізоляту "V. Olexandrivka / 11"

Ісаков М., Данилова І.

ННЦ «Інститут експериментальної клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Відсутність ефективних вітчизняних засобів
специфічної профілактики, недостатня опрацьованість
ефективних схем лікування та недосконалість методів
лабораторної діагностики не дозволяє проводити
результативні заходи боротьби з хламідіозом серед
сільськогосподарських тварин. Саме тому отримання
високоактивного очищеного хламідійного антигену
ізольованого від тварин з території України – є запорукою
удосконалення засобів діагностики та специфічної
профілактики захворювань.
Методи. Для отримання хламідійного антигену
використовували високоімуногенний виробничий штам
хламідій „V.Olexandrivka / 11”. В досліді застосовували
світлову мікроскопію мазків-відбитків пофарбованих за
Стемпом та Міккіавелло, культивування збудника хламідіозу
проводили з використанням перещеплюваної культури клітин
McCoy, в подальшому очищений антиген отримували методом
ультрацентрифугування в градієнті щільності сахарози (від 10
% до 60 %).
Результати. Проведено накопичення ізоляту хламідій
„V.Olexandrivka/11” в культурі клітин McCoy на рівні сьомого
пасажу, при цьому інфекційний титр становив 4,2 log2 ЕЛД
50/см3, відпрацьовано технологію інактивації збудника
формальдегідом за різних концентрацій, температур та часу.
За результатами досліджень було встановлено, що повна
втрата інфекційності (інактивація) ізоляту хламідій наставала
за температури 37 °С протягом 72 годин і концентрації
формальдегіду 0,2% в кінцевій концентрації. Визначення
повноти інактивації проводили в культурі клітин McCoy за
ЦПД.Шляхом ультрацентрифугування в градієнті щільності
сахарози (від 10 % до 60 %) отримано хламідійний антиген,
робоча концентрація якого становила 25 мкг/см3 в РЗК.
Висновки. Було накопичено ізолят хламідії „V.Olexandrivka /
11” у перещеплюваній культурі клітин McCoy. Відпрацьовано
технологію інактивації формальдегідом за різних
концентрацій, температур та часу. З накопиченої клітинної
маси методом ультрацентрифугування отримано очищений
хламідійний антиген з робочою концентрацією в РЗК 25 мкг/
см3.
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# 172. Bactericidal action of a new disinfectant for
Campylobacter spp. at minus temperatures

Paliy A., Bolotin V.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Today, the epizootic situation of camilobacteriosis in
farm animals is controlled, however, given the relatively high
resistance of pathogens to negative factors, especially at low
temperatures, there is a need for research on the search for highly
effective disinfectants and the development of regulations for their
use. It should be noted there is no information about the possibility
of their use at low temperatures in the leaflets-tabs for the
registered drugs. The purpose of the work was to study the
bactericidal action against pathogens of Campylobacteriosis of the
innovative disinfectant under the conditions of environmental
minus temperatures.
Methods. The culture and bacteriological methods of research
were used. Experiments were carried out in accordance with the
methodological recommendations "Methods of determination and
evaluation of safety and quality indicators of disinfectants,
detergents and disinfectants used in the production, storage,
transportation and sale of animal products" (2010). The museum
production strains of Campylobacter C. fetus subsp. venerealis
LBV (9 s) and C. fetus subsp. fetus (3-1943) were used.
Results. In order to construct a new drug, the following
compositions were used: No. 1 (glutaraldehyde - 0.1%;
formaldehyde - 0.1%; sodium formic acid (formate) - 10.0%;
water); No. 2 (glutaraldehyde - 0 , 25%, formaldehyde - 0,25%,
sodium formic acid (formiate) - 20,0%, water), № 3 (glutaraldehyde
- 0,5%, formaldehyde - 0,5%, sodium formic acid (formiate) - 20 ,
0%; water), No. 4 (glutaraldehyde - 1.0%; formaldehyde - 1.0%;
sodium formic acid (formate) - 30.0%; water). In determining the
bactericidal properties of compositions on campylobacteria in
nutrient media, it has been established that composition No. 1 for
exposure of 10 minutes to 120 minutes and compositions No. 2
and No. 3 for 10 minutes exposure do not possess bactericidal
properties in respect to test cultures of Campylobacter.
Composition No. 4 on exposure (10 - 120) minutes and
composition No. 2 and No. 3 in exposure (30 - 120) minutes are
bactericidal to Campylobacter spp. When disinfected contaminated
test objects at a temperature from 0 ° to minus 20 ° C, high
efficiency of compositions No. 2, 3, 4 was established for 30
minutes.
Conclusions. The developed means exhibit bactericidal properties
in relation to pathogens of campylobacteriosis of animals at low
ambient temperatures (to minus 20 °С) with the content of active
substances (glutaraldehyde, formaldehyde) at a concentration of
0.5% and antifreeze (sodium formate) at a concentration of 20.0%.
On the basis of held results, a new frost-resistant disinfectant was
proposed, which received the patent of Ukraine for utility model
No. 117012.

# 172. Бактерицидна дія нового дезінфікуючого засобу
щодо Campylobacter spp. за мінусових температур

Палій А., Болотін В.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Загальна інформація. На сьогодні епізоотична
ситуація з кампілобактеріозів сільськогосподарських тварин є
контрольованою, проте, враховуючи досить високу стійкість
збудників до негативних чинників, особливо за низьких
температур, є необхідність проведення досліджень з пошуку
високоефективних дезінфікуючих препаратів та розробки
регламентів їх застосування. Слід зазначити, що у листівках-
вкладках до зареєстрованих препаратів відсутня інформація
про можливість їх застосування за низьких температур.
Метою роботи було вивчення бактерицидної дії щодо
збудників кампілобактеріозів інноваційного деззасобу за
умов мінусових температур навколишнього середовища.
Методи. Були використані культуральний та
бактеріологічний методи досліджень. Досліди проводили
згідно методичних рекомендацій «Методи визначення та
оцінки показників безпеки і якості дезінфікуючих, мийно-
дезінфікуючих засобів, що застосовуються під час
виробництва, зберігання, транспортування та реалізації
продукції тваринного походження» (2010). Використовували
музейні виробничі штами кампілобактерій C. fetus subsp.
venerealis LBV (9 св) та C. fetus subsp. fetus (3-1943).
Результати. З метою конструювання нового препарату було
підібрано наступні композиції засобів: № 1 (глутаровий
альдегід – 0,1 %; формальдегід – 0,1 %; натрій
мурашковокислий (форміат) – 10,0 %; вода), № 2 (глутаровий
альдегід – 0,25 %; формальдегід – 0,25 %; натрій
мурашковокислий (форміат) – 20,0 %; вода), № 3 (глутаровий
альдегід – 0,5 %; формальдегід – 0,5 %; натрій
мурашковокислий (форміат) – 20,0 %; вода), № 4 (глутаровий
альдегід – 1,0 %; формальдегід – 1,0 %; натрій
мурашковокислий (форміат) – 30,0 %; вода). При визначенні
бактерицидних властивостей композицій щодо
кампілобактерій у поживних середовищах встановлено, що
композиція № 1 за експозиції від 10 хвилин до 120 хвилин та
композиції № 2 і № 3 за експозиції 10 хвилин не володіють
бактерицидними властивостями щодо тестових культур
кампілобактерій. Композиція № 4 за експозиції (10 – 120)
хвилин та композиції № 2 і № 3 за експозиції (30 – 120) хвилин
діють бактерицидно на культури Campylobacter spp. При
знезараженні контамінованих тест-об’єктів за температури
від 0 ° до мінус 20 °С встановлено високу ефективність
композицій №№ 2, 3, 4 за дії протягом 30 хвилин.
Висновки. Розроблений засіб проявляє бактерицидні
властивості щодо збудників кампілобактеріозів тварин за
низьких температур навколишнього середовища (до мінус 20
°С) при вмісті діючих речовин (глутаровий альдегід,
формальдегід) у концентрації 0,5 % та антифризу (натрій
форміат) у концентрації 20,0 %. На основі отриманих
результатів запропоновано новий морозостійкий
дезінфікуючий засіб, на який отримано патент України на
корисну модель № 117012.
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# 180. Assessment of the Schmallenberg disease risk for
Ukraine

Datsenko R., Skorokhod S.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine

Introduction. Schmallenberg virus is a viral disease characterized
by fever, anorexia, decreased milk production, abortions and the
stillbirth, accompanied by the fetus defects, mainly among sheep,
as well as goats and cattle. The virus is transmitted by insects
(gnats or mosquitoes); about 1250 species of Culicoides have
been described in the world and about 120 in Europe.
The problem is exacerbated by the fact that this disease is not
included in the OIE list of diseases that are subject to mandatory
notification. As a result, during the importing trade operations the
welfare of cattle and biological material imported to Ukraine will not
be guaranteed. Therefore, entry of the virus or infected insects with
purchased, migratory or illegally imported animals remains
possible.
The study objective. Risk assessment and study of epizootic
situation regarding Schmallenberg virus, provision of a short-term
prognosis.
Methods. To assess the risk of pathogens emission to the territory
of Ukraine, data from the analysis of original publications were
used, using reports from the OIE, ProMED. The degree of risk was
determined by the Code of Health of Terrestrial Animals.
Results. In 2017 the State Scientific Research Institute of
Laboratory Diagnostic and Veterinary Sanitary Expertise
(SSRILDVSE) investigated 1023 blood samples for the
Schmallenberg virus through PCR; no positive results were
obtained. These were stud breeds of cattle imported from the
Western Europe where Schumannberg's disease has been
previously reported. The risk of the Schmallenberg virus entry is
significant, and prognosis is unfavorable.
Conclusion. In the most unforeseen case, we are obliged to
provide control and supervision aimed at preventing the spread of
the Shmallenberg virus to the territory of Ukraine, to develop
additional safety measures that will allow for safe continuation of
interstate relations in the field of animal husbandry.
In order to strengthen the disease control, it is necessary to comply
with veterinary and sanitary requirements when importing
livestock, raise awareness, and introduce clear system of
surveillance.
Early diagnosis of the disease may prevent its further spread in the
country. Schmallenberg virus has not been reported in humans
yet.
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# 180. Оцінка ризику хвороби Шмаленберга для України

Даценко Р., Скороход С.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Вірус Шмалленберга (Schmallenberg virus) є вірусним
захворюванням характеризується ознаками лихоманки,
анорексії, зменшенням молочної продуктивність, абортами й
народженням мертвих плодів, що супроводжувалося
дефектами плоду, переважно серед овець, а також серед кіз
і великої рогатої худоби. Вірус передається комахами (гнус
або комарі); (у світі описано близько 1250 видів мокреців
Culicoides, та приблизно 120 у Європі.
Проблема посилюється тим, що дане захворювання не
входить до списку МЕБ, що підлягають обов’язковій
нотифікації. В результаті при здійсненні імпортних торгових
операцій не буде забезпечена гарантія благополуччя худоби
та біологічного матеріалу, що завозиться в Україну. Тому
потрапляння вірусу або інфікованих комах з купленими,
мігруючими чи нелегально завезеними тваринами
залишається можливим
Мета дослідження. Оцінка ризику та вивчення епізоотичної
ситуації щодо вірусу Шмалленберга, надати
короткостроковий прогноз.
Методи. Для оцінки ризику емісії збудників на територію
України використовували дані аналізу оригінальних
публікацій, користуючись повідомленнями МЕБ, ProMED.
Ступінь ризику визначали за «Кодексом здоров`я наземних
тварин»
Результати. Державний науково-дослідний інститут
лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи (ДНДІЛДВСЕ) в 2017 році дослідив на вірус
Шмалленберга методом ПЛР –1023 зразків крові , позитивних
не було виявлено. Це ВРХ племінних порід, що завозилось з
західної Європи де раніше фіксувалися повідомлення про
захворювання на вірус Шмалленберга. Ступінь ризику
занесення вірусу Шмалленберга – значний, а прогноз –
несприятливий.
Висновок. При самому непередбаченому випадку подій ми
зобов`язані забезпечити контроль та нагляд направлених на
не уможливлення розповсюдження вірусу Шмалленберга на
територію України, розробити додаткові заходи безпеки, які
дозволять безпечно продовжувати міждержавні відносини в
сфері тваринництва.
З метою посилення контролю за захворюванням потрібно
дотримуватись ветеринарно-санітарних вимог при імпорті
худоби, підвищити рівень інформованості, запровадити чітку
систему спостереження.
Рання діагностика захворювання може запобігти подальшому
розповсюдженню в країні. Повідомлень про захворювання
людей вірусом Шмалленберга поки що не було.
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# 188. Localization and level of cellular prion in rats’ somatic
tissues

Kushkevych M., Vlizlo V.

Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine

Introduction. Transmissible spongiform encephalopathies (TSE)
are lethal diseases of the central nervous system in humans and
animals, the causative agent of which is abnormal (infectious)
prion (PrPSc). According to the prion hypothesis, when the body
gets PrPSc, it possibly interacts with its cellular precursor (PrPC).
The study of PrPC localization in different tissues is important for
understanding the mechanism of neurodegeneration.
There is evidence that PrPSc was found in the collecting tubes of
the kidneys and urine in abnormal prion-infected hamsters, as well
as in sick people. It is important to determine the level of the
cellular prion in this tissue. Study of cellular prion in skeletal
muscle is important because of high level of beef products
consumption.
Aim of the study was to determine the localization and level of
PrPC in spleen, kidneys and muscle tissues of laboratory rats.
Methods. Research was carried out using the six-month male
laboratory rats in triple repetition. The animals were decapitated,
and the tissues were collected. The immunohistochemical and dot
blotting analysis of tissues were carried out.
Results. The PrPC was localized in the convoluted and straight
nephrons tubules and in vascular glomeruli in kidneys of rats. The
presence of PrPC in the animals’ kidneys indicates the possibility of
its conversion into PrPSc in the case of TSE. The total number of
cellular prion in the kidneys of rats determined by dot blotting
analysis was 29.84±1.39 standard units.
Cellular prion locuses were found in spleen in red pulp near the
capsule, trabeculae and lymph sheaths but not in the follicles. The
PrPC total level in rats’ spleen was 91.72±0.66 standard units. It
confirms the role of this body in the pathogenesis of TSE.
The locuses of PrPC were showed in muscle fibers near the oval
nuclei. The PrPC number in rats’ muscle was only 17.14±1.47
standard units.
Conclusion. The PrPC is localized in spleen, kidneys and muscle
tissues of laboratory rats. The PrPC total level is the highest in
spleen and the lowest level is in muscle.
Abnormal prion is formed of its physiological (cell) precursor (PrPC)
under conditions of neurodegeneration not only in the cells of the
nervous system but in peripheral prion-replicating organs.
Obviously, the infection spread depends on the production of PrPC

in the tissues. The spleen is the most dangerous and the muscle is
the least dangerous for prion pathologies.

# 188. Локалізація та вміст клітинного пріона у
соматичних тканинах щурів

Кушкевич М., Влізло В.

Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Трансмісивні губкоподібні енцефалопатії (ТГЕ) – це
смертельні захворювання центральної нервової системи
людини та тварин, збудником яких є аномальний
(інфекційний) пріон (PrPSc). Відповідно до пріонної гіпотези, у
випадку зараження PrPSc, він, можливо, взаємодіє з
клітинним попередником (PrPC). Дослідження локалізації PrPC

в різних тканинах є важливим для розуміння механізму
нейродегенерації.
Є дані про те, що PrPSc був знайдений у збірних трубках нирок
та сечі в інфікованих патологічним пріоном хом'яків, а також
хворих людей. Важливо визначити рівень клітинного пріону в
цій тканині. Вивчення клітинного пріону в скелетних м'язах
має важливе значення через високий рівень споживання
продуктів з яловичини.
Метою дослідження було визначення локалізації та вмісту
PrPC у селезінці, нирках та м'язах лабораторних щурів.
Методи. Дослідження проводили на шестимісячних самцях
лабораторних щурів у триразовому повторенні. Тварин
декапітували, після чого відбирали тканини. Проводили
імуногістохімічний та дот блот аналіз цих тканин.
Результати. PrPC локалізований у звивистих і прямих
канальцях нефронів, а також у судинних клубочках нирок
щурів. Наявність PrPC у нирках тварин вказує на можливість
його перетворення в PrPSc у випадку TГE. Загальна кількість
клітинного пріона в нирках щурів, визначена за допомогою
дот блот аналізу, становила 29,84±1,39 стандартних одиниць.
Локуси клітинного пріона були виявлені в червоній пульпі
селезінки поблизу капсули, трабекул та лімфатичних піхвах,
але не у фолікулах. Загальний рівень PrPC у селезінці щурів
становив 91,72±0,66 стандартних одиниць. Це підтверджує
роль даного органу в патогенезі TГE.
Локуси PrPC показані в м'язових волокнах поблизу овальних
ядер. Кількість PrPC у м'язах щурів становила лише
17,14±1,47 стандартних одиниць.
Висновки. PrPC локалізується в селезінці, нирках та м'язах
лабораторних щурів. Загальний рівень PrPC є найвищим у
селезінці, а найменшим – у м'язі.
Аномальний пріон формується з його фізіологічного
(клітинного) попередника (PrPC) за умов нейродегенерації не
тільки в клітинах нервової системи, але і в периферичних
пріон-реплікувальних органах. Очевидно, що поширення
інфекції залежить від утворення PrPC у тканинах. Селезінка є
найбільш небезпечною, а м'язи – найменш небезпечними
щодо пріонних патологій.
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# 191. Development of vaccine against concurrent African
swine fever infections that promote the eclipse of it's spread
in Ukraine

Buzun A.1, Kolchyk O.1, Stegniy B.1, Korovin I.2

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2LLC Scintex

Introduction. In a newly established approach to blind spreading
of ASF in Ukraine as concurrent infections (A. Buzun, 2016; A.
Buzun, O. Kolchyk, 2017), we decided to adapt our previously
developed “ReproSuiVac-IECVM” vaccine to prevention of PCV-2,
PRRS and Mannheimia haemolytica infections in quarantine areas
around ASF outbreaks.
Methods. For improvement of “ReproSuiVac-IECVM” vaccine,
the antitoxin and bacterin of the Mannheimia haemolytica were
added to former composition in relations that not cause the
antigens competition in vaccine (as tested by seroconversion on
correspondence antigens). In addition, we replaced the Montanide
ISA 70 (Fr.) on KE 1001 emulsion (UA). For research of post-
vaccine levels of antibodies in both mice and porcine we used our
test-kit “ReproSuiScreen-IECVM” for PRRS- and PCV-2 antibodies
and agglutination test with correspondence bacterin for
Mannheimia haemolytica antibodies.
Results. All vaccinated adult mice (n=7) at contrast to
unvaccinated ones (n=4) were alive after inoculation of broth
culture of Mannheimia haemolytica in dose 0.5 cm3 (105 BC50)
during 1 month of trials. Level of vaccinated mouse seroconversion
on PRRS, PCV-2 and bacterial antigens was 0; 1/2.30+0.11 and
1/351.00+5.73 (P<0.01), respectively. All vaccinated pigs (n=5)
after first injection had levels of seroconversion on PRRS, PCV-2
and bacterial antigens (3 week after vaccination) 1/8.80+2.05;
1/22.50+7.73 and 1/51.00+6.88 (P<0.05), respectively. After
revaccination (3 week after first injection) pigs had a levels of
seroconversion on PRRS, PCV-2 and bacterial antigens (3 week
after second injection) 1/17.40+0.78; 1/34.23+0.73 and
1/121.11+2.44 (P<0.05), respectively.
Conclusion. Modified vaccine ReproSuiVac-IECVM is ready to
clinical trials against the concurrent ASF-hemolytic pasteurellosis
infections that promote of blind spreading of ASF agent in the
quarantine areas of ASF outbreaks in Ukraine.
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# 191. Розробка вакцини проти асоціативної інфекції
африканської чуми свиней, яка сприяє прихованому
поширенню захворювання в Україні

Бузун А.1, Кольчик О.1, Стегній Б.1, Коровін І.2

1НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2ТОВ «Сайнтекс»

Вступ. В рамках новоствореного підходу до прихованого
поширення АЧС в Україні у вигляді асоціативної інфекції (А.
Бузун, 2016 р.; А. Бузун, О. Кольчик, 2017 р.) ми вирішили
адаптувати раніше розроблену нами вакцину «РепроСуіВак-
ІЕКВМ» для профілактики ЦВІС-2, РРСС та інфікування
бактеріями Mannheimia haemolytica в карантинних зонах
навколо спалахів АЧС.
Методи. Для вдосконалення вакцини «РепроСуіВак-ІЕКВМ»
до попередньої композиції були додані антитоксин та
бактерин Mannheimia haemolytica в пропорціях, які не
спричиняють конкуренції антигенів у вакцині (за
результатами серологічного контролю). Крім того, ми
замінили ад’ювант Montanide ISA 70 (Франція) на емульсію KE
1001 (Україна). Для дослідження поствакцинального рівня
антитіл як у мишей, так і у свиней ми використовували наш
тест-набір «РепроСуіСкрін-ІЕКВМ» на антитіла до РРСС та
ЦВІС-2, а також реакцію аглютинації відповідного бактерину
з антитілами проти Mannheimia haemolytica.
Результати. Усі вакциновані дорослі миші (n=7) на відміну від
невакцинованих (n=4) залишилися живими впродовж місяця
після інокуляції бульйонною культурою Mannheimia
haemolytica у дозі 0,5 см3 (105 BC50). Рівень сероконверсії
вакцинованих мишей на РРСС, ЦВІС-2 та бактеріальних
антигенів становив 0; 1/2,30+0,11 та 1/351,00+5,73 (P<0,01),
відповідно. В усіх вакцинованих свиней (n=5) після першої
ін'єкції рівень сероконверсії на РРСС, ЦВІС-2 та
бактеріальних антигенів (через 3 тижні після вакцинації)
становив 1/8,80+2,05; 1/22,50+7,73 та 1/51,00+6,88 (P<0,05),
відповідно. Після ревакцинації (через 3 тижні після першої
ін'єкції) у свиней рівень сероконверсії на PРСС, ЦВІС-2 та
бактеріальних антигенів (через 3 тижні після другої ін'єкції)
становив 1/17,40+0,78; 1/34,23+0,73 та 1/121,11+2,44 (P<0,05),
відповідно.
Висновки. Модифікована вакцина «РепроСуіВак-ІЕКВМ»
готова до клінічних досліджень проти асоціативної інфекції
АЧС з гемолітичним пастерельозом, яка сприяє прихованому
поширенню збудника АЧС у карантинних зонах спалахів АЧС
в Україні.
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# 192. Circulation of immunosuppressive viruses among
domestic waterfowl in Ukraine

Muzyka N., Hrybkova N., Biletska Н.

State Poultry Research Station

Introduction. Among the viral diseases of ducks and geese that
cause significant economic losses, parvovirus and polyomavirus
enteritis (causatives - goose parvovirus, GPV and goose
hemorrhagic polyomavirus, GHPV) are dominant. Recently, avian
reovirus (ARV) has been detected among waterfowl. Since
reovirus is an immunosuppressant, this leads to a significant
reduction in the poultry`s immune system, further complications of
the disease by other pathogens of different etiologies, lowering the
effectiveness of planned vaccinations, as well as an increase in
economic losses. In connection with the above-mentioned goal,
the study was to investigate the epizootic situation with regard to
reovirus infection in domestic waterfowl in Ukraine.
Methods. The research was conducted at the department of
quality assurance of feed and veterinary welfare of the SESPF
NAAS in 2016-2017. The material (blood serum, internal organs)
from geese and ducks was obtained from 26 farms in nine oblasts
of Ukraine, where the death of young animals was observed.
Antibody detection and identification were performed using
neutralization (RN), diffuse precipitation (DPR) and indirect
hemagglutination (IHR) reactions. The isolation of the virus was
carried out by infecting 12- to 14-day-old embryos of ducks and
geese recommended by the recommendations of the IEB.
Results. In 2016-2017, the death of geese with signs of cuticulitis,
liver necrosis, catarrhal hemorrhagic enteritis was registered in 16
farms of Kharkiv, Mykolaiv, Poltava, Zaporizhia, Sumy Oblasts.
According to research results, seven viral isolates were isolated
from geese. For studying the biological properties of five viral
isolates, it was found that they are capable of cultivating in ducks
and goose embryos and causing their death at the 5-7th day after
infection with the same pathoanatomical changes (focal necrosis of
the liver, congestion of the corpuscle, hemorrhage on the organs).
As a result of serological identification in RN, these isolates do not
belong to the Parvovirus of geese, and two of them in the RDP
were identified as reovirus of the bird.
According to the results of serological studies in ducks and geese
from seven farms in Kharkiv and Mykolaiv Oblasts (out of nine),
the antibodies to the reovirus were found in the titres of 1:4 to
1:128-1:256. The percentage of positive samples was 66.6%.
Conclusions. According to the results of virological and
serological research, for the first time in Ukraine a reovirus
circulation was established among waterfowl from Kharkiv and
Sumy Oblasts. In addition, 5 unidentified viral isolates that cause
bird death and are pathogenic for embryos were isolated from
dead geese, which requires further in-depth studies.

# 192. Циркуляція імуносупресивних вірусів серед
свійської водоплавної птиці в Україні

Музика Н., Грибкова Н., Білецька Г.

Державна дослідна станція птахівництва

Вступ. Серед вірусних захворювань качок і гусей, які
спричиняють значні економічні збитки, домінуючими є парво-
та поліомавірусний ентерити (збудники - goose рarvovirus,
GPV та goose hemorrhagic polyomavirus, GHPV). Але останнім
часом серед водоплавної птиці виявлено циркуляцію
реовірусу (avian reovirus, ARV). Оскільки реовірус є
імуносупресором, це призводить до суттєвого зниження
імунітету у птиці, подальших ускладнень захворювання
іншими збудниками різної етіології, зниженням ефективності
планових вакцинацій, а також збільшенням економічних
збитків. У зв’язку з вищезазначеним метою роботи було
вивчити епізоотичну ситуацію щодо реовірусної інфекції у
свійської водоплавної птиці в Україні.
Методи. Дослідження проведено у відділі забезпечення
якості кормів і ветеринарного благополуччя ДДСП НААН у
2016-2017 роках. Матеріал (сироватки крові, внутрішні
органи) від гусей та качок було отримано з 26 господарств
девʼяти областей України, де спостерігали загибель
молодняку. Виявлення антитіл та ідентифікацію проводили
за допомогою реакцій нейтралізації (РН), дифузної
преципітації (РДП) та непрямої гемаглютинації (РНГА).
Виділення вірусу проводили шляхом інфікування ембріонів
качок та гусей 12-14-денного віку рекомендованими згідно
рекомендацій МЕБ.
Результати. У 2016-2017 роках загибель гусенят з ознаками
кутикуліту, некрозу печінки, катарально-геморагічного
ентериту реєстрували в 16 господарствах Харківської,
Миколаївської, Полтавської, Запорізької, Сумської областей.
За результатами досліджень від гусей виділено сім вірусних
ізолятів. За вивчення біологічних властивостей пʼяти вірусних
ізолятів встановлено, що вони здатні культивуватися в
качиних та гусячих ембріонах та спричиняють їхню загибель
на 5-7-му добу після інфікування з однаковими
патологоанатомічними змінами (осередкові некрози печінки,
гіперемія тільця, крововиливи на органах). За результатами
серологічної ідентифікації в РН ці ізоляти не належать до
парвовірусів гусей, а два з них в РДП було ідентифіковано як
реовірус птиці.
За результатами серологічних досліджень у качок та гусей з
семи господарств Харківської та Миколаївської областей (із
дев’яти досліджених) виявили антитіла до реовірусу в титрах
від 1:4 до 1:128-1:256. Відсоток позитивних проб становив
66,6%.
Висновки. За результатами вірусологічних та серологічних
досліджень вперше в Україні встановлено циркуляцію
реовірусу серед водоплавної птиці з Харківської та Сумської
областей. Крім того, від загиблих гусенят ізольовано 5
неідентифікованих вірусних ізолятів, які викликають
загибель птиці та патогенні для ембріонів, що потребує
подальших поглиблених досліджень.
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# 193. Aetiological of bovine mastitis and endometritis in
Ukrainian stock raising

Hadzevych O.1, Gadzevich D.1, Alimov S.2

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2LLC UkrAgroCom

Introduction. Mastitis and endometritis cause significant
economic damage to Ukrainian stock-raising business. Epizootic
situation is complicated by extension of antibiotic-resistant
causative microorganisms among animals. In that case, the
treatment is ineffective and there is a high risk of antibiotic-
resistant strains transmission to human, given these
microorganisms are isolated from the milk of ill cows. The greatest
threat is caused by pathogenic coagulase-positive S. aureus,
toxicogenic E. coli and antibiotic-resistant E. faecalis, in particular,
those, which can be the chain of transmission resistance genes to
pathogenic bacteria.
The research objective is to define an aetiology and pathogenicity
factors of bacterial causative agents of bovine mastitis and
endometritis.
Methods. The research was conducted in 12 Ukrainian stock-
raising, where treatment of animals was ineffective. Morbidity rate
in percent was estimated using screening data, clinical and
anamnestic data. Mammary gland secretion (n=240); vaginal
exudate samples (n=120) from cows with endometritis and mastitis
were used for bacteriologic examination.
Results. Sickness rate for cows with mastitis was from 39.7% to
84.5%, with postpartum endometritis - from 58.6% to 86.8%.
Pathogenic Escherichia, isolated in 68 % cases, Enterococcus –
65%, Streptococcus – 52%, Pseudomonas – 18%,
Staphylococcus – 49%, Proteus – 33% were the most common
causative organisms of bovine endometritis. The most common
causative organisms of bovine mastitis were Staphylococcus –
79%, Streptococcus – 66%, Enterococcus – 51%, Escherichia –
42%, Klebsiella – 27%. Isolated epizootic cultures were
simultaneously resistant to three or more antibiotics in 100%
cases. 63.8%±9.0% of cultures were resistant to cephalosporins,
72.3±1.2% - to tetracyclines, 60.7±8.0% - to aminoglycosides,
55.8%±9.5% - to β-lactams, 46.2±7.0% - to macrolides, 18.9±3.1%
- to fluoroquinolones. E. coli produced fimbrial adhesins A20 (23
%) and F41 (7%). Staphylococci were coagulase-positive (in 39%
of cases), had hemolytic (48%) and lecithinase efficiency (54%).
Conclusions. Epizootic cultures, isolated from sick animals, had
pathogenicity factors and were multiresistant to antibacterial
medicine in 100% cases. E. coli produced fimbrial adhesins F41 in
7% of cases and A20 in 23% of cases Staphylococci had
coagulase (39%), hemolytic (48%) and lecithinase efficiency
(54%).
We will continue the bacteriologic examination, which will capable
of improving disease preventive measures, in particular by using
new epizootic-relevant strains.
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# 193. Етіологія маститів та ендометритів у корів у
скотарських господарствах України

Гадзевич О.1, Гадзевич Д.1; Алімов С.2

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
2ТОВ «УкрАгроКом»

Вступ. Мастити та ендометрити завдають значних
економічних збитків скотарським господарствам України.
Епізоотична ситуація ускладнюється через поширення серед
тварин резистентних до антибіотиків збудників. У такому разі
лікування малоефективне, а враховуючи те, що ці
мікроорганізми виділяються з молока від хворих корів, існує
великий ризик передачі антибіотикорезистентних штамів
людині. Найбільшу загрозу становлять патогенні
коагулазопозитивні S. aureus, токсигені E. coli та
антибіотикорезистентні E. faecalis, зокрема які можуть бути
ланцюгом передачі генів резистентності до бактерій,
патогенних для людей.
Метою досліджень було визначити етіологію та фактори
патогенності збудників бактеріальної етіології, що
спричиняють мастити та ендометрити у корів.
Методи. Дослідження були проведені в 12 скотарських
господарствах України, де лікування тварин було
малоефективним. За даними диспансеризації, з врахуванням
клінічних та анамнестичних даних, встановлювали відсоток
захворюваності корів у стаді для кожного господарства. Від
хворих на ендометрит та мастит корів для бактеріологічних
досліджень відбирали секрет молочної залози (n=240);
ексудат з піхви (n=120).
Результати. Відсоток хворих корів на мастити був від 39,7%
до 84,5%, післяпологових ендометритів – від 58,6% до 86,8%.
За частотою виділення було встановлено, що у хворих на
ендометрит корів домінували патогенні мікроорганізми роду
Escherichia, які були ізольовані в 68 % випадках, Enterococcus
– 65%, Streptococcus – 52%, Pseudomonas – 18%,
Staphylococcus – 49%, Proteus – 33%. У хворих на мастит
корів домінували мікроорганізми роду Staphylococcus – 79%,
Streptococcus – 66%, Enterococcus – 51%, Escherichia – 42%,
Klebsiella – 27%. Виділені епізоотичні культури в 100 %
випадках проявляли одночасну резистентність до трьох і
більше антибактеріальних препаратів. До цефалоспоринів
були резистентні 63,8%±9,0%, культур, препаратів
тетрациклінового ряду – 72,3±1,2%, аміноглікозидів –
60,7±8,0%, β-лактамів – 55,8%±9,5%, макролітів – 46,2±7,0%,
фторхінолонів – 18,9±3,1%. E. coli продукували фімбріальні
адгезини А20 (23 %) та F41 (7%). Стафілококи були
коагулазопозитивними (в 39% випадках), проявляли
гемолітичну (48%) та лецитиназну активність (54%).
Висновок. Епізоотичні культури, що були ізольовані від
хворих тварин в 100% випадках мали фактори патогенності
та полірезистентність до антибактеріальних препаратів. E.
coli в 7% випадках продукували фімбріальні адгезини F41 та
23% випадках – А20 Стафілококи проявляли коагулазну
(39%), гемолітичну (48%) та лецитиназну активність (54%).
Плануємо продовжувати проведення бактеріологічних
досліджень, це надасть можливість удосконалювати засоби
профілактики захворювань, зокрема із використанням нових
епізоотично-актуальних штамів.
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# 195. The first detection of polyomavirus in geese in Ukraine
(circulation monitoring and biological properties study)

Biletska Н.1, Yurko P.2, Hrybkova N.1, Muzyka N.1

1State Poultry Research Station;
2Institute of Animal Husbandry of the NAAS of Ukraine

Introduction. For many years, polyomavirus infection (the
causative agent - goose hemorrhagic polyomavirus, GHPV) has
been associated with cases of late-traceability of parvovirus
enteritis (causative agent - goose parvovirus, GPV) due to the
impossibility of precise identification by standard methods, since
the viruses have similar proportions (40-50 nm and 20 nm,
respectively), both cause the death of geese and geese embryos
with similar pathoanatomical changes. Only the application of
molecular genetic methods of diagnosis allowed to determine the
etiologic agent of the disease: and the last 10-12 years of the
disease was registered in France, Germany, Hungary. In Ukraine,
this disease has not been registered before 2012.
The purpose of the research is to elucidate the epizootic situation
regarding polyomavirus infection among geese in Ukraine.
Methods. The research was conducted at the SESPF NAAS
during 2008-2016. The material was taken from sick geese from 22
farms in seven oblasts of Ukraine. The genome of the viruses was
detected by the duplex PCR method, the isolation of the virus was
carried out using the 12- to 14-day-old geese embryos and the
culture of the embryonic kidneys of geese.
Results. According to the results of the epizootic monitoring in
2008-2012, in 40% of the geese farms there have been detected
polyomavirus, and in the period of 2014-2016, cases of disease
with hemorrhagic nephrite enteritis have not been established.
In 2012, two isolates of polyomavirus were isolated from the sick
geese from Ivano-Frankivsk and Poltava Oblasts. The
pathogenicity of one of the isolates for goose embryos has been
confirmed. It was established that polyomavirus is accumulated in
extraemryonic fluid of infected goose embryos with infectious titer
of 2.8-3.1 lg ELD 50/0.2 cm3, while passing in the culture of kidney
cells of the embryos, the infection titer increases to 4.32 lg TCA
50/0.2 cm3. The optimum conditions for cultivating the virus were
studied and it was determined that the maximum accumulation of
the virus in a culture of cells, the infectious titer of which was 5.0 lg
TCA 50/0.2 cm3, was obtained at infection in a dose of 10-5 TCA
50 in 1.0 cm3, incubation temperature was 39 °C and the duration
of the incubation was 144 hours.
Conclusions. For the first time in Ukraine, an isolated
polyomavirus of geese is isolated, which, at parvovirus level,
causes the viral enteritis in geese, as well as its pathogenicity has
been proved for goose embryos and little geese. The elaborated
method of cultivating polyomavirus in cell culture enables to begin
research on the development of the specific prevention of
hemorrhagic nephritis-enteritis of geese.

# 195. Перше виявлення поліомавірусу у свійських гусей в
Україні (моніторинг циркуляції та вивчення біологічних
властивостей)

Білецька Г. 1,Юрко П.2, Грибкова Н.1, Музика Н.1

1Державна дослідна станція птахівництва;
2Інститут тваринництва НААН України

Вступ. Багато років поліомавірусну інфекцію (збудник - goose
hemorrhagic polyomavirus, GHPV) асоціювали з випадками
пізнього захворювання гусенят парвовірусним ентеритом
(збудник - goose рarvovirus, GPV) внаслідок неможливості
точної ідентифікації за допомогою стандартних методів,
оскільки віруси мають близькі розміри (40-50 нм та 20 нм
відповідно), обидва викликають загибель гусенят та гусячих
ембріонів з подібними патологоанатомічними змінами. Лише
застосування молекулярно-генетичних методів діагностики
дозволило визначити етіологічний агент хвороби:а останні
10-12 років хворобу реєстрували у Франції, Німеччині,
Угорщині . В Україні це захворювання до 2012 року не
реєструвалося.
Мета досліджень-з’ясувати епізоотичну ситуацію щодо
поліомавірусної інфекції серед гусей в Україні.
Методи. Дослідження проведено у ДДСП НААН протягом
2008-2016 рр. Матеріал відбирали від хворих гусей з 22
господарств семи областей України. Геном вірусів виявляли
за допомогою методу дуплексної ПЛР, виділення вірусу
проводили з використанням ембріонів гусей 12-14-добового
віку та культури клітин нирок ембріонів гусей.
Результати. За результатами епізоотологічного моніторингу
в 2008-2012 роках в 40% гусівничих господарств у хворих
гусенят виявлено поліомавірус, а в період 2014-2016 років
випадків захворювання геморагічним нефрит-ентеритом
гусей не встановлено.
У 2012 році від хворих гусенят з Івано-Франківської та
Полтавської областей виділено два ізоляти поліомавірусу.
Підтверджена патогенність одного з ізолятів для гусенят та
гусячих ембріонів. Установлено, що поліомавірус
накопичується в екстраембріональній рідині інфікованих
гусячих ембріонів з інфекційним титром 2,8-3,1 lg ЕЛД50/0,2
см3, при пасажуванні в культурі клітин нирок ембріонів гусей
інфекційний титр підвищується до 4,32 lg ТЦД50/0,2 см3.
Вивчені оптимальні умови культивування вірусу та
визначено, що максимальне накопичення вірусу в культурі
клітин, інфекційний титр якого становив 5,0 lg ТЦД50/0,2 см3,
одержували при інфікуванні в дозі 10-5 ТЦД50 в 1,0 см3,
температурі інкубації 39 °С та тривалості інкубації 144 години.
Висновки. Уперше в Україні ізольовано збудника
поліомавірусу гусей, який на рівні з парвовірусом спричиняє
захворювання гусенят вірусним ентеритом, а також доведена
його патогенність для гусячих ембріонів та гусенят.
Відпрацьована методика культивування поліомавірусу в
культурі клітин дає змогу розпочати дослідження щодо
розробки засобів специфічної профілактики геморагічного
нефрит-ентериту гусей.
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# 197. Geoinformation system technologies as a tool for early
detection and response to African swine fever in Ukraine

Skorokhod S., Sapachova M., Mezhenskyi A.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. African swine fever (Pestis africana suum, ASF,
Montgomery's disease) is a viral disease of pigs characterized by
fever, hemorrhagic diathesis, severe hemorrhages, dystrophic-
necrotic changes in the internal organs and extremely high
mortality. Both domestic and wild pigs are susceptible to ASF. This
is one of the most dangerous pig diseases and is mandatory for
notification to the World Organization for Animal Health (OIE).
Ukraine reported 311 outbreaks of ASF in 2012-2017.
The purpose of this study was to organize the results of analysis of
the data on ASF distribution in Ukraine into an accessible online
geographic information database. This is necessary for the
implementation of online epizootic tools which, in turn, help to
provide analysis and to request data for epizootic control of ASF in
Ukraine.
Methods. Special online geoinformation system (GIS asf.vet.ua
(google maps)), training seminars in the regions of Ukraine.
In 2016-2017, within the framework of the project "Capacity
Building for Early Detection and Response to African Swine Fever
in Ukraine", experts from the SSRILDVSE and the National
University of Life and Environmental Sciences of Ukraine in
cooperation with the State Service of Ukraine for Food Safety and
Consumer Protection and with the support of the FAO Regional
Office for Europe and Central Asia (REU) and the Association of
Pig Farmers of Ukraine, created an online geographic
informational database for implementation of epizootic online tools
enabling to analyze and request data for epidemiological control of
ASF in Ukraine, which is freely available. Within the framework of
this project, 9 training sessions were organized in 9 regions of
Ukraine. Representatives of all levels of veterinary service and
doctors of veterinary medicine from enterprises in 198 districts
participated in these trainings.
Results. Practical training on simulation of ASF outbreaks in
Ukraine using online GIS technologies has been conducted.
Particular attention was paid to organization of interaction between
different levels of the state service of veterinary medicine and
electronic communication equipment. Through these efforts, the
necessary information on the use of online GIS technologies has
been brought to the attention of veterinary doctors of district
hospitals that directly communicate with farmers and those who
work with susceptible animals.
Conclusions. Conducting trainings and creating free online GIS to
control the spread of ASF, as well as educational campaign in
Ukraine, contributed to effective monitoring and reporting on ASF,
as well as raising awareness among farmers and the public on the
prevention, control and incidence of the disease, which in turn
enables to respond more effectively to the disease outbreaks.
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# 197. ГІС технології як інструмент раннього виявлення та
реагування на АЧС в Україні

Скороход С., Сапачова М., Меженський А.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Африканська чума свиней (Pestis africana suum , АЧС,
хвороба Монтгомері) є вірусним захворюванням свиней
характеризується лихоманкою, геморагічним діатезом,
значними крововиливами, дистрофічно-некротичними
змінами у внутрішніх органах та надзвичайно високою
смертністю. Як домашні так і дикі свині сприйнятливі до АЧС.
Це одна з найнебезпечніших захворювань свиней, і є
обов'язковою для повідомлення до Всесвітньої організації з
охорони здоров'я тварин (OIE). Україна повідомила про 311
спалахів АЧС протягом2012-2017 рр.
Метою даного дослідження було організувати результати
аналізу даних, щодо розповсюдження АЧС в Україні, в
доступну онлайн географічну інформаційну базу даних. Це
потрібно для впровадження епізоотологічних інструментів які
є в онлайн доступі, що в свою чергу допомагають
здійснювати анаіз і робити запити даних для
епізоотологічного контролю за АЧС в Україні.
Методи. Спеціальна онлайн геоінформаційна система (ГІС
asf.vet.ua (google maps)), семінари-навчання в регіонах
України.
В 2016-2017 роках в рамках проекту під назвою «Розбудова
потенціалу раннього виявлення та реагування на
африканську чуму свиней в Україні» фахівці ДНДІЛДВСЕ та
Національного університету біоресурсів і
природокористування України у співпраці з
Держпродспоживслужбою та за підтримки Регіонального
офісу ФАО для Європи та Центральної Азії (REU) і Асоціації
свинарів України створено онлайн географічну інформаційну
базу даних для впровадження епізоотологічних онлайн
інструментів, що дають можливість здійснювати аналіз і
робити запити даних для епідеміологічного контролю за АЧС
в Україні, яка знаходиться у вільному доступі. В рамках цього
проекту проведено 9 навчальних занять які були організовані
в 9 областях України. Представники всіх рівнів ветеринарної
служби та лікарі ветеринарної медицини на підприємствах з
198 районів взяли участь в цих тренінгах
Результати. Проведено практичні навчання з моделювання
ситуацій щодо спалахів АЧС в Україні з використанням
онлайн ГІС технологій. Особлива увага акцентувалась на
організації взаємодії між різними рівнями державної служби
ветеринарної медицини та електронних засобах комунікації.
Завдяки цим зусиллям, необхідна інформація щодо
використання онлайн ГІС технологій була доведена до відома
лікарів ветеринарної медицини районних лікарень , які
спілкуються безпосередньо з фермерами та особами, які
працюють з сприйнятливими тваринами.
Висновки. Проведення тренінгів та створення онлайн ГІС з
вільним доступом для контролю поширення за АЧС і освітня
кампанія в Україні сприяли ефективному моніторингу і
звітності щодо АЧС, а також підвищенню рівня
інформованості фермерів і населення щодо профілактики та
боротьби і розповсюдження захворювання, яка в свою чергу
дає можливість реагувати більш ефективно на спалахи
хвороби.
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# 218. Associated viral-bacterial pathogens of agricultural
poultry

Ivleva O., Nalyvaiko L., Parkhomenko L.

Luhansk National Agrarian University

Introduction. The transition to farm and household poultry rearing
in agriculture, which does not have modern equipment and
facilities, simultaneously grow several thousand livestock of poultry
in a limited area. In this connection, sanitary gaps are reduced,
livestock grows, which leads to the "exhaustion" of premises and
accumulation of pathogenic viral and bacterial microflora in the
environment. The growing of several thousand heads of poultry in
a limited area of private farms has led to the overpopulation of the
livestock, the reduction of sanitary gaps and the accumulation of
pathogenic viral and bacterial microflora in the environment. Wide
connections between goods producers and the importation of
breeding young animals and eggs from abroad are the main cause
of the penetration of pathogens of infectious diseases to the
territory of Ukraine, which affect the respiratory tract
(metapneumovirus infection (MPVI), infectious bronchitis of
chickens caused by variant strains of the virus, and reovirus
infection), including new ones for our country, which are
associated with respiratory tract infections. The problem of mixed
infections in industrial poultry farming has recently become
extremely urgent.
Methods. Epizootological monitoring of viral and bacterial
diseases was carried out on household farms of Kharkiv Oblast
among turkeys, chickens and geese using ELISA and PCR. To
isolate viruses, chicken, quail, goose embryos, and chicken, goose
embryos fibroplasts, free from specific antibodies to
metapneumovirus (MPV) and reovirus infections, were used. Meat-
peptone broth (MPB), Nutrient agar (NA), Endo, salt, Muller and
Hottinger agars were used for bacteriological studies (blood from
the heart, lungs, bile, bone marrow). The research was carried out
in accordance with the methods generally accepted in the practice
of veterinary medicine (Siuryn V.N. et al., 1984; Holovko A.N. et
al., 2007).
Results. 5670 poultry heads were examined during the
epizootological survey of 3 private poultry farms in Kharkiv Oblast
in 2016-2017, there were found clinically sick poultry among
turkeys, geese and chickens of various breeds and crosses
imported to the country from Germany, Hungary, Poland. The
number of dead turkeys ranged from 1.7 to 8%. Among the geese
— retardation in growth and development and lameness were
observed, there were no dead geese. Serologic studies in ELISA
revealed 100% of turkeys and geese positively responding to the
MPV and reovirus infection. The dissection of dead turkeys and
chickens revealed pathognomonic changes, characteristic for
MPVI infection (accumulation of fibrin on the conjunctiva and
mucous membrane of the trachea, bilateral pneumonia with the
presence of fibrin, hemorrhagic enteritis). The slaughtered geese
had no visible pathoanatomical changes. Pathogens of MPV and
reovirus infections were isolated from the sick poultry by viral
studies. An indication of the virus genome (PCR) has been
performed. Pathogenic serotype of E. coli, Staphylococcus spp.,
Pseudomonas aeruginosa and Mycoplasma spp., slightly sensitive
or not sensitive to antibiotics, were isolated from turkeys, chickens
and geese by means of bacteriological studies.
Conclusions. An epizootological survey of 3 private farms among
turkeys, chickens and geese of different ages has revealed the
progressive spread of MPVI in association with reovirus infection,
that was confirmed by serological, virological and molecular-
genetic studies. The course of viral infections was observed
against the background of colibacteriosis, mycoplasmosis,
pseudomonosis.
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Вступ. Перехід на фермерське та присадибне вирощування
сільськогосподарської птиці, які не мають сучасного
обладнання та приміщень, на обмеженій території вирощують
одночасно декілька тисяч голів птиці. У зв’язку з цим
скорочуються санітарні розриви, переущільнюється поголів'я,
що призводить до «втоми» приміщень і накопичення
патогенної вірусної і бактерійної мікрофлори в
навколишньому середовищі. Вирощування декілька тисяч
голів сільськогосподарської птиці на обмеженій території
приватних господарств призвело до переущільнення
поголів'я, скорочування санітарних розривів і накопичення
патогенної вірусної і бактерійної мікрофлори в
навколишньому середовищі.Широкі зв'язки між
товаровиробниками і ввезення племінного молодняку та яєць
з-за кордону є основною причиною заносу на територію
України збудників інфекційних хвороб, що уражають
респіраторний тракт (метапневмовірусної інфекції (МПВІ),
інфекційного бронхиту кур, викликаного варіантними
штамами вірусу, та реовірусної інфекції), в тому числі нових
для нашої країни, що пов'язані з ураженням респіраторного
тракту. Останнім часом проблема змішаних інфекцій в
промисловому птахівництві набуває надзвичайної
актуальності.
Методи. Епізоотологічний моніторинг щодо вірусних та
бактеріальних захворювань проводили у присадибних
господарствах Харківської області серед індиків, курчат та
гусей за допомогою ІФА та ПЛР. Для ізоляції вірусів
використовували курячі, перепелині, гусячі ембріони,
фібробласти курячих, гусячих ембріонів вільних від
специфічних антитіл до МПВІ та реовірусної інфекцій. Для
бактеріологічних досліджень (кров з серця, легень, жовч,
кістковий мозок) використовували МПБ, МПА, агари Ендо,
соляний, Мюллера та Хотінгера. Дослідження проводили
згідно методів, загальноприйнятих у практиці ветеринарної
медицини (Сюрин В.Н. и др., 1984; Головко А.Н. та ін., 2007).
Результати. При епізоотологічному обстеженні 3-х приватних
птахівничих господарств Харківської області протягом
2016-2017 рр. було досліджено 5670 голів птиці та виявлено
клінічно хвору птицю серед індиків, гусей різних порід і
кросів, завезених в країну з Німеччини, Угорщини, Польщі.
Кількість загиблих індиків коливалася від 1,7 до 8 %. Серед
гусей – відставання у рості і розвитку, кульгавість, загибель
птиці не спостерігали. Серологічними дослідженнями в ІФА
виявлено 100 % позитивно реагуючих індиків та гусей на
МПВ та реовірусну інфекції. При розтині загиблих індиків
виявлені патогномонічні зміни характерні для МПВ інфекції
(накопичення фібрину на кон’юнктиві та слизовій трахеї,
двосторонню пневмонію з наявністю фібрину, геморагічний
ентерит). У вимушено забитих гусей видимих
патологоанатомічних змін не виявлено. Вірусологічними
дослідженнями від хворої птиці ізольовано збудників МПВ та
реовірусної інфекцій. Проведена індикація геному вірусу
(ПЛР). Бактеріологічними дослідженнями від індиків, курчат
та гусей ізольовано патогенний серотип E. coli,
Staphylococcus spp., Pseudomonas aeruginosa та Mycoplasma
spp., малочутливі або нечутливі до антибіотиків.
Висновки. Епізоотологічним обстеженням 3-х приватних
господарств серед індиків, курчат та гусей різного віку
встановлено перебіг МПВІ в асоціації з реовірусною
інфекцією, що підтверджено серологічними, вірусологічними і
молекулярно-генетичними дослідженнями. Перебіг вірусних
інфекцій спостерігали на фоні колібактеріозу, мікоплазмозу,
псевдомонозу.
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Introduction. Cattle-breeding only can be a profitable industry with
favorable situation concerning infectious diseases in the livestock,
which lead to a decrease in the quantity and quality of products.
Infectious pneumoenteritises are among the most important
problems that lead to significant economic losses in the cattle
industry. Due to a large number of veterinary remedies for specific
prophylaxis, they sometimes have little effect containing antigens
that are not inherent to pathogens circulating in Ukraine. That is
why the aim of the scientific research was to determine the
etiological structure of cattle infectious pneumoenteritises in cattle
farms of Ukraine, which in future will allow correcting the
composition of the drugs for specific prevention and the measures
to combat the above-mentioned diseases.
Methods. The research was carried out using epizootiological,
serological and bacteriological methods. The antigens of infectious
rhinotracheitis (IRT), diarrhea (VD), parainfluenza-3 (PIV-3) and
respiratory syncytial virus (RSV) were identified by means of
immunofluorescence reaction (IFR). The indication and
identification of bacterial pathogens with the determination of their
pathogenicity for laboratory animals was carried out according to
classical methods.
Results. In 50,0% of the samples from the animals with signs of
respiratory and diarrheal syndromes on the farms of Cherkasy,
Sumy, Odessa, and Poltava Oblasts the antigens of diarrhea and
parainfluenza were found, in 33,3% of those IRT virus was
identified, and in 66,7 of samples, the respiratory syncytial virus
was detected. Due to the results of bacteriological studies, it was
found that in 90.0% of cases, respiratory viral infections in animals
were aggravated by bacterial pathogens, namely Neisseria spp.,
Mycoplasma spp., Pasteurella multocida (serotypes A, B and D),
Pasteurella haemolytica with β hemolytic properties, Clostridium
perfringens, Corynebacterium spp. The analysis of the research
results carried out during 2015-2017 found a decrease of the
epizootiological value of the IRT pathogen and an increase in the
etiological role of the RSV in the development of viral
pneumoenteritises in animals.
Conclusions. In most cases, the development of viral
pneumoenteritises in animals is caused by complex virus-bacterial
associations, which lead to an aggravation in the epizootic
situation on Ukrainian farms and an increase in the percentage of
dead animals. The pathogen of respiratory syncytial infection is
thought to acquire a leading etiological significance in the
development of viral pneumoenteritises in the cattle-breeding in
Ukraine.
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Вступ. Тваринництво може бути прибутковою галуззю лише
при наявності благополуччя поголів’я стосовно інфекційних
захворювань, що призводять до зниження кількості та якості
продукції. Однією з найбільш вагомих проблем, що
призводить до значних економічних втрат в скотарській
галузі, є захворювання тварин на інфекційні пневмоентерити.
Зважаючи на значний асортимент ветеринарних засобів
специфічної профілактики, вони іноді бувають мало
ефективними, тому що містять у своєму складі антигени не
властиві збудникам, які циркулюють на території України.
Саме тому, метою наукових досліджень було визначення
етіологічної структури інфекційних пневмоентеритів ВРХ в
тваринницьких господарствах України, що в подальшому
дозволить проводити корекцію складу засобів специфічної
профілактики та заходів боротьби з вищеозначеними
захворюваннями.
Методи. Дослідження проводили з використанням
епізоотологічного, серологічного та бактеріологічного
методів. Визначення наявності антигенів вірусів інфекційного
ринотрахеїту (ІРТ), діареї (ВД), парагрипу-3 (ПГ-3) та
респіраторно-синцитіальної інфекції (РСІ) проводили за
допомогою реакції імунофлуоресценції (РІФ). Індикація та
ідентифікація бактеріальних збудників з визначенням їх
патогенності для лабораторних тварин проводилась за
класичними методами.
Результати. Від тварин з ознаками респіраторного та
діарейного синдромів господарств Черкаської, Сумської,
Одеської та Полтавської областей у 50,0 % досліджених проб
виявляли антигени вірусів діареї та парагрипу-3, у 33,3 %
проб – вірусу ІРТ, а у 66,7 % проб – респіраторно-
синцитіального вірусу. За результатами бактеріологічних
досліджень було встановлено, що в 90,0 % випадків
респіраторні вірусні інфекції у тварин ускладнювались
бактеріальними збудниками, а саме Neisseria spp.,
Mycoplasma spp., Pasteurella multocida (серотипів А, В і D),
Pasteurella haemolytica з β гемолітичними властивостями,
Clostridium perfringens, Corynebacterium spp. Аналізом
результатів досліджень проведених впродовж 2015-2017 рр.
встановлено зниження епізоотологічного значення збудника
ІРТ та підвищення етіологічної ролі вірусу РСІ в захворюванні
тварин на пневмоентерити вірусної етіології.
Висновки. У більшості випадків захворювання тварин на
пневмоентерити викликані складними вірус-бактеріальними
асоціаціями, які призводять до ускладнення епізоотичної
ситуації у господарствах України та збільшенню відсотка
загиблих тварин. Визначено, що збудник респіраторно-
синцитіальної інфекції набуває провідного етіологічного
значення у розвитку вірусних пневмоентеритів ВРХ в
скотарстві України.
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Introduction. Campylobacterioses are a group of zoonotic
bacterial infections caused by Campylobacter. The mechanism of
infestation is fecal-oral. The leading way of infection transmission
is by food. Factors for the infection transmission are various foods
that have not undergone sufficient heat treatment or are
secondarily contaminated due to the cooking technology violation,
non-compliance with storage and sales conditions and timing.
The incidence of campylobacteriosis is recorded in the form of
sporadic cases, epidemic foci with food and water modes of the
infection transmission. Vacuum packaging of food products, semi-
finished products and ready-made dishes promotes the survival of
Campylobacter, and even their growth under favorable
temperature conditions. Therefore, the use of disinfectants is very
common today.
The aim of the work was to evaluate Campylobacter isolates
sensitivity to disinfectants, as a key method for preventing food
toxicoinfections.
Methods. Evaluation of the effectiveness of disinfectants was
carried out in accordance with Guidelines R 4.2. 2643-10 "Methods
of laboratory research and testing of medical prophylactic
disinfectants for evaluation of their effectiveness and safety:
Guidelines. - M .: Federal Service for Surveillance on Consumer
Rights Protection and Human Wellbeing, 2009.
The following isolates were used as test microorganisms:
Сampylobacter jejuni 1, Сampylobacter jejuni RS17,
Campylobacter fetus RS17/1, Сampylobacter coli 2.
Results. Sensitivity of isolates to disinfectants was evaluated
through the suspension method.
Pentasol 237 at a concentration of 1.0% at exposure for 12, 40, 48
s and 3.0 minutes exhibited bacteriostatic effect on isolates.
Perfect Alka at a concentration of 1.0% at exposure for 12, 40, 48
s showed bacteriostatic effect on isolates. Ansep Sip at a
concentration of 1.0% at exposure for 12, 40, 48 s showed
bacteriostatic effect on isolates, and at exposure for 3 minutes on
Сampylobacter jejuni 1 and Сampylobacter jejuni RS17. P3-
Manosan at exposure for 5 s showed bacteriostatic effect on
isolates. P3-Manodes at exposure for 5 s showed bacteriostatic
effect on isolates.
Conclusions. So we can say that Pentasol 237, Perfect Alka,
Ansep Sip, P3-Manodes, P3-Manosan disinfectants, at various
concentrations, show bacteriostatic action against Campylobacter
isolates.

# 233. Визначення чутливості ізолятів кампілобактерій до
дії деззасобів

Пустовіт Н.
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штамів мікроорганізмів

Вступ. Кампілобактеріози - група зоонозних бактеріальних
інфекцій, що викликаються бактеріями, які належать до роду
Campylobacter. Механізм зараження - фекально-оральний.
Провідний шлях передачі інфекції - харчовий. Факторами
передачі інфекції служать різноманітні харчові продукти, які
не пройшли достатньої термічної обробки або вдруге
контаміновані, внаслідок порушення технології приготування,
недотримання умов і термінів зберігання та реалізації
продукції.
Захворюваність на кампілобактеріоз реєструється у вигляді
спорадичних випадків, епідемічних вогнищ з харчовим і
водним шляхом передачі інфекції. Вакуумна упаковка
харчових продуктів, напівфабрикатів і готових страв сприяє
виживанню кампілобактерів і навіть їх розмноженню при
сприятливих температурних умовах. Тому на сьогоднішній час
дуже розповсюдженим є використання деззасобів.
Метою роботи було визначення чутливості ізолятів
Campylobacter до дії деззасобів, як ключового методу
попередження харчових токсикоінфекцій.
Методи. Оцінку ефективності дезінфікуючих засобів
проводили згідно Руководства Р 4.2. 2643 -10 «Методы
лабораторных исследований и испытаний медико-
профилактических дезинфекционных средств для оценки их
эффективности и безопасности: Руководство. – М.:
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, 2009.
В якості тест-мікроорганізмів були використані наступні
ізоляти: Сampylobacter jejuni 1, Сampylobacter jejuni RS17,
Campylobacter fetus RS17/1, Сampylobacter coli 2.
Результати. Чутливість ізолятів до дії деззасобів визначали
суспензійним методом.
Пентасол 237 в концентрації 1,0% при експозиції 12, 40, 48 с і
3,0 хвилини виявляв бактеріостатичну дію відносно
виділених ізолятів. Перфект Алка в концентрації 1,0% при
експозиції 12, 40, 48 с. виявляв бактеріостатичну дію
відносно виділених ізолятів. Ансеп Сип в концентрації 1,0%
при експозиції 12, 40, 48 с виявляв бактеріостатичну дію
відносно виділених ізолятів, а в експозиції 3 хв до
Сampylobacter jejuni 1 і Сampylobacter jejuni RS17. ПЗ-Маносан
при експозиції 5 с виявляв бактеріостатичну дію відносно
щодо виділених ізолятів. П3-Манодез при експозиції 5 с
виявляв бактеріостатичну дію відносно щодо виділених
ізолятів.
Висновки. Отже можна сказати, що дезінфіктант Пентасол
237, Перфект Алка, Ансеп Сіп, П3-Манодез, ПЗ-Маносан в
різних концентраціях проявляє бактеріостатичну дію по
відношенню до виділених ізолятів Campylobacter.
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of control and eradication of cattle nodular dermatitis in
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Introduction. Cattle nodular dermatitis is a contagious infectious
disease of cattle which causes significant economic losses both in
farms and in the country. As of Janury 01, 2018, there are
3,000,000 heads of cattle, 1,800,000 cows in Ukraine. Lack of the
vaccination, spread of the disease in neighboring countries
(Russia, Bulgaria), climatic conditions contribute to the
development of a large number of cattle nodular dermatitis
transmitters.
The purpose of the paper was to analyze the risk and form a
forecast of the emergence of the cattle nodular dermatitis, to
develop and implement measures of control and eradication in
order to prevent the occurrence of cattle nodular dermatitis in
Ukraine.
Methods. Hazard was identified using passive surveillance studies
of the State Research Institute for Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise. To determine the risk, forecast
and probability, the following factors have been taken into account:
activator, presence of susceptible animals, the mechanism of the
activator transmission, conditions of breeding and feeding,
economic relations, potential transmitters, seasonality,
demographic factors, environmental factors, effectiveness of the
veterinary service, surveillance and prevention program, zoning
system, and biological protection.
Results. Hazard identification is showed in passive surveillance
studies of the State Research Institute for Laboratory Diagnostics
and Veterinary and Sanitary Expertise (25 issues of infectious
diseases bulletins for 2017). According to the analysis of the
international episootic situation, there is the decline in the cattle
nodular dermatitis incidence in the world during 2017. But taking
into account the number of cattle on the territory of Ukraine, lack of
cattle nodular dermatitis vaccination, spread of the disease in the
neighbouring countries, the assessment of the risk of cattle nodular
dermatitis has promoted the development and implementation of
the State plan of nodular dermatitis monitoring in Ukraine,
strengthening of measures on livestock farms biological protection,
intensification of the informational program on this disease. State
bodies consider the issue of creating the state reserve of vaccine
against cattle nodular dermatitis. In the course of determining
consequences, it has been taken into account that the imported
new virus strain can appear to be very virulent and widely spread
over the non-vaccinated cattle. Financial expenditures are also
required for quarantine measures and slaughter of animals. Taking
into account a big potential and market outlets of dairy products,
losses caused by the reduction in the productivity of the milk
livestock and loss of the clean area status can be catastrophic both
for the cattle breeding in Ukraine and for the economy of the state.
Conclusions. The degree of the risk of the nodular dermatitis
occurrence is average in Ukraine during next years. Ukraine has
launched the plan of the nodular dermatitis monitoring in all
oblasts, there is a regulatory and legislative base, scientific and
information seminars on this disease with specialists of the
veterinary service and owners of livestock farms has been
planned, it is planned to create a state reserve of the vaccine
against nodular dermatitis.
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# 248. Прогноз виникнення, оцінка ризику, заходи
контролю та ерадикації нодулярного дерматиту великої
рогатої худоби (ВРХ) в Україні

Мороз О., Прискока В., Марущак Л., Мороз О.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Нодулярний дерматит великої рогатої худоби (НД
ВРХ) - контагіозне вірусне інфекційне захворювання ВРХ,
яке спричиняє значні економічні втрати як в господарствах
так і в країні. На території України утримується 3 000 000
голів ВРХ станом на 01.01.2018 р., корів 1 800 000. Відсутність
вакцинації, широке розповсюдження захворювання у сусідніх
країнах (Росія, Болгарія), кліматичні умови сприяють розвитку
великої кількості переносників НД ВРХ.
Метою роботи було провести аналіз ризику та сформувати
прогноз виникнення НД ВРХ, розробити та впровадити
заходи контролю та ерадикації, щодо недопущення
виникнення НД ВРХ на Україні.
Методи. Ідентифікацію небезпеки здійснювали за допомогою
пасивних моніторингових досліджень ДНДІЛДВСЕ. Для
визначення ризику, прогнозу та ймовірність враховували:
збудник, наявність сприйнятливих тварин, механізм передачі
збудника, умови утримання і годівлі, економічні зв’язки,
потенційні переносники, сезонність, демографічні фактори,
фактори довкілля, дієвість ветеринарної служби, програми
нагляду і профілактики, систему зонування, біозахист.
Результати. Ідентифікація небезпеки показана у пасивних
моніторингових дослідженнях ДНДІЛДВСЕ (25 випусків
бюлетенів про інфекційні захворювання за 2017 р.). За
аналізом міжнародної епізоотичної ситуації спостерігається
зниження рівня захворювання на НД ВРХ у світі впродовж
2017 р. Але приймаючи до уваги кількість великої рогатої
худоби на території України, відсутність вакцинації проти НД
ВРХ, розповсюдження захворювання у сусідніх країнах,
проведена оцінка ризику виникнення НД ВРХ сприяла
розробці та впровадженню Державного плану моніторингу
нодулярного дерматиту в Україні, посилення заходів
біозахисту тваринницьких господарств, посиленню
інформаційної програми щодо даної хвороби. Державними
органами розглядається питання створення державного
резерву вакцини проти НД ВРХ. При визначенні наслідків
приймали до уваги, що занесений новий штам вірусу може
виявитися дуже вірулентним і широко розповсюдитися на не
вакцинованому поголів’ї ВРХ. Також необхідні фінансові
затрати на проведення карантинних заходів, забій тварин.
Враховуючи великий потенціал та ринки збуту молочної
продукції, збитки від зменшення продуктивності молочного
поголів’я та втрати статусу чистої зони можуть бути для
тваринництва України та для економіки держави
катастрофічними.
Висновки. Ступінь ризику щодо виникнення нодулярного
дерматиту в Україні впродовж наступних років середній. В
Україні запроваджено план моніторингу нодулярного
дерматиту в усіх регіонах, напрацьована нормативно-
законодавча база, заплановані науково-інформаційні
семінари щодо даного захворювання із спеціалістами
ветеринарної служби та власниками тваринницьких
господарств, заплановано створення державного резерву
вакцини проти нодулярного дерматиту.
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# 254. Analysis of the proviral DNA quantitative accumulation
in leukocytes in experimentally infected sheep with bovine
leukemia virus using real-time PCR

Ishchenko L.1, Busol V.2, Ishchenko V.3, Spyrydonov V.1

1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
3National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. The development of molecular-genetic methods, in
particular, the polymerase chain reaction (PCR), contributed to
development of retroviral infections research, especially for
obtaining new data at the stage of penetration of the virus into the
cell and the introduction of its genetic material into the genome of
infected cell (latent stage). The aim of the research was to
evaluate the accumulation of proviral DNA in the dynamics of the
leukemia process progression in sheep blood under conditions of
experimental infection with bovine leukemia virus (BVL) using the
real-time PCR method.
Methods and materials. 2 groups of sheep with 3 animals in each
were formed. Animals of the experimental group were
administered intramuscularly 1.0 sm3 of blood from the BLV
infected cattle, and animals of the control group - 1.0 sm3 of 0.9%
solution of sodium chloride. The animal experiment was conducted
in accordance with the requirements of the European Commission
for the treatment of vertebrate animals. Blood samples were
examined in parallel using PCR and Agar Gel Immunodiffusion
(AGID). Samples were taken on the 3rd day after infecting (dpi)
and subsequently at intervals of 3 days until proviral DNA of the
pathogen and antibodies to it were detected in the blood of
animals of the experimental group, and then once every two
weeks during 2 months.
Results. Proviral DNA of BVL was detected using PCR in the
blood of all infected animals on the 9th dpi. Antibodies to BVL of
cattle were found in two sheep on the 23rd dpi, and in the third -
on the 70th dpi. Since the value of threshold cycle (Ct), according
to which the real-time PCR results are evaluated, is inversely
proportional to the logarithm of the initial amount of the DNA-
target, the analysis of the quantitative accumulation of the proviral
DNA in the dynamics of the leukemic process was conducted. The
normalization of fluorescence signal was carried out using the ΔCt
parameter, which shows the difference between the CtFAM
(detection of proviral DNA) and the CtJOE (detection of internal
control). We have established that with the progression of the
infectious process, the significance of ΔCt increases in all animals
of the experimental group. This fact indicates the gradual
accumulation of the proviral DNA of BLV in the organism of the
infected sheep. Interestingly, despite the same amount of
infectious material introduced, the ΔCt in the organism of each
animal was different. The immunological response (the
appearance of antibodies against BLV) and the growth of antibody
titre of each animal were also different.
Conclusions. The progression of leukemia process in the
experimentally infected sheep is characterized by the gradual
accumulation of the proviral DNA of BLV, but the level of such
accumulation is different in each animal, which indicates the
crucial importance of individual physiological or genetic status of
the animal in the progression of leucosis. We believe that further
research should focus on identifying factors (genetic, epigenetic,
physiological) that may affect the progression of retroviral
infection.

# 254. Аналіз кількісного накопичення провірусної ДНК в
лейкоцитах крові овець за експериментального
зараження вірусом лейкозу великої рогатої худоби
методом ПЛР в реальному часі

Іщенко Л.1, Бусол В.2, Іщенко В.3, Спиридонов В.1

1Інститут ветеринарної медицини НААН України;
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України;
3Національний університет біоресурсів та
природокористування України

Вступ. Розвиток молекулярно-генетичних методів
дослідження, зокрема полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР),
сприяв новому поштовху у дослідженні ретровірусних
інфекцій, особливо для отримання нових даних на стадії
проникнення вірусу у клітину та інтродукції його генетичного
матеріалу у геном інфікованої клітини (латентна стадія).
Метою роботи було оцінити накопичення провірусної ДНК в
динаміці розвитку лейкозного процесу в крові овець за
експериментального зараження вірусом лейкозу великої
рогатої худоби (ВЛ ВРХ) із використанням методу ПЛР в
реальному часі.
Методи та матеріали. Було сформовано 2 групи овець по 3
тварини у кожній. Тваринам дослідної групи
внутрішньом’язово вводили 1,0 см3 крові від інфікованої ВЛ
ВРХ корови, тваринам контрольної групи – 1,0 см3 0,9 %
розчину хлориду натрію. Експеримент із тваринами проводи у
відповідності до вимог Європейської комісії щодо поводження
з хребетними тваринами. Зразки крові досліджували
паралельно методом ПЛР та методом радіальної імунодифузії
(РІД). Відбирали зразки на 3-ій день після зараження і в
подальшому з інтервалом в 3 дні до виявлення в крові тварин
дослідної групи провірусної ДНК збудника та антитіл проти
нього, а потім 1 раз у два тижні протягом 2 міс.
Результати. Провірусну ДНК ВЛ ВРХ в крові заражених
тварин методом ПЛР виявили на 9 добу після зараження у
всіх тварин. Антитіла проти ВЛ ВРХ у двох овець виявили на
23-тю добу, а в третьої – на 70-ту добу після зараження.
Оскільки, значення граничного циклу Ct, по якому
оцінюються результати ПЛР в реальному часі є обернено
пропорційним логарифму початковій кількості ДНК-мішені
проведено аналіз кількісного накопичення провірусної ДНК в
динаміці розвитку лейкозного процесу. Нормалізацію
флуоресцентного сигналу здійснювали за допомогою
показника ΔСt, який показує різницю граничного циклу
СtFAM (детекція провірусної ДНК) та граничного циклу СtJOE
(детекція гену внутрішнього контролю). Нами встановлено що
із розвитком інфекційного процесу значення ΔСt в усіх тварин
дослідної групи зростає, що свідчить про поступове
накопичення провірусної ДНК ВЛ ВРХ в організмі заражених
овець. Цікавим є той факт, що, незважаючи на однаковий
об’єм введеного інфекційного матеріалу, величина ΔСt в
організмі кожної тварини була різною. Імунологічна відповідь
(поява антитіл проти ВЛ ВРХ) та зростання титру антитіл у
кожної тварини також були різними.
Висновки. Розвиток лейкозного процесу у
експериментально інфікованих овець характеризується
поступовим накопиченням провірусної ДНК ВЛ ВРХ, однак
величина такого накопичення у кожної тварини є різною, що
вказує на вирішальне значення індивідуального
фізіологічного або генетичного статусу тварини у розвитку
лейкозного процесу. Вважаємо що подальші дослідження
повинні бути зосереджені на з’ясуванні факторів (генетичних,
епігенетичних, фізіологічних), які можуть впливати на
розвиток ретровірусних інфекцій.
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# 272. Antibiotic resistance of field isolates of farm animals
bacterial pathogens

Ukhovska Т., Nychyk S., Horbatiuk О., Andriiaschuk V., Zhovnir
О., Tiutiun S., Ryzhenko H.

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Lately, veterinarians more often encountering
antibiotic resistance issues concerning bacterial infections
pathogens of farm animals in Ukraine, which causes enormous
losses for the owners due to the insignificant effect of therapeutic
and prophylactic measures. This is social challenge as it closely
connected with the food provision for the population with high-
quality and safe livestock products
Methods. Microbiological studies of dead animal’s biomaterial
from farms in different oblasts of Ukraine were conducted in
2010-2016 using microscopic, cultural, biochemical and biological
methods. The antibiotic susceptibility was determined by agar
diffusion test using discs with different antibiotics.
Results. Based on the results of the studies, 293 agents of
pathogenic microorganisms, representatives of 14 different
species, were isolated. 61.5% of all isolated pathogens of bacterial
infections were defined as resistant, 29.1% as moderately resistant
and 9.4% as susceptible to the 34 types of antibiotics of the
fluoroquinolones, aminoglycosides, cephalosporins, macrolides,
penicillins, carbapenems most often used in veterinary practice.
Among the causative agents of animal bacterial diseases, the most
resistance to antibiotic preparations observed in H.
pleuropneumoniae – 94.1 % of all isolates, Ps. aeruginosa –
85.3%; P. multocida – 79.4%; A. lignieresii – 76.5%;
L. monocitogenes – 76.5%; F. nodosus – 67.6%; Kl. pneumoniae –
61.8%; S. aureus – 58.8%; and S. typhisuis – 55.9%.
Other strains of identified microorganisms showed resistance to
antibiotics in less than 50.0% of tests. Among antibiotic resistant
strains of pathogenic bacteria the highest degree of susceptibility
was observed in E. coli, F. necrophorum, and S. choleraesuis.
Conclusions. The high level resistance was found in 61.5% of
pathogenic microorganisms among obtained 293 field isolates to
34 different antibiotics of fluoroquinolones, aminoglycosides,
cephalosporins, macrolides, penicillins, carbopenems, which are
most often used in veterinary medicine for animals treatment
against bacteriosis, provoking new outbreaks and spread of
animals infectious diseases in Ukraine.
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# 272. Антибіотикорезистентність польових ізолятів
збудників бактеріозів сільськогосподарських тварин

Уховська Т., Ничик С., Горбатюк О., Андріящук В.,Жовнір О.,
Тютюн С., Риженко Г.

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Ветеринари все частіше зустрічаються з проблемою
антибіотикорезистентності збудників бактеріальних інфекцій
тварин у господарствах в України, що наносить колосальні
збитки власника через незначну ефективність лікувально-
профілактичних заходів. Ця проблема є соціальною, оскільки
тісно пов’язана із продовольчим забезпеченням населення
якісною і безпечною тваринницькою продукцією.
Матеріали. Мікробіологічні дослідження біологічного
матеріалу від загиблих тварин із тваринницьких господарств
різних регіонів України проводилися впродовж 2010–2016 рр.
за використання мікроскопічного, культурального,
біохімічного і біологічного методів. Визначення чутливості до
антибіотиків проводили методом дифузії в агар із
застосуванням паперових дисків, просякнутих відповідними
антибіотиками.
Результати. За результатами досліджень було одержано 293
ізоляти патогенних мікроорганізмів, представлених 14 їх
видами. Із усіх виділених збудників бактеріальних інфекцій
61,5 % серед них виявилися резистентними, 29,1 % збудників
визначені як помірно стійкі і 9,4 % як чутливі до застосованих
34 різновидностей антибіотиків груп фторхінолонів,
аміноглікозидів, цефалоспоринів, макролідів, пеніцилінів,
карбапенемів, які найчастіше використовуються у
ветеринарній лікувальній практиці.
Серед збудників бактеріозів тварин найбільша стійкість до
антибіотичних препаратів була притаманна H.
pleuropneumoniae – 94,1 % серед одержаних ізолятів
збудника; Ps. aeruginosa – 85,3; P. multocida – 79,4; A.
lignieresii – 76,5; L. monocitogenes – 76,5; F. nodosus – 67,6; Kl.
pneumoniae – 61,8; S. aureus – 58.8; S. typhisuis – 55,9. Інші
штами ідентифікованих мікроорганізмів проявляли
резистентність до антибіотиків менше 50,0 % випадків. Серед
чутливих до антибіотиків штамів патогенних бактерій
найвищий ступінь чутливості був виявлений у E. coli, F.
necrophorum і S. choleraesuis.
Висновки. Встановлений високий рівень резистентності
патогенних мікроорганізмів – 61,5 % серед одержаних 293
польових ізолятів, до 34 різновидностей антибіотиків груп
фторхінолонів, аміноглікозидів, цефалоспоринів, макролідів,
пеніцилінів, карбопенемів, що найчастіше використовуються у
ветеринарній медицині для лікування тварин проти
бактеріозів, створюючи небезпеку щодо нових спалахів та
поширення інфекційних захворювань тварин на території
України.
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# 274. Determination of risks in the use of antibiotics in
veterinary medicine in Ukraine

Kosenko Yu., Ostapiv N., Zaruma L.

State Scientific Research Control Institute of Veterinary Medicinal
Products and Feed Additives

Introduction. The problem of microbial resistance should be
solved comprehensively both on global and national levels, in
accordance with WHO, OIE, EMA recommendations. Each country
is implementing a national plan to combat microbial resistance,
which should include recommendations and experience from
World and European organizations.
Materials and methods. System analysis of marketing
authorization holders reports (MAH) on the amounts of sales of
antimicrobial veterinary medicinal products during 2015-16, as
compared to ESVAC data, according the Questionnaires
developed by the OIE. Methods applied: structural analysis,
algorithm construction, template report for database creation.
Results and discussion. Collection and processing the data on
amounts of sales of antimicrobial veterinary medicinal products on
the territory of Ukraine for the period 2015-16 allowed to reveal the
regularities of circulation of antimicrobial agents used in domestic
veterinary practice. Reports for 2016 cover 55.6% of the market for
veterinary antimicrobials and determine the patterns of their
distribution compared to 2015. The quantity of oral formulations is
90.1%; the most frequently used classes of compounds are
tetracyclines (36.4%), sulfonamides with trimethoprim (12.1%),
penicillins (9.3%) and macrolides (2.7%).
Taking these data into account, there are identified risks regarding
the use of antimicrobials in Ukraine, which should be included in
the national plan to overcome antibiotic resistance, namely:
- the need to involve veterinary doctors in submitting reports on the
use of antimicrobials to determine the target animal groups
(especially food-producing), the purpose of application, doses and
course of treatment, withdrawal periods;
- calculation of consumption amounts not only according to
technical units (mg/PCU), but also for DDD (defined daily
dosages);
- determining the degree of influence of antimicrobial veterinary
medicinal products on human health;
- consideration of safety factors for animals, personnel,
environment;
- maximum involvement of the MAHs for submission of reports.
The development of programs for training MAHs and veterinary
doctors regarding the rules of reporting, the rational use of
antimicrobials, taking into account their specific activity, priority in
the application, safety for animals, personnel and the environment
will be the next stage of the work.
Conclusion. Establishing the accounting and control of the use of
antimicrobial veterinary medicinal products in veterinary medicine
at the national level has allowed to identify a group of risks when
applied to animals that affect the development of microbial
resistance, which is important for the realization of the
requirements of international organizations in One Health program,
implemented to overcome the global problem of antibiotic
resistance.

# 274. Визначення ризиків при застосуванні антибіотиків у
ветеринарній медицині в Україні

Косенко Ю., Остапів Н., Зарума Л.

Державний науково-дослідний контрольний інститут
ветеринарних препаратів та кормових добавок

Вступ. Проблема антибіотикорезистентності повинна
вирішуватись комплексно на світовому і національному
рівнях, згідно рекомендацій ВООЗ, ОІЕ, ЕМА. У кожній
державі впроваджується національний план боротьби з
резистентністю мікроорганізмів, який повинен включати
рекомендації та досвід всесвітніх і європейських організацій.
Матеріали і методи. Системний аналіз звітів власників
реєстраційних посвідчень (ВРП) щодо обсягів продажів
протимікробних ветеринарних лікарських засобів за 2015-16
рр. у порівнянні з даними ESVAC, за опитувальниками,
розробленими OIE. Застосовані методи: структурного
аналізу, побудови алгоритму, шаблону звіту для формування
бази даних.
Результати й обговорення. Збір та аналіз даних щодо
обсягів продажів протимікробних ветеринарних лікарських
засобів на території України за період 2015-16 рр. дозволив
виявити закономірності обігу протимікробних засобів, які
використовуються у вітчизняній ветеринарній практиці. Звіти
за 2016 р. охоплюють 55,6% ринку ветеринарних
протимікробних лікарських засобів та визначають
закономірності у їх дистрибуції порівняно з даними 2015 р.
Частка засобів для перорального застосування складає
90,1%; найбільш поширеними класами сполук є тетрацикліни
(36,4%), сульфаніламіди поєднанні з триметопримом (12,1%),
пеніциліни (9,3%) та макроліди (2,7%).
Враховуючі ці дані визначені ризики, щодо застосування
протимікробних засобів в Україні, які варто включити до
національного плану подолання антибіотикорезистентності, а
саме:
- необхідність залучення лікарів ветеринарної медицини до
подання звітів про використання протимікробних засобів для
визначення цільових груп тварин (особливо продуктивних),
мети застосування , доз і курсу лікування, періодів
виведення;
- проведення розрахунків обсягів споживання не тільки за
технічними одиницями (мг/РСU), а й за DDD (встановленими
добовими дозами);
- визначення ступеня впливу протимікробних ветеринарних
засобів на здоров’я людей;
- врахування чинників безпеки для тварин, персоналу,
довкілля;
- максимальне залучення ВРП до подання звітів.
Наступним етапом роботи буде опрацювання програм для
тренінгів ВРП та лікарів ветеринарної медицини щодо правил
складання звітів, раціонального призначення протимікробних
ветеринарних лікарських засобів з урахуванням їх
специфічної активності, пріоритетності при застосуванні,
безпеки для тварин, персоналу і довкілля.
Висновки. Налагодження на національному рівні обліку та
контролю за використанням протимікробних ветеринарних
лікарських засобів у ветеринарній медицині дозволило
виявити групу ризиків при застосуванні тваринам, які
впливають на розвиток резистентності мікроорганізмів, що є
важливим для виконання вимог міжнародних організацій у
програмі Єдине здоров’я, запровадженої для подолання
глобальної проблеми антибіотикорезистентості.
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# 284. Results of serological studies of ram infectious
epididymitis in Ukraine in 2012-2016

Aliekseieva G., Petrenko O., Polischuk O., Piankivska І.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine

Introduction. Control of epizootic situation with regard to ram
infectious epididymitis is an important problem of veterinary
support of sheep breeding in many countries of the world. The
complexity of solving the problems, associated with ensuring
effective prevention of this disease, is stipulated by the
peculiarities of the course of the disease. The most effective
scheme of diagnostic research is serological screening and
analysis of the data obtained, on the basis of which the decision on
the need for further pathoanatomical and bacteriological research
is made. Purpose. To carry out the analysis of the results obtained
in diagnostic studies of infectious epididymitis in Ukraine in
2012-2016.
Methods. Prolonged complement fixation test (PCFT) with brucella
antigen was used in the study.
Results. In 2012, immunological studies using the prolonged
complement fixation test revealed the animals that had antibodies
to the causative agent of the animal infectious epididymitis: 28
(0,57% of the investigated) in Dnipropetrovsk Oblast, 4 (0.29%) in
Rivne Oblast, 21 (0.42%) in Sumy Oblast, 59 (1.24%) in Kharkiv
Oblast, 4 (0.10%) in Kherson Oblast and 63 (9.98%) in Cherkasy
Oblast.
In 2013, 6 positively responding animals (0.19% of those
investigated) were found in Dnipropetrovsk Oblast, 31 (4.21%) in
Zakarpattia, 1 (0.89%) in Kyiv Оblast and 23 (0.57%) in Kharkiv
Oblast. In 2014, 3603 animals were investigated in Kharkiv Oblast;
35 positively responding animals were revealed, that is 0.97% of
the studied animals. In 2015, 3545 animals were studied in Kharkiv
Oblast and 43 positively responding animals were revealed, that is
1.21% of the studied animals. In 2016, 1766 animals were studied
in Dnipropetrovsk Oblast and 8 positively responding animals were
revealed, that is 0.45% of the studied animals. 440 animals were
studied in Rivne Oblast, with 12 positive results, which account for
2.73%. The morbidity rate in 2012-2016 was the largest in
Cherkasy Oblast (99.8%) and in Zakarpattia (42.1%).
Conclusions. 1. In 2012-2016, the proportion of positively
responding animals in the total number of those investigated varied
within the range of 0.57-1.24 and 0.19-0.57% in Kharkiv and
Dnipropetrovsk Oblasts, respectively. 2. The highest number of
positively responding animals was found in Kharkiv (160),
Cherkasy (63) and Dnipropetrovsk (42) Oblasts.
Results of serological monitoring of infectious epididymitis reflect
only the revealed and considered part of the real morbidity.
Therefore, the prospect of further research, considering the
epizootic situation and the number of livestock in Ukraine, is
expansion of epizootic monitoring of ram and sheep infectious
epididymitis.
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# 284. Результати серологічних досліджень на
інфекційний епідидиміт баранів в Україні в 2012–2016 рр.

Алєксеєва Г., Петренко О., Поліщук О., Пянківська I.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Контроль епізоотичної ситуації щодо інфекційного
епідидиміту баранів є важливою проблемою ветеринарного
супроводу вівчарства в багатьох країнах світу. Складність
вирішення завдань, пов’язаних із забезпеченням ефективної
профілактики цього захворювання, зумовлена особливостями
перебігу хвороби. Найбільш ефективною схемою
діагностичних досліджень є серологічний скринінг та аналіз
отриманих даних, на підставі яких вирішується питання про
необхідність подальших патологоанатомічних та
бактеріологічних досліджень. Мета роботи. Провести аналіз
результатів діагностичних досліджень інфекційного
епідидиміту в Україні впродовж 2012–2016 рр.
Методи. Для дослідження застосовували реакцію тривалого
зв’язування комплементу (РТЗК) з бруцелаовісним
антигеном.
Результати. У 2012 р. при проведенні імунологічних
досліджень реакцією тривалого зв’язування комплементу
виявлені тварини, які мали антитіла до збудника
інфекційного епідидиміту у тварин Дніпропетровської – 28
(0,57% від досліджених), Рівненської – 4 (0,29%), Сумської –
21 (0,42%), Харківської – 59 (1,24%), Херсонської – 4 (0,10%)
та Черкаської – 63 (9,98%) областей. У 2013 р. виявлені
позитивно реагуючі тварини в Дніпропетровській – 6 (0,19%
від досліджених), Закарпатській – 31 (4,21%), Київській – 1
(0,89%) та Харківській – 23 (0,57%) областях. У 2014 р. в
Харківській області було досліджено 3603 тварини і
встановлено 35 позитивно реагуючих тварин, що складає 0,97
% від досліджених тварин. У 2015 р. в Харківській області
було досліджено 3545 тварин і встановлено 43 позитивно
реагуючі тварини, що складає 1,21 % від досліджених тварин.
У 2016 р. в Дніпропетровській області було досліджено 1766
тварин і встановлено 8 позитивно реагуючих тварин, що
складає 0,45 % від досліджених тварин. У Рівненській області
було досліджено 440 тварин та отримано 12 позитивних
результатів, що складає 2,73%. Показник захворюваності
впродовж 2012-2016 рр. був найбільшим у Черкаській (99,8 %)
та Закарпатській (42,1%) областях.
Висновки. 1. У 2012–2016 рр. частка позитивно реагуючих
тварин до загальної кількості досліджених коливалась у
межах 0,57–1,24 та 0,19–0,57% у Харківській та
Дніпропетровській областях відповідно.
2. Найбільша кількість позитивно реагуючих тварин була
встановлена у Харківській (160), Черкаській (63) та
Дніпропетровській (42) областях.
Результати серологічного моніторингу інфекційного
епідидиміту відображають лише виявлену і враховану
частину об’єктивно існуючої захворюваності. Тому,
перспективою подальших досліджень із урахуванням
епізоотичної ситуації та чисельності поголів’я дрібної рогатої
худоби на території України є розширення епізоотичного
моніторингу інфекційного епідидиміту баранів та овець.
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# 288. Ectoparasites as mechanical and transmissive carriers
of causative agents of infectious diseases in animals

Mashkey A., Paliy A., Sumakova N.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. In the period of intensive flight and attack of flies,
milk and meat productivity of animals is decreased by 10-20%.
Flies negatively affect the sanitary quality of livestock products and
feed, the working conditions of the staff and the production
practices. Blood-sucking insects constitute an integral part of gnats
and are found in a variety of geographic landscapes, where they
form a part of the relevant biocenoses. During the attack of a large
number of blood-sucking midges in the 80s of the 20th century,
there were mass deaths of animals as well as simuliidotoxicosis in
humans in the territory of the Kharkiv Oblast. In addition, it is
known that in the western regions of Ukraine, a neurotropic virus
was isolated from Culicoides pulicaris L.
Methods. The role of the housefly as a mechanical carrier of the
causative agent of infectious rhinotracheitis (IRT) and viral diarrhea
(VD) was studied using the immunofluorescence test (IFT). The
study of malaria mosquitoes (Anophele maculipens Mg) and
common house mosquitoes (Culex pipiens L) was carried out in
accordance with generally accepted techniques used in ecologic-
entomological studies (Mashkey, 1997; Biletska, Lozinskyi, 2005).
Results. The study of livestock facilities revealed a large assembly
of houseflies (M. domestica) - no less than 150-200 flies on each
animal. Cattle and flies pathological material study through IFT
allowed to conclude that a housefly (Musca domestica) is a
mechanical carrier of IRT and VD pathogens upon condition of its
heavy accumulation in cattle houses as well as in contact with sick
animals. The housefly occupies all the main biotopes - pastures,
squads and livestock houses, and accounts for 38.4% of the base
load of zoophilous flies.
More than 1,500 mosquito females of different species were found
in the dipterans pickup. In the study of malaria mosquitoes
(Anophele maculipens Mg) and common house mosquitoes (Culex
pipiens L), microfilariae were revealed in the salivary glands of
females. The A. maculipens mosquito is not only malaria, but also
Dirofilaria nematodes carrier.

# 288. Ектопаразити як механічні і трансмісивні
переносники збудників інфекційних хвороб тварин

Машкей А., Палій А., Сумакова Н.

НHЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. У період інтенсивного льоту та нападу мух молочна та
м’ясна продуктивність тварин знижується на (10–20) %. Мухи
негативно впливають на санітарну якість тваринницької
продукції та кормів, на умови праці обслуговуючого
персоналу і загальну культуру виробництва. Кровосисні
комахи є складовою частиною гнусу і зустрічаються в
найрізноманітніших географічних ландшафтах, де входять до
складу відповідних біоценозів. При нападі великої кількості
кровосисних мошок у 80-х роках ХХ сторіччя спостерігалися
масові випадки загибелі тварин та сімулідотоксикоз у людей
на території Харківської області. Крім того, відомо, що у
західних областях України виділено нейротропний вірус від
мокрецю Culicoides pulicaris L.
Методи. Вивчення ролі кімнатної мухи, як механічного
переносника збудника інфекційного ринотрахеїту (ІРТ) і
вірусної діареї (ВД) проводили використовуючи реакцію
імунофлюоресценції (РІФ). Дослідження малярійних комарів
(Anophele maculipens Mg) і комарів-піскунів або звичайних
комарів (Culex pipiens L) проводили згідно із
загальноприйнятими методиками, що використовуються при
еколого-ентомологічних дослідженнях (Машкей, 1997;
Білецька, Лозінський, 2005).
Результати. При обстеженні тваринницьких приміщень було
виявлено велике скупчення кімнатної мухи (M. domestica) –
не менше 150–200 особин мух на кожній тварині. Результати
дослідження патматеріалу від великої рогатої худоби та мух в
РІФ дозволили зробити висновок, що кімнатна муха (Musca
domestica) є механічним переносником збудників ІРТ та ВД за
умов великого скупчення її в скотарських приміщеннях та при
контакті з хворими тваринами. Кімнатна муха займає всі
основні біотопи – пасовища, загони та тваринницькі
приміщення і на її частку припадає 38,4 % від основного
складу зоофільних мух.
В зборах двокрилих було виявлено більш 1500 самок комарів
різних видів. При дослідженні малярійних комарів (Anophele
maculipens Mg) і комарів-піскунів або звичайних комарів
(Culex pipiens L) у самок в слинних залозах були виявлені
мікрофілярії. Малярійний комар виду A. maculipens є не тільки
переносником збудника малярії, а ще й нематод роду
Dirofilaria.
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# 297. Search for pharmacological substances for the
treatment of inflammatory diseases of animals in veterinary
practice

Ponomarenko O.1, Korniyenko V.1, Ponomarenko M.1, Duchenko
K.1, Ladohubets O.1, Harkusha I.1, Samura B.2

1Kharkiv State Veterinary Academy;
2National Pharmaceutical University

Introduction. Inflammation is a frequent symptom of diseases of
farm animals and is an important clinical problem of modern
veterinary medicine. In connection with the peculiarities of the
mechanisms of development of the inflammatory process for the
treatment of animal diseases nonsteroidal anti-inflammatory drugs
(NSAIDs) are used. Considering the frequency and severity of
complications in the use of NSAIDs, the purpose of the work was
to find new biologically active substances among xanthine
derivatives with anti-inflammatory action for the treatment of
inflammatory diseases of animals with pain reactions.
Materials and methods of research. In experiments, according to
the ethical principles of treatment of experimental animals in 60
non-linear rats weighing 175-190 g, on the model of acute
inflammatory oedema due to sub-planar introduction of 1%
solution of carragenin, anti-inflammatory activity of derivatives of 7-
benzyl-3-methyl-8-thioxanthines (compounds 1-11) was learned.
The test substances in the form of a finely divided aqueous
suspension, stabilized tween-80, in a volume of 0.5 ml were
administered intraperitoneal in doses of 0.05 LD50. The control
group of animals was treated with an isotonic solution of sodium
chloride and tween-80 in an appropriate volume in a suitable
volume of liquid in a similar way. After 30 minutes, under the
aponeurosis of the hind paw of the rat, 0.1 ml of a 1% aqueous
suspension of carrageenan was injected. Using the oncometer, the
volume of the foot in the rats was measured before the start of the
experiment and every hour for 4 hours. The anti-inflammatory
activity was determined by the degree of reduction of oedema in
the experimental rats as compared to the control groups and was
calculated as a percentage of the control. As a comparison,
diclofenac sodium was used in a dose of 8 mg/kg.
Results. The most pronounced anti-inflammatory effect was found
to be a compound of 5 -7-benzyl-3-methyl-8- (4-methyloxyphenyl)
ethylthioxanthin, which at 25 mg/kg 4 hours after administration
induced a reduction in foot oedema in rats by 46%. Replacement
in the 8th position of the (7-benzyl-3-methyl-8-thioxanthine 4-
methyl-oxyphenyl) ethylthion radical (compound 5) of (2-chloro-6-
fluoro) benzylthion (compound 10), (2-phenoxy ) ethylion
(compound 7), (pyridin-4-yl) methylion (compound 11) reduced the
development of experimental carrageenan oedema of the foot in
rats from 46% to 28.5%. A less pronounced anti-exudative effect is
given by substances containing 7-benzyl-3-methyl-8-thioxanthine
2-hydroxytionium (compound 1), thioacetamide (compound 4), (3-
phenoxy) propylthionate (compound 6) in the 8th position of the
molecule, and thioacetonitrile (compound 3) substitutions that
inhibited the development of carrageenan oedema of the foot in
rats by an average of 26.8%, 24.7%, 23.5% and 22.9%,
respectively. Compounds 2, 8 and 9 showed a tendency to
suppress the development of foot oedema in rats in the range of
from 8% to 16%.
Conclusions. Derivatives of 7-benzyl-3-methyl-8-thioxanthines are
a promising group of organic substances for further purposeful
synthesis and pharmacological screening to create new anti-
inflammatory agents on their basis for the pharmacological
correction of inflammation and pain syndrome processes.
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# 297. Пошук фармакологічних речовин для лікування
запальних хвороб тварин у ветеринарній практиці

Пономаренко О.1, Корнієнко В.1, Пономаренко М.1, Дученко
К.1, Ладогубець О.1, Гаркуша І.1,Самура Б.2

1Харківська державна зооветеринарна академія;
2Національний фармацевтичний університет

Вступ. Запалення є частим симптомом захворювань
сільськогосподарських тварин і є важливою клінічною
проблемою сучасної ветеринарії. У зв'язку з особливостями
механізмів розвитку запального процесу для лікування
хвороб тварин застосовуються нестероїдні протизапальні
засоби (НПЗЗ). Зважаючи на частоту і тяжкість ускладнень
при застосуванні НПЗЗ метою роботи був пошук нових
біологічно активних речовин серед похідних ксантину з
протизапальною дією для лікування запальних хвороб тварин
з больовими реакціями.
Матеріали та методи. У дослідах, згідно із етичними
принципами поводження з експериментальними тваринами
на 60 безлінійних щурах масою 175-190 г, на моделі гострого
запального набряку, зумовленого субплантарним введенням
1% розчину карагеніну, вивчена протизапальна активність
похідних 7-бензил-3-метил-8-тіоксантинів (сполуки 1-11).
Досліджувані речовини у вигляді тонкодисперсної водної
суспензії, стабілізованої твін-80, в об'ємі 0,5 мл вводили
внутрішньочеревно в дозах 0,05 ЛД50. Контрольній групі
тварин аналогічним шляхом у відповідному об'ємі рідини
уводили ізотонічний розчин натрію хлориду і твін-80 у
відповідних дозах. Через 30 хвилин під апоневроз задньої
лапки щура вводили по 0,1 мл 1% водну суспензію карагеніну.
За допомогою онкометра вимірювали об'єм лапки у щурів до
початку досліду і кожну годину впродовж 4 годин.
Протизапальну активність визначали за ступенем зменшення
набряку у дослідних щурів порівняно з контрольними групами
і вираховували у відсотках до контролю. Як порівняння
використали диклофенак натрію в дозі 8 мг/кг.
Результати. Найбільш виражений протизапальний ефект
виявила сполука 5 – 7-бензил-3-метил-8-(4-метилоксифеніл)
етилтіоксантин, яка в дозі 25 мг/кг через 4 години після
введення викликала зменшення набряку лапки у щурів на
46%. Заміна в 8-му положенні молекули 7-бензил-3-метил-8-
тіоксантину 4-метил-оксифеніл) етилтіонового радикалу
(сполука 5) на (2-хлоро-6-фторо) бензилтіоновий (сполука 10),
(2-фенокси) етилтіоновий (сполука 7), (пірідин-4-іл)
метилтіоновий (сполука 11) привела до зниження розвитку
експериментального карагенинового набряку лапки у щурів з
46% до 28,5%. Менш виражену антиексудативну дію надають
речовини, що містять в 8-м положенні молекули 7-бензил-3-
метил-8-тіоксантину 2-гідрокситіоновий (сполука 1),
тіоацетамідний (сполука 4), (3-фенокси) пропілтіоновий
(сполука 6) і тіоацетонітрильний (сполука 3) замісники, які
пригнічували розвиток каррагенинового набряку лапки у
щурів в середньому на 26,8%, 24,7%, 23,5% і 22,9%,
відповідно. Сполуки 2, 8 і 9 виявили тенденцію до
пригнічення розвитку набряку лапки у щурів в межах від 8%
до 16%.
Висновки. Похідні 7-бензил-3-метил-8-тіоксантинів є
перспективною групою органічних речовин для подальшого
проведення цілеспрямованого синтезу і фармакологічного
скринінгу з метою створення на їх основі нових
протизапальних засобів для фармакологічної корекції
процесів, пов’язаних з запаленням та больовим синдромом.
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# 301. Peculiarities of cultivation on enterovirus cell cultures
of dogs

Radzihovsky M., Dyshkant O.

Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. Viral infections represent one of the numerous
groups of infectious diseases, different in clinical course and
pathogenesis that have high contagiousness and can cause
epidemics, pandemics, epizootics. Therefore, the diagnosis and
prevention that needs to be improved are still an important issue.
The purpose of our work was to show the possibility of using
certain lines of cell cultures to isolate, cultivate and accumulate
enterovirus material.
Methods. During the course of the work, virological methods
(cultivating cell cultures and studying the cytopathogenic effect of
enteroviruses on cells) and microbiological methods (conducting
seedings from pathological material for the determination of
bacterial contamination and antibiotic susceptibility of detected
microorganisms) were used.
Results. During 2014-2017, Parvoviridae and Coronaviridae
viruses were isolated from pathological material from sick dogs
with signs of gastrointestinal disorder. Monoinfection was
confirmed by ELISA and PCR methods.
World literature reports on the suitability of homogeneous (dog)
cell cultures for the cultivation of parvovirus. Regarding the
cultivation of the coronavirus of dogs in available literature
sources, we did not find any comprehensive information.
Therefore, we decided to conduct this experiment, which will
enable to improve the diagnosis and prevention of these diseases
in the future.
For incubation of virus isolates, the most suitable 24-hour culture
of cells were found, with a monolayer no more than 80%, the lines
of SPEC, BHK-21 and RK-13. Cultivation of the crossover lines of
cell cultures was performed using a growth medium containing 199
and DMEM - 90%, up to 10% fetal bovine serum and antibiotics.
The incubation of enteroviruses on cell cultures was carried out for
no more than 10 days, at t-37.5 0С, examining the state of the
monolayer every 24 hours using a microscope with an increase of
x56 and x120.
It should be noted that the onset of CPE was usually observed 72
hours after infection, but the intensity of the manifestation was
somewhat different. The predominantly intensive process of cell
destruction was noted in the line of cell cultures of BHK-21 and
RK-13, where at 7 to 8 days almost 90 - 100% CPE were fixed
stably.
Regarding the cultivation of coronavirus, the manifestation of CPE
was recorded in 48 hours in the culture of BHK-21 cells. Incubation
was performed for up to 10 days and the pathogenic effect of
coronavirus on the line RK-13 was shown for 7 - 8 day, and in
VNK-21 and SPEC, at 8-10 day, 100% destruction of the
monolayer was recorded.
Conclusions. As a result of the experiment, the suitability of the
lines SPEC, BHK-21 and RK-13 for cultivating parvovirus and
coronavirus of dogs with the accumulation of viral suspension was
established.

# 301. Особливості культивування на культурах клітин
ентеровірусів собак

Радзиховський М., Дишкант О.

Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Вірусні інфекції являють собою одну з численних груп
інфекційних захворювань різних за клінічним перебігом і
патогенезом, володіють високою контагіозністю і здатні
викликати епідемії, пандемії, епізоотії. Тому важливим
питанням лишається діагностика і профілактика, яку потрібно
вдосконалювати. Метою нашої роботи було показати
можливість використання певних ліній культур клітин для
виділення, культивування і накопичення ентеровірусного
матеріалу.
Методи. Під час виконання роботи використовувались
вірусологічні (культивування культур клітин та вивчення
цитопатогенної (ЦПД) дії ентеровірусів на клітини) і
мікробіологічні (проведення висівів з патологічного матеріалу
для визначення бактеріальної контамінації і
антибіотикочутливості виявлених мікроорганізмів) методи.
Результати. Впродовж 2014 – 2017 років від собак, що
хворіли, маючи ознаки розладу шлунково кишкового тракту,
були виділені з патологічного матеріалу віруси родини
Parvoviridae і Coronaviridae. Моноінфікованість була
підтверджена при проведені ІФА та ПЛР.
Світова література повідомляє про придатність гомогенних
(собачих) культур клітин для культивування парвовірусу.
Стосовно культивування коронавірусу собак в доступних нам
літературних джерелах вичерпної інформації не виявлено.
Тому нами було вирішено провести даний експеримент, що
дасть можливість в майбутньому покращити діагностику і
профілактику даних хвороб.
Для інкубації вірусовмісного ізолята, встановили,
найпридатнішими 24 годинні культури клітин, з моношаром не
більше ніж 80%, ліній СПЕВ, ВНК-21 та RK-13. Культивування
перещеплювальних ліній культур клітин проводили
використовуючи ростове середовище, до складу якого
входили середовище 199 та ДМЕМ – 90%, до 10% фетальної
бичачої сироватки і антибіотики.
Інкубацію ентеровірусів на культурах клітин проводили не
більше 10 діб, за t-37,5 0С, оглядаючи стан моношару кожні 24
години з допомогою мікроскопу при збільшені х56 та х120.
Слід відмітити те, що початок ЦПД зазвичай відмічали через
72 години після зараження але інтенсивність прояву дещо
варіювала. Переважно інтенсивніший процес руйнування
клітин відмічали в лінії культур клітин ВНК-21 та RK-13 де на
7 – 8 добу майже стабільно фіксували 90 – 100% ЦПД.
Стосовно культивування коронавірусу, то прояв ЦПД
реєстрували через 48 год. в культурі клітин ВНК-21. Інкубацію
проводили до 10 діб і більш активно проявлялась патогенна
дія коронавірусу на лінію RK-13, де на 7 – 8 добу, а в ВНК-21 і
СПЕВ на 8 – 10 добу фіксували 100% руйнування моношару.
Висновки. В результаті проведеного експерименту
встановлено придатність ліній СПЕВ, ВНК-21 та RK-13 для
культивування парвовірусу і коронавірусу собак, з
накопиченням вірусовмісної суспензії.
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# 306. Effects of CYP3A28 gene on productive traits and
reproductive health of dairy and beef cattle

Fedota O.1, Lysenko N.2, Mitiohlo L.1, Babalian V.3, Tyzhnenko T.1,
Mazniakov S.3, Valilshchikov M.3, Ruban S.4

1Karazin Kharkiv National University;
2Kharkiv National Medical University;
3Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education;
4National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. The cytochrome P450 (CYP450) families in humans
are major enzymes involved in drug, steroid and vitamin
metabolism. The orthologous genes of CYP450 enzymes are
present in other species. Given that some genotypes of cattle
CYP3A28 produce slow detoxification, decreased prolactin level
induces ovulatory cycle and pregnancy. The aim of the study was
to estimate the effects of C994G in CYP3A28 gene on production
and reproduction of dairy and beef cattle.
Methods. Analysis included 35 dairy cows (gr. 1), 20 beef cows
(gr. 2) and 12 dairy sires, including their 5906 daughters (gr. 3).
Genotyping C994G was performed with PCR/RFLP. Data for dairy
cows included milk, protein, fat yield (MY, PY, FY) and content (P
%, F%), days open (DO) and body weight (BW). Bone mineral
density (BMD) was measured by life-time ultrasonic densitometry
in gr. 1 (n=15) and 2 (n=20). The plasma homocysteine levels
were analyzed by ECLIA test and betaine-hydrochloride (Bet) was
diet supplement in gr. 1. Evaluation of gr. 3 was based on their
daughters’ productive performance. Statistical analysis included χ2
test, Student’s t-test and ANOVA, multiple regression, Spearman
(R).
Results. All groups were in Hardy-Weinberg equilibrium. Gr. 1: G-
allele frequency – 0.686 and it was associated with decreased MY
– by 300-320 kg/year, R = -0.415 and increased F% and P% – by
0.2% and 0.05% (p = 0.007 and 0.09). DO was the lowest for GG-
cows, 95.0±22.6, compared to 117.5±41.5 in other groups. The
BW was comparable between genotypes. Considering BMD as
health trait, it showed negative correlation with DO, R = -0.500 (p =
0.05). After the Bet diet GG-cows showed higher dynamics of
homocysteine level than CC/CG-cows: 8.33±6.49 vs. 0.23±0.51 (p
= 0.032). Gr. 2: G-allele frequency – 0.875. Beef cows
demonstrated positive correlation between BMD and BW, R =
0.823. BMD and BW were higher in GG-cows per 170 mg/mm3 and
67 kg. Gr. 3: G-allele frequency – 0.583 and it was associated with
decreased MY in daughters, R = -0.533, allele substitution effect
was -1063.2±443.0 (p = 0.029). Although there was positive
correlation with G-allele for daughters’ P%, R = 0.544, +0.18±0.09
(p = 0.056).
Conclusions. The negative association between G-allele and milk
yield is probably due to slow detoxification in liver, therefore this
process could be supported by prolactin, its decreased level would
lead to inferior lactation performance and better fertility. Pleiotropic
effects of G-allele are advantageous for health, metabolic reactions
in liver and bone tissue, and reproduction, days open, being
unfavorable for milk yield; it should be used in selection programs.
The future research will focus on pharmacogenetic effects of
CYP3A28.
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# 306. Вплив гену CYP3A28 на продуктивність та
репродуктивне здоров'я великої рогатої худоби молочних
та м'ясних порід

Федота О.1, Лисенко Н.2, Мітіогло Л.1, Бабалян В.3, Тижненко
Т.1, Мазняков С.3, Валільщіков М.3, Рубан С.4

1Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
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Вступ. Ферменти сімейства цитохрому Р450 (CYP450) у
людини - це основні ферменти, що беруть участь у
метаболізмі лікарських препаратів, стероїдів та вітамінів.
Ортологічні гени ферментів CYP450 присутні в інших видів. У
зв’язку з цим деякі генотипи CYP3A28 великої рогатої худоби
зумовлюють повільну детоксикацію, пов’язані з рівнем
пролактину, зниження якого впливає на овуляторний цикл та
вагітність. Мета: оцінка впливу SNP C994G гену цитохрому
CYP3A28 на продуктивні та репродуктивні ознаки великої
рогатої худоби молочних та м’ясних порід.
Методи. В аналіз були включені 35 корів молочних порід (гр.
1), 20 корів м´ясних порід (гр. 2) та 12 бугаїв-плідників
молочних порід та 5906 їхніх дочок (гр.3). Генотипування
C994G проводили методом ПЛР/ПДРФ. Дані про корів
молочних порід включали надій, вихід білку, жиру (Н, ВБ,
ВЖ) та вміст білку та жиру, сервіс-період корів (СП) та їхню
масу тіла (МТ). Мінеральна щільність кісткової тканини
(МЩКТ) прижиттєво вимірювалася за допомогою
ультразвукової денситометрії в гр. 1 (n = 15) і 2 (n = 20). Рівень
гомоцистеїну в плазмі аналізували за допомогою ECLIA.
Тварини гр. 1 отримували дієтичну добавку бетаїн-
гідрохлорид (Bet). Гр. 3 оцінювалася за показниками
продуктивності своїх дочок. Статистичний аналіз включав
критерій Пірсона, параметричний t-критерій Стьюдента і
дисперсійний аналіз, множинну регресію, коефіцієнт рангової
кореляції.
Результати. Розподіл частот генотипів у групах відповідав
закону Харді-Вейнберга. Гр. 1: частота алелю G - 0,686, була
пов'язана із меншим Н на 300-320 кг/рік, R = -0,415 - з
більшим вмістом жиру і білку на 0,2% і 0,05% (р = 0,007 та
0,09). У GG-корів СП (95,0±22,6) був коротше, чим у інших
групах (117,5±41,5). Аналіз МЩКТ як показника здоров’я,
показав негативну кореляцію з СП, R = -0,500 (р = 0,05).
Після вживання Bet у GG-корів рівень гомоцистеїну став
вище, ніж у CC/CG-корів: 8,33±6,49 та 0,23±0,51 (p = 0,032).
Гр. 2: частота алелю G - 0,875. У корів м’ясних порід
виявлено позитивну кореляцію між МЩКТ і МТ, R = 0,823.
МЩКТ і МТ у GG-корів були вищі на 170 мг/мм3 та на 67 кг. Гр.
3: частота алелю G - 0,583 була пов’язана зі зниженням Н у
дочок, R = -0,533, ефект заміщення алелю склав -1063,2 ±
443,0 (р = 0,029). Однак існувала позитивна кореляція вмісту
білку з G-алелем у дочок, R = 0,544, +0,18±0,09 (p = 0,056).
Висновки. Негативний зв’язок між G-алелем та рівнями
надою може пояснюватись повільною детоксикацією у
печінці. При цьому до процесу детоксикації залучається
пролактин, зниження рівня якого призводить до зменшення
надоїв та покращення відтворної здатності. Плейотропні
ефекти G-алеля сприятливі для здоров'я корів, метаболічних
реакцій у печінці та кістковій тканині, а також відтворної
здатності та її показника сервіс-періоду, і несприятливі для
рівня надоїв.Також, його слід використовувати у селекційних
програмах. Подальші дослідження будуть зосереджені на
фармакогенетичних ефектах CYP3A28.
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# 311. A study of the coagulase activity, serotype affinity,
virulence degree and antibiotic sensitivity Erysipelothrix
rhusiopathiaе

Pinchuk N., Golovko A.

State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms

Introduction. The problem of Erysipelothrix rhusiopathiae
pathogenicity and the presence of pathogenic factors that are
involved in the mechanisms of the onset and development of
pathological processes remains an important and topical issue.
The coagulase activity is most often associated with pathogenic
staphylococci or Yersinia and is usually not considered as the
property of E. rhusiopathiae. However, the literature suggests that
coagulase can correlate with the virulence of the pathogen.
The aim of this paper was to study the activity of coagulase,
serotype affinity, a degree of virulence and antibiotic sensitivity of
E. rhusiopathiae.
Materials and methods. The study used 47 isolates of E.
rhusiopathiae, isolated from the pathological material of dead pigs
from different oblasts of Ukraine.
The coagulase activity of E. rhusiopathiae was studied using
freeze-dried rabbit and bovine plasma. Virulence was estimated
with 50% lethal dose for white mice. The serotype affinity was
determined using the precipitation in agar gel with type-specific
rabbit serums and antigen. Antibiotic sensitivity of isolates to 17
antibiotic preparations was studied by their successive dilutions in
agar.
Results. 26 cultures of E. rhusiopathiae were found to belong to
serotype 1, including 1a-12 isolates, 1b-6 and 1a + 1b-8; 16
isolates belonged to serotype 2 and five of them could not be
typed. 6 isolates (Log LD50 - 1.7-2.2) have been found to belong to
the group of highly virulent organisms; 24 organisms of E.
rhusiopathiae (Log LD50 was 2.93-4.05) had somewhat lower
virulence; other 17 cultures were classified as weakly virulent ones
(Log LD50 was > 6.0).
The results of the detected coagulase activity in E. rhusiopathiae
testify to the presence of coagulase activity in 44 cultures (93.6%),
of which: after 24 hours in 36 cultures there was a complete clot,
while in the rest of them it was formed partially. All epizootic
isolates of E. rhusiopathiae (47) were highly sensitive to PG-G,
APC, EM and 100% resistant to KM, CZ, SZ, SDM.
Fluoroquinolone-resistant organisms of E. rhusiopathiae to ENR,
NX, and LE have been found
Conclusions: 1. The activity of coagulase, serotype affinity,
virulence degree and antibiotic sensitivity of the causative agent
isolates of E. rhusiopathiae to 17 antibiotic preparations have been
studied. 2. The LD50 of 47 Isolates of E. rhusiopathiae, isolated
from the pathological material of dead pigs from different oblasts of
Ukraine has been determined. Highly virulent isolates can be used
as control infections when controlling vaccines against
Erysipelothrix rhusiopathiae. 3. Fluoroquinolone-
resistant organisms of E. rhusiopathiae to ENR, NX, and LE have
been found.

# 311. Вивчення активності коагулази, серотипової
належності, ступеню вірулентності та
антибіотикочутливості Erysipelothrix rhusiopathiaе

Пінчук Н., Головко А.

Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів

Вступ. Питання патогенності Erysipelothrix rhusiopathiae та
наявність факторів патогенності, які приймають участь у
механізмах виникнення і розвитку патологічних процесів,
залишається важливим та актуальним питанням. Коагулазна
активність найчастіше асоціюється із патогенними
стафілококами чи єрсініями і, зазвичай, не розглядається як
властивість E. rhusiopathiae. Проте літературні дані свідчать,
що коагулаза може корелювати з вірулентністю збудника.
Метою даної роботи було вивчення активності коагулази,
серотипової належності, ступеню вірулентності та
антибіотикочутливість E. rhusiopathiae.
Матеріали і методи досліджень. Матеріалом для
дослідження були 47 ізолятів E. rhusiopathiae, виділені з
патологічного матеріалу загиблих свиней з різних регіонів
України.
Коагулазну активность E. rhusiopathiae вивчали з
використанням ліофілізованої кролячої та бичачої плазми.
Вірулентність оцінювали по 50% летальній дозі для білих
мишей. Визначення серотипової належності проводили
методом преципітації в агаровому гелі з типоспецифічними
кролячими сироватками та антигеном. Антибіотикочутливість
ізолятів вивчали до 17 АБП методом послідовних розведень в
агарі.
Результати досліджень. Встановлено, що 26 культур E.
rhusiopathiae належали до серотипу 1, з них: 1а -12 ізолятів,
1b -6 та 1а+1b -8; до серотипу 2 було віднесено 16 ізолятів та
п'ять - не типувались. Встановлено, що до групи високо
вірулентних культур належали 6 ізолятів (Log LD50 - 1.7-2.2);
дещо нижча вірулентність виявлена у 24 культур E.
rhusiopathiae (Log LD50 становив 2.93-4.05); інші 17 було
віднесено до слабо вірулентних (Log LD50 становив > 6.0).
Результати з виявлення коагулазної активності в E.
rhusiopathiae свідчать про наявність в 44 культурах (93,6 %)
коагулазної активності, з них: у 36 культур через 24 години
відмічено повне формування згустку, в той час як у решти −
часткове. Встановлено, що всі епізоотичні ізоляти E.
rhusiopathiae (47) були високо чутливими до PC-G, APC, EM
та 100 % резистентними до KM, CZ, SZ, SDM. Виявлено
фторхінолон-резистентні культури E. rhusiopathiae до ENR,
NX та LE.
Висновки: 1. Вивчено активність коагулази, серотипову
належність, ступінь вірулентності та антибіотикочутливість
ізолятів збудника бешихи свиней до 17 АБП. 2. Визначено
LD50 47 ізолятів E. rhusiopathiae, виділених з патологічного
матеріалу загиблих свиней з різних регіонів України. Високою
вірулентні ізоляти можуть бути використані в якості
контрольних заражаючих при контролюванні вакцин проти
бешихи свиней. 3. Виявлено фторхінолон-резистентні
культури E. rhusiopathiae до ENR, NX та LE.
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# 325. Influence of the new vitamin complex "AquaCarotine"
on higher nervous activity in model experiments on animals

Raksha-Sliusareva O.1, Sliusarev O.1, Tarasova I.2, Boeva S.1,
Sirykh N.1, Stryzhak N.1, Kotovskyi I.1, Ostapenko V.3

1Donetsk National Medical University of the MоH of Ukraine;
2SI Hromashevskyi Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
3LLC Bionaftusia

Introduction. In addition to direct biological function, grooming is
often found in rodents as an important element of behavior in
natural conditions, and is a kind of ritual of behavioral patterns.
The study of grooming makes it possible to study the complex
effect of various factors on such a component of the psycho-neuro-
immune-endocrine system of organism regulation as higher
nervous activity. The objective of this work was to investigate the
effect of "AquaCarotine", the domestic dietary supplement (DS)
with the biologically active action, on higher nervous activity due to
the parameters of grooming in model experiments on animals. This
dietary supplement is an innovative complex of water-soluble
vitamins A, E and C and is intended for use by both humans and
animals.
Methods. The studies were conducted on white, non-breeding rats
grouped in 2 groups, 25 individuals in each: the main group (MG)
and the control group (CG). DS was additionally administered to
the diet of animals of the main group at a rate of 0.01 g of DS per
day. The administered daily dose of DS was equal to the maximum
one of the daily dose of a person. The overall frequency of
grooming reactions (FGR) was studied in animals using the
method (Barros H.M.at all., 1994) in one's own modification
(Custov D.Yu. et al., 2006). The studies were conducted prior to
the administration of DS, 1 and 3 weeks after the start of DS
administration, 3 months after discontinuation of DS administration.
The animals were kept according to the peculiarities and
requirements for the keeping of animals of this species The
obtained results were processed by the methods of variation
statistics using Statistic Windows program, version 1 and the
package of corresponding measurement programs.
Results. FGR in animals of the main and control group before the
beginning of the investigation was practically the same and
constituted 121.3 ± 4.3 seconds and 123.2 ± 5.6 seconds
respectively. During the first week of dietary supplements
administration in the animals of the main group, there was a
tendency to an increase in FGR in animals of the main group,
which equaled to 133.7 ± 6.5 seconds. FGR in animals of the
control group during this period remained at the initial level —
120.6±6.1 seconds. After the DS course, FGR in the animals of the
main group reliably increased to 148.1 ± 8.0 seconds, and in
animals of the control group it remained at the initial level —
118.9±5.9 seconds (P<0.05). 3 months after discontinuation of DS
administration into the animals' body, the total FGR in rats of the
main group decreased to 135.2±6.7 seconds, but was higher than
the indices in animals of the control group — 125.5±6.2 seconds.
The obtained data are consistent with the results of our previous
studies on the stimulating effect of DS on the immune system as
one of the interconnected sections of the psycho-neuro-immune-
endocrine regulation of the body (Raksha-Sliusareva at al., 2017).
Conclusions. 1. DS "AquaCarotine" has a positive stimulating
effect on higher nervous activity. 2. DS "AquaCarotine" is
controlled, which indirectly confirms its safety.
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# 325. Вплив нового вітамінного комплексу
«Аквакаротин» на вищу нервову діяльність в модельних
експериментах на тваринах

Ракша-Слюсарева О.1, Слюсарев О.1, Тарсова І.2, Боева С.1,
Сірих Н.1, Стрижак Н.1, Котовський І.1, Остапенко В.3
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Вступ. Крім прямої біологічної функції, грумінг часто
зустрічається у гризунів, як важливий елемент поведінки в
природних умовах, і є своєрідним ритуалом поведінкових
патернів. Дослідження грумінгу дає можливість вивчати
комплексну дію різноманітних чинників на такий компонент
психонейроімуноендокринної системи регуляції організму як
вища нервова діяльність. Метою даної роботи було дослідити
вплив вітчизняної дієтичної харчової добавки з біологічно
активною дією «Аквакаротин» (ДХД), на вищу нервову
діяльність за показниками грумінгу в модельних
експериментах на тваринах. Дана харчова добавка являє
собою інноваційний комплекс водорозчинних вітамінів А, Е і С
та розрахована на використання як для людей, так і для
тварин.
Методи. Дослідження проводили на білих безпородних
щурах, згрупованих по 25 особин в 2 групи: основну групу (ОГ)
і контрольну групу (КГ). В раціон тварин ОГ додатково
вводили ДХД з розрахунку 0,01 г ДХД на добу. Добова доза
ДХД, яку вводили, відповідала максимальній добовій дозі
людини. У тварин вивчали загальну частоту грумінгових
реакцій (ЧГ) за методом (Barros H.M.at all., 1994) у власній
модифікації (Кустов Д.Ю. та співавт., 2006). Дослідження
проводили до введення ДХД, через 1 та 3 тижні після початку
курсу ДХД, через 3 місяця після припинення введення ДХД.
Тварини утримувалися, згідно особливостей й вимог до
утримання тварин цього виду. Отримані результати
обробляли методами варіаційної статистики з використанням
програми Statistic Windows, версія 1 та пакету відповідних
програм вимірів.
Результати. ЧГ у тварин ОГ й КГ перед початком дослідження
практично не відрізнялася й становила, відповідно, 121,3 ±
4,3 сек. і 123,2 ± 5,6 сек. На першому тижні введення в раціон
ОГ дієтичної харчової добавки спостерігалась тенденція до
збільшення ЧГ у тварин ОГ, яка становила 133,7 ± 6,5 сек. ЧГ
у тварин КГ на цей термін лишалася на вихідному рівні –
120,6±6,1 сек. Після курсу ДХД, ЧГ у тварин ОГ вірогідно
підвищувалася до 148,1 ± 8,0 сек, а у тварин КГ залишалася
на вихідному рівні – 118,9±5,9 сек (Р<0,05). Через 3 місяці
після закінчення введення в організм тварин ДХД, загальна
ЧГ щурів ОГ тварин знижувалася до 135,2±6,7 сек., але була
вищою за показники –тварин КГ – 125,5±6,2 сек. Отримані
дані узгоджуються з результатами попередніх наших
досліджень щодо стимулюючого впливу ДХД на систему
імунітету, як на одну з взаємопов’язаних ланок
психонейроімуноендокринної регуляції організму (Ракша-
Слюсарева та співав, 2017).
Висновки. 1. ДХД БАД «Аквакаротин» здійснює позитивний
стимулюючий вплив на вищу нервову діяльність. 2. ДХД БАД
«Аквакаротин» є керованою, що дотично підтверджує її
безпечність.
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# 328. On pathoanatomical diagnosis of dog poisoning with
isoniazid
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Introduction. In the recent years, reports on the death of dogs and
scattered bait with isoniazid were obtained from different regions of
Ukraine, confirming the facts of mass intentional poisoning. The
American Society for the Prevention of Cruelty to Animals included
isoniazid in the top ten most dangerous medications meant for
humans that poison pets. The lack of treatment within 1-3 hours
after ingestion of isoniazid leads to the death of the animal in
almost 100% of cases.
Diagnosis of dog poison is a very complicated and relevant
question. It is implement in a comprehensive manner.
Pathoanatomical diagnosis is an important step in the isoniazid
toxic effect evaluation; it allows to determine initial changes,
compensatory-adaptive processes in certain organs, which is
important in establishing the mechanism of development of the
animal death causes, both determinative and direct.
Therefore, the purpose of our work was to study pathoanatomical
changes in dogs in case of isoniazid poisoning.
Methods. The research was carried out on the basis of the
scientific research pathomorphological department of the State
Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostic and
Veterinary Sanitary Expertise in2015-2017. Materials were corpses
of homeless and domestic dogs suspected of being poisoned with
isoniazid. Autopsy and selection of biological material for chemical-
toxicological studies were carried out according to the generally
accepted methods as per the normative documents which are in
force in Ukraine. Chemico-toxicological studies of biological
material were carried out by liquid chromatography-mass
spectrometry.
Results. Between 2015 and 2017, 31 autopsies of homeless and
domestic dogs suspected of being poisoned with isoniazid were
carried out. Chemico-toxicological study of biological material
(contents of the stomach and intestines) revealed izoniazid in 11
(35,5%) cases, and the concentrations were found to be different.
The lowest concentration of isoniazid was revealed in 2015 ‒ 60.5
mg/kg, and the highest was 1091.7 mg/kg in 2017. It should be
noted that only 4 dogs were domestic, and others were homeless.
Autopsy revealed no association between pathoanatomical
changes in the organs and tissues and isoniazid concentration in
the bodies of animals. The main pathoanatomical changes in case
of poisoning with isoniazid are characterized by affection of
gastrointestinal tract, parenchymal organs and the central nervous
system.
Conclusions. The toxic effect of isoniazid on the body does not
depend on its concentration detected in the biological material after
the death of the animal, which is confirmed by the results of
pathoanatomical autopsy.

# 328.Щодо патологоанатомічної діагностики отруєння
собак ізоніазидом

Павлунько В.1, Омеляненко М.2, Марчук О.1, Ложкіна О.1

1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Національний університет біоресурсів і
природокористування України

Вступ. В останні роки повідомлення про загибель собак і
розкидані на землі принади з ізоніазидом надходили з різних
регіонів України, що підтверджує факти масового навмисного
отруєння. Американським товариством із запобігання
жорстокості до тварин ізоніазид включений в десятку
найбільш небезпечних для чотирилапих людських ліків.
Відсутність лікування протягом 1‒3 годин після потрапляння
ізоніазиду в організм призводить до загибелі тварини майже
в 100 % випадків.
Діагностика отруєнь собак дуже складне і актуальне питання.
Здійснюють її комплексно. Патологоанатомічна діагностика є
важливим етапом роботи при оцінці токсичної дії ізоніазиду,
вона дає можливість визначити початкові зміни,
компенсаторно-адаптивні процеси в тих чи інших органах, що
важливо при встановленні механізму розвитку причин
загибелі тварини як визначальних, так і безпосередніх.
Тому метою нашої роботи було вивчення
патологоанатомічних змін у собак за отруєння ізоніазидом.
Методи. Дослідження проводили на базі науково-дослідного
патоморфологічного відділу Державного науково-дослідного
інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи протягом2015‒2017 рр. Матеріалом
слугували трупи безпритульних і домашніх собак з підозрою
на отруєння ізоніазидом. Розтин трупів та відбір біологічного
матеріалу для хіміко-токсикологічних досліджень проводили
за загально прийнятими методиками згідно чинних в Україні
нормативних документів. Хіміко-токсикологічні дослідження
біологічного матеріалу проводили методом рідинної
хроматомасспектрометрії.
Результати. В період з 2015 по 2017 роки було проведено 31
розтин трупів безпритульних та домашніх собак з підозрою на
отруєння ізоніазидом. Після хіміко-токсикологічного
дослідження біологічного матеріалу (вміст шлунку та кишок) у
11-ти (35,5 %) виявлено ізоніазид, причому в різній
концентрації. Найменша концентрація ізоніазиду була
виявлена у 2015 році ‒ 60,5 мг/кг, а найбільша - 1091,7 мкг/кг ‒
у 2017 році. Слід зауважити, що лише 4 собаки були
домашніми, а інші безпритульними. Залежності
патологоанатомічних змін в органах і тканинах від
концентрації ізоніазиду в організмі тварин при розтині трупів
не виявлено. Основні патологоанатомічні зміни при отруєнні
ізоніазидом характеризуються ураженням шлунково-
кишкового тракту, паренхіматозних органів та центральної
нервової системи.
Висновки. Токсична дія ізоніазиду на організм не залежить
від його концентрації, виявленої у біологічному матеріалі
після смерті тварини, що підтверджується результатами
патологоанатомічного розтину трупів.
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# 334. Study of biological properties of Yersinia Enterocolitica
strains in the process of deliophilization

Orekhova G., Bolotin V., Zavgorodnii A.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. One of the important conditions of work with
collections of microorganisms is the guaranteed maintaining of
viability, biological, molecular-genetic characteristics for the
maximum possible period of time by ensuring effective storage.
There is a wide range of methods to accomplish this task, and
lyophilization is one of them. It greatly simplifies the activities
aimed at the support of the microorganisms collection fund, and
facilitates the microorganisms transportation.
The work objective. To study the biological and molecular-genetic
characteristics of the lyophilized strains Yersinia enterocolitica О:3,
О:5, О:6.30, О:8, О:9.
Materials and methods. The study was conducted in 2015-2017
at the brucellosis research laboratory of the NSC Institute of
Experimental and Clinical Veterinary Medicine. Collection master
seed strains of the NSC IECVM Yersinia enterocolitica О:3,
О:6.30, О:9 were selected, as well as the museum candidate
strains Yersinia enterocolitica О:5, О:8 for their further use as
antigen producers. The cultures lyophilization was carried out on a
freeze-drier LZ 45.27 with pre-freezing at a temperature of -20 °C.
Suspension of 20 billion CFU/cm3 according to McFarland
standard was mixed with cryo medium at a ration of 1:1 and then
lyophilized. Viability of the strains was checked in 1 day, 12 and 24
months after lyophilization through the generally accepted method
of the colonies counting on a Hottinger agar. Biochemical
properties were studied according to the "Bergey's Manual of
Systematic Bacteriology". Antigenic properties were studied in the
slide agglutination test. PCR was carried out by S.T. Lambertz et
al., 2005. To predict the storage period for the cultures, we used
the "accelerated storage" method by V.N. Fedorenko, 2016; N.V.
Lopatin et al., 2017.
Results. Results of the study showed high percentage of viability
of the cultures of microorganisms after deliophilization, which
ranged from 80 to 93% for different storage periods. Authenticity of
the strains was confirmed by PCR results.
High activity of the strains has been established, confirmed by the
positive reaction "to # 4 plus" in the slide agglutination test.
Maintenance of generic and specific characteristics of the cultures
has been confirmed by the results of the study of biochemical
properties using a Hiss medium. The clones oxidized and
fermented glucose; utilized mannitol, arabinose, maltose, sucrose,
sorbitol; did not ferment rhamnose, lactose, mellitose, dulcite; did
not form H2S and indole; gave positive reaction with methyl red,
reacted negatively in the Voges–Proskauer test; did not utilize
acetate, citrate, utilized urea. They did not have phenylalanine
desaminase, were catalase-active and oxidase-negative.
Theoretical prediction of the shelf life was 10 years.
Conclusions. High level of vitality after deliophilization indicates
high quality of the samples, optimally selected medium for
lyophilization and lyophilization method; all these factors ensure
the long-term preservation of the strains in lyophilically dried state.
The strains storage for 2 years did not affect their biological
properties.
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# 334. Вивчення біологічних властивостей штамів Yersinia
enterocolitica у процесі деліофілізації

Орехова Г., Болотін В., Завгородній А.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Однією з важливих умов роботи з колекціями
мікроорганізмів є гарантоване збереження життєздатності,
біологічних, молекулярно-генетичних характеристик
протягом максимально можливого часу за рахунок
забезпечення ефективного зберігання. Для реалізації цього
напрямку існує широкий вибір методів, одним з яких є
ліофілізація. Це значно спрощує діяльність з підтримки
колекційного фонду мікроорганізмів, а також полегшує
транспортування мікроорганізмів.
Мета роботи - вивчити біологічні та молекулярно-генетичні
характеристики ліофілізованих штамів Yersinia enterocolitica
О:3, О:5, О:6.30, О:8, О:9.
Методи. Дослідження проводили протягом 2015-2017 років в
лабораторії вивчення бруцельозу ННЦ «ІЕКВМ». Було обрано
колекційні виробничі штами ННЦ «ІЕКВМ» Yersinia
enterocolitica О:3, О:6.30, О:9, а також музейні штами-
кандидати Yersinia enterocolitica О:5, О:8 для їх подальшого
використання в якості продуцентів антигену. Ліофілізацію
культур здійснювали на сублімаційній установці LZ 45.27 з
попереднім заморожуванням за температури мінус 20 °С.
Суспензію 20 млрд. КУО/см3 за стандартом МакФарланд
змішували з кріосередовищем 1:1 та ліофілізували.
Життєздатність штамів перевіряли через 1 добу після
ліофілізації та 12, 24 місяці загальноприйнятим методом
підрахунку колоній на агарі Хотінгера. Біохімічні властивості
вивчали за «Bergey’s Manual of Systematic Bacteriology».
Антигенні властивості вивчали в РА на склі. Проведення ПЛР
здійснювали згідно S.T. Lambertz et al., 2005. Для
прогнозування терміну зберігання культур використовували
метод «прискореного зберігання» за В.Н. Федоренко, 2016;
Н.В. Лопатіна та ін., 2017.
Результати. Результати досліджень показали високий
відсоток життєздатності культур мікроорганізмів після
деліофілізаціі, який на різних термінах зберігання складав від
80 до 93%. Аутентичність штамів була підтверджена
результатами ПЛР.
Встановлена висока активність штамів, підтверджена
наявністю позитивної реакції «на 4 плюси» в РА на склі.
Збереження родової, видової характеристик культурами
доведено результатами вивчення біохімічних властивостей з
використанням строкатого ряду Гіса. Клони окислювали та
ферментували глюкозу; утилізували маніт, арабінозу,
мальтозу, сахарозу, сорбіт; не ферментували рамнозу,
лактозу, рафінозу, дульцит; не утворювали Н2S та індол;
давали позитивну реакцію з метиловим червоним, негативно
реагували в реакції Фогеса-Проскауера; не утилізували
ацетат, цитрат, утилізували сечовину. Не мали
фенілаланіндезамінази, були каталазоактівні та
оксидазонегативні. Прогнозування терміну зберігання за
теоретичними розрахунками показало 10 років.
Висновки. Високий рівень життєздатності після
деліофілізаціі вказує на високу якість зразків, оптимально
підібрані середовище для ліофілізації та метод ліофілізації,
які забезпечують тривале збереження штамів у ліофільно
висушеному стані. Зберігання штамів протягом 2 років не
впливало на їх біологічні властивості.
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# 336. Forecasting the epizootic situation of porcine
reproductive and respiratory syndrome and porcine circovirus
infection in Ukraine

Nedosekov V.1, Osypova T.1, Sytiuk M.2, Furda I.1

1National University of Life and Environmental Sciences of
Ukraine;
2Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. On the territory of Ukraine, the porcine reproductive
and respiratory syndrome (PRRS) and porcine circovirus infection
(PCV) are distributed in the vast majority of pig farms in all regions.
They belong to "economically significant viral infections", which
cause up to 80% of losses in the pig breeding industry. The PRRS
virus leads to reproductive insufficiency in sows and buds and is a
dangerous pathogen causing respiratory symptoms in pigs of all
ages. The PCV is a highly contagious viral disease of pigs
characterized by exhaustion, pneumonia, general
lymphadenopathy, growth retardation, skin lesions, jaundice, and
diarrhoea. Purpose: to provide a forecast of the spread of PRRS
and PCV in pig farms on the territory of Ukraine.
Methods. The study used indicators of blood serum samples of
different sex-age groups of pigs, tested for PRRS and PCV, based
on annual reports of the State Regional Veterinary Laboratories for
the period from 2013 to 2017. Seroprevalence ratios for PCV for
the 4th quarter of 2011 are not included in the study because they
are equal to zero. To obtain analytical dependencies, methods of
mathematical statistics are used, namely correlation and
regression analysis, implemented using statistical functions of the
standard MS Office Excel package 2016. Approximated
experimental data based on the replacement of an array of
indicators with functional dependence (linear, exponential, power,
etc.), which does not necessarily pass through all experimental
points, but describes trends in the change of indicators.
Results. The research of actual and predicted tendencies of the
number of cases of PRRS and PCV with the help of statistical
analysis is conducted. PRRS. The experimental data are
approximated by the linear function y = 1,513x. The accuracy of
approximation is 79%. There is a tendency to increase. The 5-year
forecast (up to 2022) shows that the PRRS seroprevalence will be
around 60% by the beginning of 2019 and will increase in the
future. PCV. The experimental data are approximated by the linear
function y =3,6139x. The accuracy of approximation is 88%. There
is a tendency to increase and 97-100% of positive samples for the
PCV are projected during the whole period under investigation
(2013-2017).
Conclusions. The mid-term forecast for the PRRS and the PCV
for the next 5 years (including by 2022) suggests a tendency to
increase the PRRS seroprevalence, which is about 60% in early
2019 and will increase in the future and 97-100% of the positive
samples for the PCV over the entire study period.
According to the data obtained, taking into account the coefficients
of the proportionality of the approximation lines for PRRS and PCV
(k1 = 1,513 and k₂ = 3,6139 respectively), it can be affirmed that
the PCV-2 virus will spread more rapidly than the PRRS virus by
2,39 times under the same conditions.

# 336. Прогнозування епізоотичної ситуації щодо
репродуктивно-респіраторного синдрому та
цирковірусної інфекції свиней в Україні

Недосєков В.1, Осипова Т.1, Ситюк М.2, Фурда І.1

1Національний університет біоресурсів і
природокористування України;
2Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. На території України репродуктивно-респіраторний
синдром свиней (РРСС) та цирковірусна інфекція свиней
(ЦВІС) поширені у переважній більшості свинарських
господарств усіх областей. Вони належать до «економічно
значимих вірусних інфекцій», що спричинюють до 80 % втрат
у галузі свинарства. Вірус РРСС призводить до
репродуктивної недостатності у свиноматок і кнурів і є
небезпечним патогеном, який викликає респіраторні
симптоми у свиней різного віку. ЦВІС являється
висококонтагіозним вірусним захворюванням свиней, що
характеризується виснаженням, пневмонією, загальною
лімфаденопатією, відставанням у рості, ураженням шкіри,
жовтухою та діареєю. Мета: надати прогноз поширення РРСС
та ЦВІС у свинарських господарствах на території України.
Методи. У дослідженні використано показники зразків
сироваток крові різних статево-вікових груп свиней,
досліджених на РРСС та ЦВІС, на основі щорічних звітів
Державних регіональних лабораторій ветеринарної медицини
за період з 2013 по 2017 роки. Показники серопревалентності
щодо ЦВІС за 4 квартали 2011 року не включені у
дослідження , тому що вони рівні нулю.
Для отримання аналітичних залежностей використано
методи математичної статистики, а саме кореляційний та
регресійний аналіз, реалізований за допомогою статистичних
функцій стандартного пакету MS Office Excel, 2016.
Апроксимували дослідні дані, основані на заміні масиву
показників функціональною залежністю (лінійною,
експоненціальною, степеневою тощо), яка не обов’язково
проходить через всі експериментальні точки, але описує
тенденції зміни показників.
Результати. Проведено дослідження фактичних та
прогнозованих тенденцій кількості випадків РРСС та ЦВІС за
допомогою статистичного аналізу. РРСС. Дослідні дані
апроксимовано лінійною функцією y = 1,513x. Величина
достовірності апроксимації 79 %. Прослідковується тенденція
до збільшення. Прогноз на 5 років (до 2022 р.) показує, що
серопревалентність РРСС становитиме близько 60 % на
початок 2019 року та зростатиме в майбутньому. ЦВІС.
Дослідні дані апроксимовано лінійною функцією y = 3,6139x.
Величина достовірності апроксимації становить 88 %.
Відмічається тенденція до збільшення та прогнозується 97–
100 % кількості позитивних зразків щодо ЦВІС впродовж
усього досліджуваного періоду (2013–2017 рр.).
Висновки. Середньостроковий прогноз поширення РРСС та
ЦВІС на наступні 5 років (до 2022 р. включно) передбачає
тенденцію до збільшення серопревалентності РРСС, що
становитиме близько 60 % на початку 2019 року й
зростатиме в майбутньому та 97–100 % кількості позитивних
зразків щодо ЦВІС впродовж усього досліджуваного періоду.
Згідно отриманих даних, враховуючи коефіцієнти
пропорційності апроксимуючих ліній для РРСС та ЦВІС
(k1=1,513 та k₂=3,6139 відповідно), можна стверджувати, що
вірус ЦВІС буде розповсюджуватись швидше за вірус РРСС
майже у 2,39 раз за однакових умов.



Page 217Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 337. Enzootic outbreaks of enteral clostridiosis in cattle in
Volyn Oblast

Boyko P., Boyko O.

Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine

Introduction. Enteral clostridiosis are registered in different
species of animals: large and small cattle, pigs, rabbits. In our
country, the epizootic situation with regard to clostridiosis is stable
and safe. This is due to a significant reduction in the number of
animals, on the one hand, and poor diagnosis of these infections,
on the other. The objective assessment of the epizootic situation is
influenced by subjective factors-the desire of the employees of the
State Veterinary Service to support "sustainable veterinary well-
being." Outbreaks of enteral clostridios, which occured in two
farms of Volyn Oblast, indicate the need for constant attention to
these infections by veterinary specialists.
Methods. Clinical-epidemiological, pathological and cultural
methods and the neutralization of the toxin in vivo on white mice
for typing of the pathogen were used in this study.
Results. The outbreak of enteral clostridiosis was detected in
cows of one of the agricultural enterprises in Volyn. The disease
occured during the stalk period among dry and milking cows and
was characterized by acute course, depression, loss of appetite,
slight increase in body temperature at the beginning of the
disease, followed by its lowering and 100% lethality. Autopsy
revealed edema and congestive pulmonary hyperemia,
hemorrhages on the epicardium, effusion of fibrin into the
pericardium, myocardial, liver and kidneys dystrophy, acute diffuse
hemorrhagic-catarrhal enterocolitis. Clostridium perfringens type D
has been bacteriologically isolated as the causative microorganism
of anaerobic enterotoxemia. The source of the causative
microorganism is the soil, and the transmission factor is a haylage.
On another farm, specializing in the cultivation of beef cattle, the
disease occurred in the pasture period. The disease had a rapid
course, with signs of sudden depression, loss of appetite and
100% mortality. Autopsy revealed septic changes - hemorrhagic
diathesis on epicardium and serous membranes, hyperplasia of
mediastinal and mesenteric lymph nodes, liver dystrophy,
myocardium and kidneys, acute diffuse hemorrhagic-catarrhal
inflammation of the small and large intestines. Clostridium
perfringens type D has been bacteriologically isolated and typed
from the material as the causative microorganism of anaerobic
enterotoxemia. The source of the causative microorganism was
the pasture soil.
The control of epizootic situation was carried out by the use of
experimental samples of the inactivated vaccine, which was made
from isolated Cl. perfringens strains.
Conclusions. 1. Enteral clostridiosis of animals, due to their acute
course and almost 100% lethality, should be the subject of special
attention of specialists in veterinary medicine. 2. The effectiveness
of clostridiosis epizootic process control depends on the diagnosis
and timely immunization.
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# 337. Ензоотичні спалахи ентеральних клостридіозів
великої рогатої худоби у Волинській області

Бойко П., Бойко О.

Інститут ветеринарної медицини НААН України

Вступ. Ентеральні клостридіози реєструють у різних видів
тварин: великої і дрібної рогатої худоби, свиней, кролів. У
нашій країні епізоотична ситуація щодо клостридіозів є
стабільно благополучною. Це пов’язано із значним
скороченням поголів’я тварин, з одного боку, та
незадовільною діагностикою цих інфекцій, з іншого. На
об’єктивність оцінки епізоотичної ситуації впливають
суб’єктивні фактори –бажання працівників державної служби
ветеринарної медицини підтримувати «стійке ветеринарне
благополуччя». Спалахи ентеральних клостридіозів, що
виникли у двох господарствах Волинської області, свідчать
про необхідність постійної уваги до цих інфекцій з боку
фахівців ветмедицини.
Методи. В роботі використано клініко-епізоотологічний,
патологоанатомічний і культуральний методи та реакцію
нейтралізації токсину in vivo на білих мишах для типізації
збудника.
Результати. Спалах ентерального клостридіозу виявлено у
корів одного із сільгосппідприємств Волині. Захворювання
виникло у стійловий період серед сухостійних та розтелених
корів і характеризувалося гострим перебігом, пригніченням,
втратою апетиту, незначним підвищенням температури тіла
на початку хвороби з наступним її пониженням і 100 %
летальністю. Патологоанатомічно виявляли набряк та
застійну гіперемію легень, крововиливи на епікарді,
випотівання фібрину у перикард, дистрофію міокарду,
печінки та нирок, гострий дифузний геморагічно-катаральний
ентероколіт. Бактеріологічно виділено збудника анаеробної
ентеротоксемії – Clostridium perfringens типу D. Джерело
збудника інфекції – ґрунт, а фактор передачі – сінаж.
В іншому господарстві, що спеціалізується на вирощуванні
м’ясної худоби, захворювання виникло у пасовищний період.
Хвороба протікала надгостро, з ознаками раптового
пригнічення, втрати апетиту і 100 % смертності.
Патологоанатомічно виявили зміни септичного характеру –
геморагічний діатез на епікарді і серозних оболонках,
гіперплазія медіастінальних та мезентеріальних лімфатичних
вузлів, дистрофія печінки, міокарду та нирок, гостре дифузне
геморагічно-катаральне запалення тонкого і товстого
кишечника. Із матеріалу виділено і типізовано збудника
анаеробної ентеротоксемії – Cl. perfringens типу D. Джерело
збудника інфекції – ґрунт пасовищ.
Контроль епізоотичної ситуації здійснювали шляхом
застосування експериментально-дослідних зразків
інактивованої вакцини, яку виготовили із виділених штамів Cl.
perfringens.
Висновки. 1. Ентеральні клостридіози тварин, зважаючи на
їх гострий перебіг та майже 100 % летальність, повинні бути
предметом особливої уваги спеціалістів ветеринарної
медицини. 2. Ефективність контролю епізоотичного процесу
за клостридіозів залежить від діагностики і своєчасної
імунопрофілактики.
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# 353. The Epidemiological situation with dirofilariasis in
Kryvyi Rih Oblast
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Introduction. Significant prevalence of the parasite among
animals, a wide spectrum of vectors and their great abundance,
the favorable climatic conditions, high adaptive capabilities of the
parasite led to a sharp growth of dirofilariasis among the
population since 2000. The cases of dirofilariasis are Annually
registered among the population of Kryvyi Rih city. The objective of
this work was to study the main manifestations of dirofilariasis
epidemic process in Kryvyi Rih city.
Methods. Epidemiological analysis, parasitological, statistical
methods of research. The materials for the retrospective analysis
were the state and branch forms of statistical reporting (form No. 1,
form No. 40-healthy.) for 1998-2017, the collection of the results of
laboratory studies of removed parasites.
Results. There were 196 cases of dirofilariasis registered in
Dnipropetrovsk Oblast during 1998-2017, including 80 cases in
Kryvyi Rih city. The infection was mostly domestic in nature. The
analysis of long-term morbidity dynamics shows a cyclicity of 4-5
years, with the maximum number of patients in 2004, 2008 and
2013 (6 and 11 persons, respectively), which correlates with the
increased number of the transmitters in the specified period
(1304 , 1085, 1355 specimens of Aedes mosquitoes, respectively).
The cases were registered in 7 districts of the city, in different
seasons. The smallest proportion of patients was in the autumn -
17.4 ± 4.2%, the proportion of patients was the same in winter and
summer - by 23.8 ± 4.7% and the highest was in the spring - 35.0
± 5.3%. In the age structure of the diseased one-third were
children under 17 years, and the vast majority of adults - persons
aged from 18 to 45 years. During the collection of history of
present illness, all the patients noted the fact of a mosquito bite
while staying in the warm season in the natural environment, near
the reservoirs. There were pets (dogs, cats) present in 35 out of 80
infection foci. However, their examination for microfilariae allowed
to reveal the source of infection in only 1 case - a domestic cat, 8
years old. During the annual entomological surveillance in the foci,
108 species of insects with a medical significance were identified.
The proportion of Aedes mosquitoes, which transmit microfilaria of
dirofilariosis, was 47.0 ± 0.4%. The transmitters were caught in all
foci, their section was conducted, the result of the research was
negative.
Conclusions: Dirofilariasis remains an urgent disease for the
residents of Kryvyi Rih and is characterized by cyclicity every 4-5
years, which correlates with the number of transmitters. In order to
ensure the well-being of the city's population, it is expedient to
further implement epidemiological and epizootic monitoring of
dirofilariasis in order to develop and implement preventive
measures.

# 353. Епідемічна ситуація з дирофіляріозу на Криворіжжі

Черняєва Т.1, Сухарева Г.1, Коток Л.1, Колесник Л.1,
Борисенко В.1, Степанський Д.2, Дараган Г.2

1ДУ«Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська державна медична академія МОЗ
України»

Вступ. Значна розповсюдженість паразита серед тварин,
широкий видовий спектр переносників та їх велика
чисельність, сприятливі кліматичні умови, високі адаптаційні
можливості гельмінта призвели до різкого росту, починаючи з
2000 р., захворювань на дирофіляріоз серед людей. На
території м. Кривий Ріг випадки захворювання на
дирофіляріоз серед людей реєструються щорічно. Метою
роботи було вивчити основні прояви епідемічного процесу
дирофіляріозу в м. Кривий Ріг.
Методи. Епідеміологічний аналіз, паразитологічні,
статистичні методи дослідження. Матеріалами для
ретроспективного аналізу слугували державні та галузеві
форми статистичної звітності (ф. № 1, ф. № 40-здоров.) за
1998-2017 рр., журнали результатів лабораторних досліджень
видалених паразитів.
Результати. За період 1998 - 2017 рр. у Дніпропетровській
області зареєстровано 196 випадків дирофіляріозу, в т. ч. у м.
Кривий Ріг - 80 випадків. Зараження носило переважно
місцевий характер. Аналіз багаторічної динаміки
захворюваності свідчить про циклічність в 4-5 років, з
максимальною кількістю захворілих у 2004 р., 2008 р. та у
2013 р. (по 6 та 11 осіб відповідно), що корелює з підвищеною
чисельністю переносника у зазначений період (1304, 1385,
1355 екземплярів комарів роду Aedes відповідно). Випадки
захворювання реєструвалися у 7 районах міста, в різні
періоди року. Найменша питома вага захворілих припадала
на осінь - 17,4±4,2%, однаковою була частка захворілих
взимку та влітку - по 23,8±4,7% і найбільшою вона була
навесні – 35,0±5,3%. У віковій структурі захворілих третину
складали діти до 17 років, а переважну більшість дорослих -
особи віком від 18 до 45 років. В анамнезі всі захворілі
зазначали факт нападу комарів під час перебування в теплу
пору року в природних умовах, біля водоймищ. В 35-и
вогнищах з 80-и були наявні домашні тварини (собаки, кішки).
Проте, обстеження їх на мікрофілярії дозволило виявити
джерело інвазії лише в 1 випадку - домашній кіт, 8 років. Під
час щорічного ентомологічного нагляду у вогнищах виявлено
108 видів комах, що мають медичне значення. Питома вага
комарів роду Aedes, які передають мікрофілярії
дирофіляріозу, становила 47,0±0,4%. Переносники були
відловлені в усіх вогнищах, проведено їх розтин, результат
досліджень - негативний.
Висновки: Дирофіляріоз залишається актуальним
захворюванням для мешканців Криворіжжя і
характеризується циклічністю у 4-5 років, що корелює з
чисельністю переносників. Задля забезпечення благополуччя
населення міста доцільним є подальше здійснення
епідеміологічного та епізоотологічного моніторингу
дирофіляріозу з метою розробки і впровадження
профілактичних заходів.
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# 356. Pathologomorphological changes of tuberculosis of
cattle

Ayshpur O. , Mushtuk I.1, Sharandak P.1, Nychyk S.1, Utechenko
M.2

1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2Bila Tserkva National Agrarian University

Introduction. Tuberculosis is currently a national threat to
Ukraine, as the reservoir of tuberculosis infection can be a threat
to dissemination both in the country and in the world. TB control
among animals is extremely important because a person can
become infected from a sick animal and, accordingly, a sick
person can be a source of infection for animals.
Methods. Lymph nodes and lungs were taken from slaughter ed
cows aged 2 to 4 years. The diagnosis of tuberculosis was
confirmed by pathoanatomical, bacteriological, molecular genetic
(PCR) and biological tests. The pathogen was identified as
Mycobacterium bovis.
The pathological material was selected from the slaughtered
animals with a positive allergic breakdown. Pieces of organs with a
size of 1.5-2 cm³ were previously fixed with 10% neutral solution of
formalin. The resulting histoslides were stained with hematoxylin-
eosin. The conducted studies have advantages in terms of
biosecurity: researchers have no direct contact with the pathogen
of infection.
Results. In the study of the medial postpharyngeal lymph node, it
was found that a significant part of the investigated object has a
necrotized tissue. Necrosis is plural, part with the area of
petrification in the center, part - does not contain necrosis. On the
periphery of the necrosis a zone the epithelioid and lymphoid cells
was visible. There are a few giant cells, only a few specimens.
There was isolated follicles in the cortex, in which a clear,
germinal and relatively small peripheral zone is observed. In
addition to clearly limited large-sized necroses, epithelial and
lymphoid cells were found in the structure of both cortex and
medulla. This indicates the chronic nature of the process, long-
term (launched) and limited diffuse (mixed form). The bronchial
lymph node, unlike the previous one, has deeper abnormalities.
Big zone of necrosis was in the state of petrification. About 80% of
the lymph node was in a necrosis condition. The whole structure
was in a necrosis condition caseous necrosis, the diffuse process
predominated.
The uppermammary lymph node - diffuse-focal process. A large
part of it is in a state of tuberculosis damage. In the area of
epithelial cells there is a significant number of giant cells. The
diffuse process predominates, areas of petrification are not
detected.
Interstitial pneumonia was detected in the affected lungs. It is
indicated by the thickening of interalveolar membranes, where
there are changes in interstitial tissue. Alveoli are filled with air.
The peribronchial tissue contains lymphoid formations, the vessels
are moderately filled with blood.
Conclusions. According to pathologomorphological necrosis
studies, deep tissue disorders were detected in the pharyngeal,
bronchial, uppermammary lymph nodes; interstitial pneumonia - in
the lungs.

VETERINARY MEDICINE /
ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

# 356. Патологоморфологічні зміни за туберкульозу
великої рогатої худоби

Айшпур О.1, Муштук І.1,Шарандак П.1, Ничик С.1, Утеченко М.2

1Інститут ветеринарної медицини НААН України;
2Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ. Туберкульоз наразі становить національну небезпеку
для України, бо резервуар туберкульозної інфекції може бути
загрозою розповсюдження його як у країні, так і у світі.
Контроль туберкульозу серед тварин вкрай важливий,
оскільки людина може заразитися від хворої тварини та
відповідно хвора людина може бути джерелом інфекції для
тварин.
Методи. Лімфатичні вузли та легені були відібрані після
забою корів віком від 2 до 4 років. Діагноз щодо туберкульозу
був підтверджений патологоанатомічними,
бактеріологічними, молекулярно- генетичними (ПЛР) та
біологічними дослідженнями. Збудник захворювання
ідентифікований як Mycobacterium bovis.
Патологічний матеріал був відібраний від забитих тварин з
позитивною алергічною пробою.Шматочки органів об’ємом
1,5–2 см³ попередньо були зафіксовані в 10 % нейтральному
розчині формаліну. Отримані гістозрізи були пофарбовані
гематоксилін-еозином. Проведені дослідження мають
переваги з точки зору біобезпеки: дослідники не мають
прямого контакту із збудником інфекції.
Результати. За дослідження медіального заглоткового
лімфатичного вузла було виявлено, що значна частина
дослідженого об’єкту має некротизовану тканину. Некрози
множинні, частина із зоною петрифікації в центрі, частина –
не містить некрозів. По периферії некрозу видно зону
епітеліоїдних та лімфоїдних клітин. Гігантських клітин мало,
лише поодинокі екземпляри. В кірковій зоні збереглися
поодинокі фолікули, в яких чітко проглядається гермінативна
та відносно незначна периферична зона. Окрім чітко
обмежених великих за розміром некрозів, в структурі як
кіркової, так і мозкової речовини виявлені епітеліоїдні та
лімфоїдні клітини. Це вказує на хронічний характер процесу,
довготривалий (запущений) та обмежено дифузний (змішана
форма). Бронхіальний лімфатичний вузол на відміну від
попереднього має більш глибокі порушення. Значна частина
некрозів перебуває у стані петрифікації. Близько 80 %
лімфатичного вузла перебуває в стані некрозу. Вся структура
перебуває в стані казеозного розпаду, переважає дифузний
процес.
Надвименний лімфатичний вузол – процес дифузно-
вогнищевий. Значна його частина перебуває в стані
туберкульозного ушкодження. В зоні епітеліальних клітин
зустрічається значна кількість гігантських клітин. Переважає
дифузний процес, зон петрифікації не виявлено.
В уражених легенях виявлена інтерстиціальна пневмонія. На
це вказує потовщення міжальвеолярних перетинок, де є
зміни інтерстиціальної тканини. Альвеоли заповнені повітрям.
Перибронхальна тканина містить лімфоїдні утворення, судини
помірно наповнені кров’ю.
Висновки. За патологоморфологічних досліджень в
заглоткових, бронхіальних, надвименних лімфатичних вузлах
було виявлено глибокі порушення тканин, некроз; в легенях -
інтерстиціальна пневмонія.
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# 359. Isolation of turkey infectious rhinotracheitis virus and
its adaptation to vero cell culture

Mazurkevych V.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Avian metapneumovirus infection (AMPVI) is a
highly contagious respiratory disease of turkeys, chickens and
other species of domestic and wild birds, characterized by
inflammatory processes of the upper respiratory tract.
Methods for primary isolation of AMPVI virus include the use of
either chicken embryos, or a primary trypsinized culture of chicken
tracheal cells. After the virus has been isolated in one of these two
systems, it may be adapted to cultivation in passaged cell culture.
The purpose of this work was isolation of the field strain of the
turkey infectious rhinotracheitis virus and its adaptation to the
passaged Vero cell culture for further characterization and
potential use as a vaccine.
Methods. Sampling: Samples were taken from clinically healthy
turkeys from the troubled farm. Nasopharynx and cloaca washing
and samples of larynx, trachea and nasal shells of the turkeys
were taken. The washings were pooled in Eagle's medium and
centrifuged at 12,000 rpm. at 4 оС. The tissue samples were cut
into slices of 1 mm thick, suspended in a sterile phosphate-buffer
saline (FBS) and centrifuged at 12,000 rpm. at 4 оС.
Presence of the virus: The virus presence in the samples was
determined by reverse transcription PCR.
Results. Primary isolation: The samples, in which the virus has
been detected, were inoculated into a yolk sac of 9-day chicken
embryos and incubated at 37 °C for 6 days, then the yolk fluid was
collected, pooled into a general sample and examined by PCR to
detect the virus.
The second part of the positive specimens was inoculated into the
primary trypsinized tracheal cell culture and incubated at 37 °C for
10 days. The virus was detected by the presence of ciliostasis.
Three consecutive passages were conducted.
Adaptation of the virus to the passaged Vero cell culture: The viral
material of positive specimens was centrifuged, the supernatant
was removed and 5 ml of FBS was added. The viral material was
subsequently inoculated into a Vero cell culture monolayer,
maintained for 1 hour at 37.5-38.0 °C for the virus contact with
cells. Then, maintenance medium with 2% inactivated cattle serum
was added and cultured for 3 days. The presence of a
characteristic cytopathic action (CPA) was observed.
Five consecutive passages were conducted on the Vero cell
culture to purify the virus, and the samples sent for PCR study to
confirm the presence of metapneumovirus.
Conclusions. Isolation of the field metapneumovirus strain on the
tracheal organ culture (TOC) and its adaptation to the Vero cell
culture was performed.
The isolated field strain will be used in further research and for the
development of material for the production of vaccine against the
turkey infectious rhinotracheitis virus.

# 359. Ізоляція вірусу Інфекційного ринотрахеїту індиків
та його адаптація до культури клітин Vero

Мазуркевич В.

Національний університет біоресурсів і природокористування
України

Вступ. Метапневмовірусна інфекція птиці (МПВІП) –
висококонтагіозне респіраторне захворювання індиків, курей
та інших видів домашньої та дикої птиці, яке
характеризується запальними процесами верхніх дихальних
шляхів.
Методи для первинної ізоляції вірусу МПВІП включають
використання або курячих ембріонів, або первинно-
трипсинізованої культури клітин курячої трахеї. Після того, як
вірус був виділений в одній з цих двох систем, його можна
адаптувати до вирощування на перещеплюваній культурі
клітин.
Метою даної роботи було виділення польового штаму вірусу
інфекційного ринотрахеїту індиків та його адаптація до
перещеплюваної культури клітин Vero для подальшого
охарактеризування та потенційного використання як
вакцинного.
Методи. Відбір проб: Проби відбирали від клінічно здорових
індичок з неблагополучного господарства. Були відібрані
змиви з носоглотки та клоаки і зразки гортані, трахеї та
носових раковин індичок. Змиви об’єднували в середовищі
Ігла та центрифугували при 12000 об/хв. при 4 оС. Зразки
тканин нарізали шматочками товщиною 1 мм, суспендували в
стерильному фосфатно-сольовому буфері (ФСБ) та
центрифугували при 12000 об/хв. при 4 оС.
Наявність вірусу: Наявність вірусу у зразках визначали
методом ПЛР зі зворотною транскрипцією.
Результати. Первинна ізоляція: Зразки, в яких було
виявлено вірус, інокулювали в жовтковий мішок 9-денних
курячих ембріонів та інкубували при 37 оС протягом 6 днів,
потім жовткову рідину відбирали, об’єднували в загальну
пробу та досліджували методом ПЛР для виявлення вірусу.
Другу частину позитивних зразків інокулювали на первинно-
трипсинізовану трахеальну органну культуру та інкубували
при 37 оС протягом 10 діб. Присутність вірусу спостерігали за
наявністю ціліостазу. Проводили три послідовні пасажі.
Адаптація вірусу до перещеплюваної культури клітин Vero:
Вірусовмісний матеріал позитивних зразків центрифугували,
видаляли супернатант та додавали 5 мл ФСБ. Після цього
вірусовмісний матеріал інокулювали на моношар культури
клітин Vero, витримували 1 годину при 37,5-38,0 оС для
контакту вірусу з клітинами. Потім вносили підтримуюче
середовище з 2% інактивованої сироватки крові ВРХ і
культивували 3 дні. Спостерігали наявність характерної
цитопатичної дії (ЦПД).
Проводили 5 послідовних пасажів на культурі клітин Vero для
очистки вірусу та відправляли зразки на дослідження
методом ПЛР для підтвердження наявності
метапневмовірусу.
Висновки. Було проведено ізоляцію польового штаму
метапневмовірусу на трахеальну органну культуру (ТОК) та
його адаптацію до культури клітин Vero.
Ізольований польовий штам буде використаний в подальших
дослідженнях і для напрацювання матеріалу для
виготовлення вакцини проти вірусу інфекційного
ринотрахеїту індиків.
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# 362. Policy of Ukraine regarding the bovine spongiform
encephalopathy in accordance with the requirements of the
World Organization for Animal Health (OIE)

Lozhkina O., Mezhenska N., Garkavenko T.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The main barrier to increasing the export potential of
domestic beef producers is the uncertain status of Ukraine
regarding the bovine spongiform encephalopathy (BSE).
Since April 2017, Ukraine has introduced a Program for the
determination of the status of Ukraine as a country with a
controlled risk for bovine spongiform encephalopathy (Order of the
State Committee for Consumer Safety and Consumer Protection
dated April 14, 2017, No. 258; hereinafter — the Program), which
provides for the implementation of a number of additional
measures aimed at: risk analysis with the purpose of identifying
potential factors for the appearance of BSE; implementation of
active and passive surveillance for BSE based on the state control
over the cattle population and monitoring among the target groups
of animals, which will be evaluated in balls, according to type A
supervision conducted in accordance with the requirements of
OIE; carrying out official control of feed for productive animals in
order to identify the components of animal origin; prevention of
pathogens entering the territory of Ukraine and diagnostics of the
disease.
The objective of the research is to implement a system of
measures aimed at obtaining by Ukraine the status of a country
with a controlled risk for bovine spongiform encephalopathy in
accordance with the classification of OIE.
Methods. Study involves using of existing world-wide descriptive
and analytical methods of epizootology; laboratory diagnostics:
histological, immunohistochemical (IHC), Prionics®-CheckWestrn,
Prionics®-CheckPrioSTRIP, IDEXX HerdChek BSE express
methods, enzymatic immunoadsorption method (EIA); the method
of microscopic identification of components of animal origin; RT-
PCR.
Results. Analysis of the dynamics of the distribution of BSE in the
World from 1986 to
2016 indicates a significant reduction in the number of registered
cases in the last 10 years, from 215 in 2006 to 2 in 2016.
During 1999-2017 in Ukraine there were conducted 122696
obligatory diagnostic and monitoring studies of cerebral samples in
the cattle concerning BSE. According to the results of research,
as of January 30, 2018 BSE was not found.
An analysis of the results of official feed control for productive
animals in order to identify the components of animal origin
suggests that for the period from 2013 to 2017 121 samples were
investigated by SSRILDVSE. The presence of ruminal DNA was
detected in 16 samples (13.2%).
Conclusions.We consider that the state policy concerning BSE
meets the requirements of the OIE, and the risk of BSE
appearance on the territory of Ukraine is insignificant.
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# 362. Політика України щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої рогатої худоби згідно вимог МЕБ

Ложкіна О., Меженська Н., Гаркавенко Т.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагостики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Основним бар’єром на шляху підвищення експортного
потенціалу вітчизняних виробників яловичини є
невизначений статус України щодо губчастоподібної
енцефалопатії великої рогатої худоби (ГЕ ВРХ).
З квітня 2017 року в Україні запроваджено Програму
визначення статусу України як країни з контрольованим
ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої
рогатої худоби (наказ Держпродспоживслужби від 14.04.2017
р. № 258; далі ‒ Програма), яка передбачає реалізацію низки
додаткових заходів, спрямованих на: проведення аналізу
ризиків з метою визначення потенційних факторів появи ГЕ
ВРХ; здійснення активного та пасивного нагляду за ГЕ ВРХ,
який базується на проведенні державного контролю за
популяцією ВРХ та проведення моніторингу серед цільових
груп тварин, що оцінюватиметься в балах, відповідно до
нагляду типу А, проведеного згідно з вимогами МЕБ;
проведення офіційного контролю кормів для продуктивних
тварин з метою ідентифікації компонентів тваринного
походження; запобігання занесенню збудника на територію
України та діагностування хвороби.
Метою досліджень є реалізація системи заходів, спрямованих
на отримання Україною статусу країни з контрольованим
ризиком щодо губчастоподібної енцефалопатії великої
рогатої худоби згідно з класифікацією МЕБ.
Методи. Застосовувалися методи дескриптивної та
аналітичної епізоотології; лабораторної діагностики:
гістологічного, імуногістохімічного (ІГХ), експрес-методів
Prionics®-CheckWestrn, Prionics®-CheckPrioSTRIP, IDEXX
HerdChek BSE, метод ферментативної імуноадсорбції (ФІА);
метод мікроскопічної ідентифікації компонентів тваринного
походження; ПЛР-РЧ.
Результати. Аналіз динаміки поширення ГЕ ВРХ в світі з 1986
по
2016 роки свідчить про суттєве зменшення кількості
зареєстрованих випадків за останні 10 років, з 215 у 2006 році
до 2 ‒ у 2016 році.
Протягом 1999–2017 років в Україні було проведено 122696
обов’язкових діагностичних і моніторингових досліджень
зразків головного мозку ВРХ щодо ГЕ ВРХ. За результатами
досліджень, станом на 30.01.2018 р. ГЕ ВРХ не виявлено.
Аналіз результатів офіційного контролю кормів для
продуктивних тварин з метою ідентифікації компонентів
тваринного походження свідчить про те, що за період з 2013
по 2017 рр. ДНДІЛДВСЕ було досліджено 121 пробу.
Наявність ДНК жуйних було виявлено у 16 пробах (13, 2 %).
Висновки. Вважаємо, що визначена в державі політика щодо
ГЕ ВРХ відповідає вимогам МЕБ, а ризик виникнення ГЕ ВРХ
на території України ‒ незначний.
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# 372. Aging and neurodegeneration under stress factors and
diet influence in Drosophila model

Matiytsiv N., Tsap M., Dronska Kh.

Ivan Franko Lviv National University

Introduction. It is important to reveal environmental factors that
could be used as triggers or suppressors of neurodegenerative
process and aging. This knowledge can become a basis for
prophylactic or even therapeutic approach in case of
understanding of cell and molecular mechanisms of those
influences. Drosophila swiss cheese (sws) gene is an orthologue
of Human Neuropathy Target Esterase (NTE, also known as or
PLPLA6, Patatin-like Phospholipase Domain containing Protein 6),
which linked to organophosphate induced delayed polyneuropathy
(OPIDP) and hereditary spastic paraplegia. SWS/NTE-depended
neurodegenerations in Drosophila is a perfect model both
hereditary and toxicity-induced neuropathy that dramatically
progress with aging. The aim of our study was to describe
influence of organophosphate Diazinon, temperature and
metabolic stress on aging of flies with neurodegeneration and wild
type individuals.
Methods.We used Drosophila melanogaster mutant line sws1 and
wild type Oregon-R (Bloomington Drosophila Stock Center). At
least 100 flies (males) of each genotype and each examined group
were tested. We estimated survival of imago under the standard
conditions and after influence of Diazinon (0.06 and 0.006 mg/ml);
thermal shock (37⁰С); starvation, low calorie (10% sucrose) and
high calorie (10% sucrose + 1% yeast extract) diets. Survival was
analyzed using GraphPad Prism 6 (Graphpad Software Inc., La
Jolla, CA, USA). Log-rank test was used to estimate statistically
significant difference.
Results. 91% wild type individuals and 18% sws1 mutants were
alive till 14th day under the standard conditions (р <0.0001); after
exposure with Diazinon, the survival rate of all males has
significantly decreased: wild type to 37 – 47% and sws1 to 1%.
The survival of both lines significantly decreased by 30% after a
temperature shock. After limiting food for 5 days, 80% of the wild
type individuals and 20% mutants remained alive (р <0.0001). We
found that an enriched diet does not affect the viability of young
individuals, but prolongs the period of active life in aging and the
maximum life span of both wild type (by 30%, р <0.0001) and
mutants (by 40%, р <0.0001).
Conclusions. Diazinon is a selective factor for sws-dependent
neurodegeneration and could be used as a cheap trigger in
screening tests. Temperature stress is not specific for sws-
dependent phenotype. Diet seems to be an important factor of both
neurodegeneration progress and normal aging. This requires
further study.

# 372. Старіння та нейродегенерація за стресових впливів
та дієти у модельного об'єкту Drosophila

Матійців Н., Цар М., Дронська Х.

Львівський національний університет ім. Івана Франка

Вступ. Важливим є виявлення факторів навколишнього
середовища, які можуть бути тригерами або супресорами
нейродегенеративних процесів і старіння. Ці знання можуть
стати основою для профілактики чи навіть терапевтичного
підходу у випадку розуміння клітинних та молекулярних
механізмів цих впливів. Ген swiss cheese (sws) Drosophila - це
ортолог нейротоксичної естерази людини (NTE, також
відомої як PLPLA6, пататин-подібний фосфоліпазний домен,
що містить протеїн 6), який пов'язаний із віддаленою
поліневропатією, викликаною органофосфатом (OPIDP), та
спадковою спастичною параплегією. SWS/NTE-залежна
нейродегенерація у Drosophila є ідеальною моделлю як
спадкової, так і токсико-індукованої нейропатії, яка різко
прогресує зі старінням. Метою нашого дослідження було
описати вплив фосфорорганічного діазінону, температури та
метаболічного стресу на старіння мух з нейродегенерацією та
особин дикого типу.
Методи. Ми використовували мутантну лінію Drosophila
melanogaster sws1 і дикого типу Oregon-R (Bloomington
Drosophila Stock Center).Щонайменше 100 мух (чоловічої
статі) кожного генотипу та кожної досліджуваної групи було
протестовано. Ми оцінили виживання імаго в стандартних
умовах і після впливу Діазінону (0,06 і 0,006 мг / мл);
теплового шоку (37⁰С); голодування, низькокалорійної (10%
сахарози) висококалорійної (10% сахарози + 1% дріжджовий
екстракт) дієт. Виживання було проаналізовано,
використовуючи GraphPad Prism 6 (Graphpad Software Inc., Ла
Джолла, штат Каліфорнія, США). Тест Log-rank
використовувався для оцінки статистично значущої різниці.
Результати. 91% особин дикого типу та 18% sws1 мутантів
були живими до 14-го дня в стандартних умовах (р <0,0001);
після дії Діазінонону рівень виживання всіх самців значно
знизився: дикого типу до 37 - 47% і sws1 до 1%. Виживання
обох ліній значно знизилося на 30% після температурного
шоку. Після обмеження вживання їжі протягом 5 днів 80%
осіб дикого типу та 20% мутантів залишалися живими (р
<0,0001). Ми виявили, що збагачена дієта не впливає на
життєздатність молодих особин, але продовжує період
активного життя при старінні та максимальну тривалість
життя як особин дикого типу (на 30%, р <0,0001), так і
мутантів (на 40% , р <0,0001).
Висновки. Діаізинон є селективним фактором для sws-
залежної нейродегенерації, і може бути використаний як
дешевий тригер у скринінг-тестах. Температурний стрес не є
специфічним для sws-залежного фенотипу. Дієта, як
видається, є важливим фактором прогресування
нейродегенерації та нормального старіння. Це вимагає
подальшого вивчення.
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# 375. Production of probiotics for veterinary medicine

Ivanova L.

SEn Sumy Biological Factory

Introduction. In spite of all efforts of the veterinary service to fight
intestinal infections and the improvement of the use of known and
the search for new antibiotics, the disease and fall of young
animals caused by gastrointestinal diseases remain very high.
Along with this problem, the threat of a residual quantity of
antibiotics with poultry products into the food of a humans have
arisen, which could lead to a decrease in the effectiveness of the
use of this group of drugs in the treatment of people. In this regard,
antibiotics which are widely used in human medicine were
prohibited for feeding animals on the territory of EU.
Methods. Sumy Biofactory conducted a study on the production
and use of probiotics based on strains Bacillus subtilis "SB",
Bacillus licheniformis "SB".
Active substances:heat-resistant spores of bacteria Bacillus
subtilis "SB" 1х109 CFU, Bacillus licheniformis "SB" 1х109 CFU in
1 cm3.
Results. It has pronounced antagonistic properties in relation to
Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Shigelia, Salmonella
typhimurium, S. enteritidis, Proteus, Pasteurella multocida,
Pseudomonas aeruginosa, and also to the context-dependent
microflora.
It has a high resistance to secretions and enzymes of the
gastrointestinal tract of animals, optimizes the microbial balance in
the intestine due to the specific activity of spore-forming bacteria to
restore normal flora.
It increases nonspecific resistance of animals, activates
metabolism, enhances the reaction of non-specific immunity,
resulting in increased livestock survival and growth.
Conclusions. The drug is used in piglets for: The drug is
introduced into the feed mixture every day for 5-7 days in a dose of
5 cm3 per animal per day to increase the preservation and
prevention of stress in piglets. For pregnant sows the drug is
introduced into a diet in a dose of 10 cm3 per head for 10 days
before and after fertilization.
To stimulate the growth of animals, the drug is introduced into a
feed at a rate of 1-2 liters per tonne or feed once sprayed as an
aerosol.
The drug is used in calves: With the first portion of colostrum every
day for 15 days, and then a week later with milk 1 time per day, 0.5
cm3 per 1 kg of weight.
For therapeutic purposes the drug is prescribed individually orally
2 times a day for 20 cm3 until complete recovery.
The drug is used in birds: For the prevention of dysbiosis,
salmonellosis, associative bacteria of the gastrointestinal tract in
chickens, goose, turkeys, ducks, the drug is given at the rate of 1
cm3 per head for 5 days with an interval of 7 days with 2-3 cycles.
For therapeutic purposes the drug is used with 3 cm3 per the head
until the disappearance of clinical signs of the disease.
The drug is used in rabbits for: To stimulate growth and obtain a
healthy livestock the drug is diluted at a rate of 2 cm3 per 1 liter of
water.
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# 375. Виробництво пробіотиків для ветеринарної
медицини

Іванова Л.

ДП «Сумська біологічна фабрика»

Вступ. Не зважаючи на всі зусилля ветеринарної служби по
боротьбі з кишковими інфекціями, удосконалення
застосування відомих та пошук нових антибіотиків,
захворювання та падіння молодняку, які викликані шлунково-
кишковими захворюваннями, залишаються дуже високими.
Поряд з цією проблемою виросла загроза потрапляння
залишкової кількості антибіотиків з продукцією птахівництва
в їжу людині, що може призвести до зниження ефективності
застосування цієї групи лікарських засобів вже при лікуванні
людей. В зв’язку з цим, одним із перших були заборонені на
території ЕВ в годуванні тварин антибіотики, які мають
широке застосування в гуманній медицині.
Методи. Сумська біофабрика провела дослідження по
виробництву та застосуванню пробіотиків на основі штамів
Bacillus subtilis «СБ» , Bacillus licheniformis «СБ».
Активнодіючі речовини: термостійкі спори бактерій Bacillus
subtilis «СБ» 1х109 КУО, Bacillus licheniformis «СБ» 1х109 КУО
в 1 см3.
Результати. Препарат володіє вираженими антагоністичними
властивостями по відношенню до Escherichia coli,
Staphilococcus aureus, Shigelia, Salmonella typhimurium, S.
enteritidis, Proteus, Pasteurella multocida, Pseudomonas
aeruginosa, а також до умовно-патогенної мікрофлори.
Володіє високою стійкістю до соків та ферментів шлунково-
кишкового тракту тварин, оптимізує мікробний баланс в
кишечнику за рахунок специфічної діяльності
спороутворюючих бактерій по відновленню нормофлори.
Підвищує неспецифічну резистентність організму тварин,
активує обмін речовин, підсилює реакцію неспецифічного
імунітету, в результаті чого підвищується збереженість
поголів’я та приріст.
Висновки. Поросятам препарат застосовують для
підвищення збереження та профілактики стресу поросят
препарат вносять в кормову суміш кожного дня протягом 5-7
днів в дозі 5 см3 на одну тварину на добу. Супоросним
свиноматкам включають препарат в раціон в дозі 10см3 на
голову протягом 10 днів до та після опоросу.
Для стимуляції росту тварин препарат вносять в комбікорм із
розрахунку 1-2 літри на одну тонну або корма одноразово
аерозольно обприскують.
Телятам препарат застосовують з першою порцією молозива,
кожного дня протягом 15 днів, а потім через тиждень з
молоко 1 раз на добу по 0,5 см3 на 1 кг ваги.
З лікувальною метою препарат призначають індивідуально
перорально 2 рази на день по 20 см3 до повного видужування.
Птиці препарат застосовують для профілактики
дисбактеріозів, сальмонельозів, асоціативних бактерій
шлунково-кишкового тракту; курчатам, гусятам, індикам,
качкам препарат дають із розрахунку 1 см3 на голову
протягом 5 днів з інтервалом 7 днів 2-3 цикли. З лікувальною
метою препарат застосовують по 3 см3 на голову до
зникнення клінічних ознак захворювання.
Кролям препарат застосовують для стимуляції росту та
отримання здорового поголів’я із розрахунку 2 см3 на 1 літр
води.
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# 383. The dynamics of changes in CD4+, СD8+ lymphocytes
subpopulations of harderian gland in chickens in infectious
bronchitis

Guralska S.

Zhytomyr National Agroecological University

Introduction. Despite the large number of studies dedicated to
etiology, epidemiology, prevention of infectious bronchitis of
chickens, the characteristic immunohistochemical changes in this
disease are not addressed well.
Methods. The study was performed at the Department of anatomy
and histology of the veterinary medicine faculty of Zhytomyr
national agroecological University during 2009-2016 years. During
its implementation, the authors adhered to the "General ethical
principles of experiments on animals" (Ukraine, 2001). The
experiment was performed on the basis of STOV
"Starosolotvynska ptakhofabryka" of Berdichevsky district,
Zhytomyr Oblast. The control group was 70 chickens, which were
kept separately. Pathological studies of infectious bronchitis of
chickens were carried out on spontaneously diseased chickens.
The diagnosis of infectious bronchitis of chickens was made
comprehensively, taking into account epidemiological and clinical
data, pathological-anatomical changes and the results of
laboratory diagnostics (ELISA). The generally accepted methods of
fixing and making cuts were used for histological studies.
Results. A significant amount of lymphoid tissue in the form of
lymphoid nodules in Harderian gland is accumulated during the
development of an organism, which plays an important role in the
peripheral immune system. The presence of CD4+, CD8+
lymphocytes in 20-days-old chickens with infectious bronchitis,
which are absent in clinically healthy poultry, has been proved by
the immunohistochemical studies. The number of cells expressing
the CD4+ marker, according to cytomorphometric analysis,
increased in diseased 20-days-old chickens in case of respiratory
form of the illness, and in 40-days-old and 90-days-old chickens in
case of nephrosis-nephritic form of the illness by 2.36, 2.77 and by
3.39 times, respectively, in comparison with the clinically healthy
poultry. The number of СD8+ lymphocytes in diseased 40 and 90-
days-old chickens increased (p<0.001) by 4.84 and 4.51 times,
respectively, compared to clinically healthy poultry.
According to a detailed analysis of the immunohistochemical
studies, diseased chickens with infectious bronchitis have a large
number of T-helpers and T-cytotoxic cells, that formed a low
CD4+/СD8+ ratio. At the same time, the immunoregulatory index in
diseased 40 and 90-days-old chickens was significantly (p<0.001)
decreased by 1.77 and 1.36 times, respectively, in comparison
with clinically healthy poultry.
Conclusions. The diseased chickens demonstrate the
development of cell-mediated immunity Harderian gland, as
evidenced by the increase in the number of cells with CD4+ and
CD8+ markers. At the same time there is a decrease in
immunoregulatory index, which is accompanied by active
functioning of the immune system aimed at the destruction of
foreign antigen.

# 383. Динаміка змін субпопуляцій CD4+, СD8+ -лімфоцитів
гардерової залози курей за інфекційного бронхіту

Гуральська С.

Житомирський національний агроекологічний університет

Вступ. Незважаючи на велику кількість досліджень, в яких
досить детально висвітлені питання етіології, епізоотології,
профілактики щодо інфекційного бронхіту курей,
характеристиці імуногістохімічних змін за даного
захворювання приділяють недостатньо уваги.
Методи. Робота виконана на кафедрі анатомії і гістології
факультету ветеринарної медицини Житомирського
національного агроекологічного університету впродовж 2009–
2016 років. У ході її виконання дотримувалися «Загальних
етичних принципів експериментів над тваринами» (Україна,
2001). Дослід був проведений в умовах СТОВ
«Старосолотвинська птахофабрика» Бердичівського району
Житомирської області. Для контролю інтактними залишили
70 курей, яких утримували окремо. Патоморфологічні
дослідження інфекційного бронхіту курей проводили на
спонтанно хворих курах. Діагноз на інфекційний бронхіт
курей встановлювали комплексно, з урахуванням
епізоотологічних і клінічних даних, патолого-анатомічних змін
та результатів лабораторної діагностики (ІФА). Для
проведення гістологічних досліджень застосовували
загальноприйняті методи фіксації та виготовлення зрізів.
Результати. З розвитком організму формується також
значна кількість лімфоїдної тканини у вигляді лімфоїдних
вузликів у гардеровій залозі, якій належить важлива роль у
ланці периферійної імунної системи. Імуногістохімічними
дослідженнями доведена наявність лімфоцитів з маркерами
СD4+, CD8+ у хворих курей 20-добового віку за респіраторної
форми ІБК, яких у клінічно здорових курей не виявляли.
Кількість клітин, що експресують маркер СD4+, згідно з
цитоморфометричним аналізом, у хворих курей 20-добового
віку за респіраторної форми, 40 та 90-добового віку за
нефрозо-нефритної форми ІБ, вірогідно зростала порівняно з
клінічно здоровими курами: у 2,36, 2,77 та 3,39 рази
відповідно. Кількість СD8+-лімфоцитів у хворих курей 40, 90-
добового віку вірогідно (р<0,001) зросла порівняно з клінічно
здоровою птицею в 4,84 та 4,51 рази відповідно.
Згідно з детальним аналізом імуногістохімічних досліджень
встановлено, що у хворих курей спостерігалась велика
кількість Т-хелперів і Т-цитотоксичних клітин, що формувало
низьке співвідношення СD4+/СD8+. При цьому,
імунорегуляторний індекс у хворих курей 40 та 90-добового
віку вірогідно (р<0,001) зменшився порівняно з клінічно
здоровими у 1,77 та 1,36 рази відповідно.
Висновки. У хворих курей в гардеровій залозі відбувається
формування клітинного імунітету, про що свідчить збільшення
кількості клітин з маркерами CD4+ та CD8+. Водночас
відбувається зниження імунорегуляторного індексу, що
супроводжується активним функціонуванням імунної системи
організму на знищення чужорідного антигену.
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# 405. The effect of acute stress on the glutathione system
biomarkers in rats: protective role of L-glutamic acid

Salyha N.

Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine

Introduction.Oxidative stress is an integral part of the
pathogenesis of a number of human diseases. Oxidative damage
occurs through excessive production of reactive oxygen species,
that eventually injury membranes of cells. A key role in protecting
cells from oxidative stress belongs to glutathione (GSH). The study
of mechanisms for regulating GSH level, especially in depletion
conditions is a very important. One of the main factors that
determine GSH synthesis is the presence of glutamic acid (L-Glu).
L-Glu has a pronounced antioxidant and membrane-stabilizing
effect. The regulation of GSH level and GSH-related enzyme
activities may prevent development of many pathologies.
Methods.In our research we have studied the effects of L-Glu in
order to minimize and mitigate of epinephrine-induced oxidative
stress in rats. This investigation outlines possible links between
changes of GSH content, antioxidant enzymes activity and the
content of lipid peroxidation products after administration of L-Glu
under the actions of stress in various tissues of rats. Studies were
conducted on albino Wistar rats (males) weighing 200-220g.
Animals were divided into 3 groups (two experimental and one
control). Rats from experimental groups intraperitoneally received
epinephrine. After that, rats of the second experimental group
received an aqueous solution of L-Glu. Rats of the control group
were administered by the appropriate amount of saline. At the end
of the experimental period, rats were anesthetized and sacrificed.
All procedures were conducted according to the European
Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for
Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg, 1986)
and General Ethical Principles of Experiments using Animals (First
National Congress of Bioethics, Kyiv, 2001) in accordance with
current legislation on animal experimentation in Ukraine.
Results.It was shown that in stressed animals (without
administration of L-Glu) the activity of glutathione-peroxidase,
glutathione reductase and GSH level decreased. Simultaneously,
content of lipid peroxidation products increased. Additional
administration of L-Glu has allowed the organism to reach a level
of control values, that was manifested in the indicators of activity of
antioxidant enzymes and content of lipid peroxidation products.
Conclusions.These results demonstrated that administration of L-
Glu under the action of stress can mitigate the effects of oxidative
stress.
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# 405. Вплив гострого стресу на біомаркери оксидаційного
стресу в щурів: захисна роль L-глутамінової кислоти

Салига Н.

Інститут біології тварин НААН України

Вступ. Окислювальний стрес є невід'ємною частиною
патогенезу ряду захворювань людини. Окислювальне
ушкодження виникає через надмірну продукцію активних
форм Оксигену та приводить до пошкодження клітинних
мембран. Ключова роль у захисті клітин від окислювального
стресу належить глутатіону (GSH). Дуже важливим є
вивчення механізмів регуляції рівня GSH, особливо в умовах
його виснаження. Одним з основних факторів, що визначають
синтез GSH, є наявність глутамінової кислоти (L-Glu). L-Glu
має яскраво виражений антиоксидантний та мембранно-
стабілізуючий ефект. Регуляція рівня GSH та активності GSH-
залежних ензимів може запобігти розвитку багатьох
патологій.
Методи. У нашому дослідженні ми вивчили вплив L-Glu, щоб
мінімізувати та пом'якшити наслідки адреналін-індукованого
окислювального стресу у щурів. Це дослідження обґрунтує
можливі зв'язки між змінами вмісту GSH, активністю
антиоксидантних ензимів та вмістом продуктів пероксидного
окислення ліпідів після введення L-Glu та за дії
експериментального стресу в різних тканинах щурів.
Дослідження проводилися на щурах лініїWistar вагою 200-220
г. Тварин розділили на 3 групи (дві експериментальні та одна
контрольна).Щури з експериментальних груп
внутрішньочеревно отримували адреналін. Після цього щури
другої експериментальної групи отримували водний розчин L-
Glu.Щурам контрольної групи вводили відповідну кількість
фізіологічного розчину. Після закінчення експерименту
тварин всіх груп за анестезії ефіром декапітували. Під час
проведення досліджень на тваринах дотримувалися
принципів біоетики, законодавчих норм та вимог згідно з
положенням «Європейської конвенції про захист хребетних
тварин, що використовуються для дослідних та наукових
цілей» (Страсбург, 1986) і «Загальних етичних принципів
експериментів на тваринах», ухвалених Першим
Національним конгресом з біоетики (Київ, 2001).
Результати. Показано, що у тварин, які зазнавали дії стресу
без застосування L-Glu знижувалася активність каталази,
супероксидисмутази, глутатіонпероксидази,
глутатіонредуктази та GSH. Одночасно збільшувався вміст
продуктів пероксидного окислення ліпідів. Додаткове
введення L-Glu дозволило організму досягти рівня
контрольних значень, що проявилося в деяких показниках
активності антиоксидантних ензимів та вмісту продуктів
пероксидного окислення ліпідів.
Висновки. Ці результати показали, що застосування L-Glu за
дії стресу може пом'якшити наслідки окислювального стресу.
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# 413. Monitoring of Lumpy skin disease in Ukraine, 2017

Usachenko N., Sushko M., Sapachova M.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine

Introduction. Lumpy skin diseaseis a viral disease, the main
clinical manifestation of which is the formation of nodules in the
skin, the mucous membranes of the digestive canal and respiratory
tract. Lumpy skin disease is classified as particularly dangerous
disease for cattle, cases of animal with Lumpy skin diseaseare to
be reported to the World Organization for Animal Health.
The disease was for the first time recorded in Europe in 2015 in
Greece. The virus was imported from Turkey. In 2016, the disease
distributed to other European countries (Bulgaria, Macedonia,
Serbia, Kosovo, Montenegro, Albania). In 2017, the vaccination
with the homologous vaccine has provided the disease distribution
to other countries and significant reduction in the number of
disease cases.
In the RF, the first outbreaks were registered in 2015 in the North
Caucasus, i.e. in Dagestan, Ingushetia, Chechnya, Kalmykia, and
Krasnodar Krai. In 2016, contagious nodular dermatitis rapidly
spread over a large territory (up to 100-300-800 km) - 1500 km to
the north, 1600 km to the northern east. In Russia, vaccination is
performed with 10x dose of the vaccine against sheep and goat
pox, which is less effective compared to a homologous vaccine
against contagious nodular dermatitis. As the result of the
insufficient veterinary and sanitary measures and using the
geterological vaccine in Russia, there is contagious nodular
dermatitis distribution to other territories. Moreover, Lumpy skin
disease cases recorded closer and closer to the border with
Ukraine.
Currently, there is the risk of Lumpy skin diseaseimport to Ukraine
from European countries and Russia but the risk of contagious
nodular dermatitis import from Russia is significantly higher than
from the European countries.
Methods. To assess the epizootic situation, surveillance studies
were carried out using samples of stabilized
ethylenediaminotetraacetic acid of cattle blood selected from areas
of oblasts with the highest risk of contagious nodular dermatitis
import from Russia. Samples have been studies using the
polymerase chain reaction in real time (Direct primer:
CaPV074F1:AAAACGGTATATGGAATAGAGTTGGAA, reverse
primer: CaPV074R1: AAATGAAACCAATGGATGGGATA), probe
CaPV074P1: FAM-TGGCTCATAGATTTCCT-MGB/NFQ,
mastermixPath-ID™ qPCRMasterMix, Ambion.
Results. 179 samples were taken during the period from
September till November 2017: 59 samples from farms of Donetsk
Oblast, 60 samples from Lugansk Oblast and 60 samples from
Kharkiv Oblast. During studies, no DNA of Lumpy skin
diseasevirus has been detected in the cattle blood.
Conclusion. No DNA of Lumpy skin diseasevirus have been
detected in studied blood samples. Due to the preservation of the
high risk of Lumpy skin diseaseimport to Ukraine, it is planned to
increase the number of oblasts from which samples for
surveillance studies will be taken.

# 413. Моніторинг заразного вузликового дерматиту в
Україні, 2017 рік

Усаченко Н., Сушко М., Сапачова М.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Заразний вузликовий дерматит (ЗВД)- це вірусна
хвороба, основним клінічним проявом якої є утворення
вузликів у шкірі, слизових оболонках травного каналу та
дихальних шляхів. ЗВД віднесений до особливо небезпечних
хвороб ВРХ, випадки захворювання тварин на ЗВД
підлягають повідомленню в МЕБ.
На території Європи хвороба в перше була зареєстрована в
2015 році в Греції. Вірус був занесений з Туреччини. В 2016
році хвороба поширилася на інші країни Європи (Болгарію,
Македонію, Сербію, Косово, Чорногорію, Албанію). В 2017
році поширенню хвороби на інші країни та значного
зменшення кількості випадків хвороби вдалося досягти
завдяки проведенню вакцинації гомологічною вакциною.
В РФ перші спалахи зареєстровано в 2015 році на Північному
Кавказі – Дагестані, Інгушетії, Чечні, Калмикії,
Краснодарському Краї. У 2016 році ЗВД стрибками на велику
відстань (до 100-300-800 км) поширився на 1500 км на північ,
1600 км на північний схід. В Росії вакцинацію проводять 10х
дозою вакцини проти віспи овець та кіз, яка є менш
ефективна в порівнянні з гомологічною вакциною проти ЗВД.
В результаті проведення недостатніх ветеринарно-санітарних
заходів і використання гетерологічної вакцини в Росії
спостерігається поширення ЗВД на інші території. Крім того
випадки ЗВД реєструються все ближче і ближче до кордону з
Україною.
На даний час існує ризик занесення ЗВД на територію
України з країн Європи та Росії, проте ризик занесення ЗВД з
Росії є значно вищим ніж з країн Європи.
Методи. З метою оцінки епізоотичної ситуації були
проведенні моніторингові дослідження зразків стабілізованої
етилен-діамінтетраоцтовою кислотою крові ВРХ, які були
відібрані з районів тих областей, куди ризик занесення вірусу
ЗВД з Росії є найвищим. Зразки досліджували методом
полімеразної-ланцюгової реакція в режимі реального часу
(Прямий праймер:
CaPV074F1:AAAACGGTATATGGAATAGAGTTGGAA, зворотній
праймер: CaPV074R1: AAATGAAACCAATGGATGGGATA),
зонд CaPV074P1: FAM-TGGCTCATAGATTTCCT-MGB/NFQ,
мастерміксPath-ID™ qPCRMasterMix, Ambion.
Результати. В період з вересня по листопад 2017 р. було
відібрано і досліджено 179 зразків: 59 зразків з господарств
Донецької, 60 зразків з Луганської та 60 зразків з Харківської
областей. При проведенні досліджень зразків крові ВРХ ДНК
вірусу ЗВД не виявлено.
Висновок.В досліджених зразках крові ДНК вірусу ЗВД не
виявлено. У зв’язку із збереженням високого ризику
занесення ЗВД на територію України планується збільшити
кількість областей з яких будуть відбиратися зразки для
проведення моніторингових досліджень.
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# 427. Associative diseases of the feeder cattle and their
comprehensive treatment

Subotsina I., Sysa S.

Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine

Introduction. Both parasitic and infectious diseases are especially
common among young livestock animals and bring significant
economic damage due to mortality and expenses for
medicopreventive measures.
However, despite the wide spread of associative diseases, the
patterns of their occurrence, the features of pathogenesis and
complex approach to the treatment of these abnormalities have
been studied insufficiently. Detailed study of this issue will allow to
select optimal treatment, minimize the administration of antibiotics
and antiparasitic drugs, which will positively affect the quality of the
products.
Objective: to study the spread of associative diseases among the
feeder cattle, to determine their effects on the gastrointestinal tract
microflora and to develop the most optimal and economically
feasible treatment regimens.
Methods. The studies were carried out in laboratory conditions
and at manufacturing site; coproscopic, microbiological, molecular-
genetic methods of research were used. Animal groups were
formed by the principle of analogues. Effectiveness of the standard
treatment regimens (antiparasitic and antimicrobial drugs) was
compared to that of comprehensive treatment (antiparasitic/
antimicrobial and pro-/prebiotic drugs). Of the prebiotics, lactulose
(0.03 g/kg), vegetable prebiotic (1 g/50 kg) were used. Of the
probiotics, Metophytochit and Metrosporin (1 ml/10 kg) were used.
During the treatment we evaluated clinical condition,
microbiological composition of the intestine and the rumen,
duration of the disease.
Results. In livestock farms among the feeder cattle at the age of 0
to 4 months the following associations are most common:
eimeriosis/strongylatosis, strongyloidosis/strongylatosis,
eimeriosis/pasteurellosis, cryptosporidiosis/colibacteriosis,
cryptosporidiosis/salmonellosis.
Associative diseases cause a decrease in the level of lacto- and
bifidobacteria, increase in the level of Escherichia coli, aerobic
bacilli, micromycete (genera Mucor, Penicillium, Aspergillus),
streptococci, staphylococcus, clostridia.
Inclusion of pro- and prebiotics in the treatment regimen reduces
duration of the disease, is economically feasible (economic
efficiency of 2.3 rubles), allows to reduce administration of
antibiotics.
Conclusions. Given that the combined effect of parasites and
infectious agents (bacteria and viruses) is manifested by the
development of the gastrointestinal tract dysbacteriosis, it is
necessary to use agents that normalize the gastrointestinal tract
microflora composition in the treatment of associative diseases.
This will shorten the disease duration, positively affect the quality
of animal products, and will be economically feasible.
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# 427. Ассоциативные болезни молодняка крупного
рогатого скота и их комплексное лечение

Субботина И., Сыса С.

Витебская государственная академия ветеринарной
медицины

Введение. Как паразитарные, так и инфекционные болезни
особенно распространены среди молодняка
сельскохозяйственных животных, и приносят значительный
экономический ущерб за счет падежа и затрат на лечебно-
профилактические мероприятия.
Однако, несмотря на широкое распространение
ассоциативных болезней, закономерности их возникновения,
особенности патогенеза и комплексный подход к лечению
данных патологий изучены довольно слабо. Детальное
изучение данного вопроса позволит подобрать наиболее
оптимальное лечение, минимизировать дачу антибиотиков и
противопаразитарных препаратов, что положительно
повлияет на качество продукции.
Цель работы: изучить распространение ассоциативных
болезней среди поголовья молодняка крупного рогатого
скота, определить их влияния на микрофлору желудочно-
кишечного тракта и разработать наиболее оптимальные и
экономически оправданные схемы лечения.
Методы. Исследования проводились в лабораторных
условиях и на производстве, применялись копроскопические,
микробиологические, молекулярно-генетические методы
исследований. Группы животных создавались по принципу
аналогов. Проводили сравнительную эффективность
стандартных схем лечения (противопаразитарные и
противомикробные препараты) с комплексным лечением
(противопаразитарные/противомикробные и про-/
пребиотические препараты). Из пребиотиков использовали
лактулозу (0,03 г/кг), растительный пребиотик (1г/50 кг). Из
пробиотиков использовали Метофитохит и Метроспорин (1
мл/10 кг). В ходе лечения оценивали клиническое состояние,
микробиологический состав кишечника и рубца,
длительность болезни.
Результаты. В животноводческих хозяйствах среди
молодняка в возрасте от 0 до 4 месяцев наиболее
распространены ассоциации: эймериоз/стронгилятоз,
стронгилоидоз/стронгилятоз, эймериоз/пастереллез,
криптоспоридиоз/колибактериоз, криптоспоридиоз/
сальмонеллез.
Ассоциативные болезни вызывают снижение уровня лакто- и
бифидобактерий, повышение уровня Escherichia coli,
аэробных бацилл, микромицет (родов Mucor, Penicillium,
Aspergillus), стрептококков, стафиллококков, клостридий.
Включение в схему лечения про- и пребиотиков сокращает
сроки болезни, является экономически целесообразным
(экономическая эффективность 2,3 рубля), позволяет
снизить дачу антибиотиков.
Выводы. Учитывая, что сочетанное влияние паразитов и
инфекционных агентов (бактерий и вирусов) проявляется
развитием дисбактериоза желудочно-кишечного тракта,
необходимо в схему лечения ассоциативных болезней
включать средства, нормализующие состав микрофлоры
желудочно-кишечного тракта, что позволит сократить сроки
болезни, повлияет положительно на качество
животноводческой продукции, и будет экономически
оправданным.
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# 428. Effect of certain parasites on carcinogenesis

Subotsina I.1, Semionov V.2

1Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine;
2Vitebsk State Medical University

Introduction. Cancer today is quite widespread both among
humans and animals, despite the constantly improving approaches
to diagnosis and treatment. There are a lot of theories of
carcinogenesis, and one of them is parasitic. To date, there are
evidence-based data on the effect of a number of parasites
(opisthorchis, echinococcus, schistosome, etc.) on the tumors
development. However, studies cover only few parasites. Given
the increasing prevalence of cancer among children, and also in
view of the fact that children are most frequently in contact with
parasitic agents, the aim of our work was to study the effect of a
number of parasitic agents (helminthoses) on the development of
certain tumors.
Methods. To study the effect of certain helminths on tumor
development, we conducted a number of experiments on the
development of biological model using Balb/c mice, L1210 cell
cultures (lymphoblastic leukemia), P388D1 (lymphoid neoplasm),
invasive eggs Ascaris suum, Toxocara canis and Toxocara cati (as
parasites causing the "visceral larvae migrans" syndrome). The
oncocells cultures were administered intramuscularly,
subcutaneously and intraperitoneally at a dose of 6 million to 10
million cells per animal. Invasive eggs were administered enterally
to the animals. Groups of animals were formed according to the
principle of analogs; in some groups of animals only cell cultures
were administered, while in animals of the other groups cell
cultures and invasive eggs of parasites were administered
simultaneously. The animals underwent clinical observation; in
case of the animal death, pathoanatomical and histological
examinations of organs and tissues were carried out to detect
tumor-like lesions. Blood morphological examination was also
performed. Tumor growth was witnessed either by macroscopic or
microscopic (histological) changes corresponding to a particular
neoplasm, or characteristic changes in the blood morphological
composition.
Results. In the experiment it was found that simultaneous
administration of invasive eggs Ascaris suum and Toxocara canis
and oncocultures promotes rapid development of the abnormal
process as well as the tumor engraftment. Thus, a biological model
of lymphoblastic leukemia was obtained, which indicates the
possible influence of parasites on the tumors growth. To provide
direct testament to the effect of parasites on oncogenesis, the
second part of the experiment to study the expression of the
number of oncogenes in helminthic diseases was started.
Conclusions. Certain helminthic diseases may contribute to the
development of a number of cancers due to the host immunity
suppression, inflammatory processes, toxic effects, or under the
influence of a number of other factors, which suggests the need for
more detailed research.

# 428. Влияние ряда паразитических организмов на
канцерогенез

Субботина И.1, Семенов В.2

1Витебская государственная академия ветеринарной
медицины;
2Витебский государственный медицинский университет

Введение. Онкологические болезни на сегодняшний день
имеют довольно широкое распространение как среди людей,
так и среди животных, несмотря на все более
совершенствующиеся подходы в диагностике и лечении.
Теорий канцерогенеза довольно много, и одна из них –
паразитарная. На сегодняшний день имеются научно
обоснованные данные о влиянии ряда паразитических
организмов (описторхис, эхиннокок, шистосома и др.) на
развитие опухолей. Однако исследования охватывают лишь
единичных паразитических организмов. С учетом все
большего распространения онкологических болезней среди
детей, а также учитывая тот факт, что дети наиболее часто
контактируют с паразитарными агентами, целью нашей
работы явилось изучение влияния ряда паразитарных
агентов (гельминтозов) на развитие отдельных опухолей.
Методы. Для изучения влияния отдельных гельминтов на
развитие опухоли были проведены ряд экспериментов по
созданию биологической модели с использованием мышей
линии Balb|c, культур клеток L1210 (лимфобластный лейкоз),
P388D1 (лимфоидная неоплазма), инвазионных яиц Ascaris
suum, Toxocara canis и Toxocara cati (как паразитов,
вызывающих синдром " visceral larvae migrans"). Культуры
онкоклеток вводились внутримышечно, подкожно и
внутрибрюшинно в дозе от 6 млн до 10 млн клеток на
животное. Инвазионные яйца вводились животным
энтерально. Группы животных формировались по принципу
аналогов, животным одних групп вводили лишь клеточные
культуры, животным других групп вводили одновременно
клеточные культуры и инвазионные яйца паразитов. За
животными вели клиническое наблюдение, в случае падежа
животных проводили патолого-анатомическое и
гистологическое исследование органов и тканей с целью
обнаружения опухолевидных разрастаний, проводили
морфологическое исследование крови. Доказательством
развития опухоли являлось либо макроскопические, либо
микроскопические (гистологические) изменения,
соответствующие той либо иной неоплазме, либо
характерные изменения в морфологическом составе крови.
Результаты. В эксперименте было установлено, что
одновременное введение инвазионных яиц Ascaris suum и
Toxocara canis с онкокультурами способствует быстрейшему
развитию патпроцесса и приживлению опухоли. Таким
образом была получена биологическая модель
лимфобластного лейкоза, что говорит о возможном влиянии
паразитических агентов на развитие опухолей. Для
непосредственного доказательства влияния паразитических
агентов на онкогенез начата вторая часть эксперимента по
изучению экспрессии ряда онкогенов при гельминтозных
заболеваниях.
Выводы. Отдельные гельминтозные болезни могут
способствовать развитию ряда онкологических болезней за
счет подавления иммунитета хозяина, воспалительных
процессов, токсического воздействия, либо под
воздействием ряда других факторов, что говорит о
необходимости более детального исследования.
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# 435. Distribution of Trichinellosis among domestic, wild and
synanthropic animals in Ukraine in 2017

Lytvynenko O.

State Scientific Research Institute for Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Trichinellosis is a disease that is fairly widespread
throughout the world and can affect both animals and humans and
lead to lethal consequences. On the territory of Ukraine, the
pathogen of Trichinellosis is constantly circulating in a wild fauna,
which systematically leads to the replanting of synanthropic and
domestic animals and the emergence of trichinellosis niduses.
The purpose of our study was to conduct a retrospective statistical
analysis and confirm the results of laboratory tests for the control
and surveillance of the epizootic situation.
Methods. The research was carried out using compressor
trichinoscopy techniques using compressorium and the method of
digestion of muscle tests in artificial gastric juice (AGJ) using a
diagnostic kit for the identification of Trichinella spiralis larva by the
method of digestion of muscle and auxiliary equipment.
Results. During 2017, on the territory of Ukraine, diagnostic
studies of carcasses of domestic pigs were conducted on 143,828
of them by the method of compressor trichinoscopy – 108,878, by
the method of digestion of muscle tests in artificial gastric juice –
34,950, positive results are absent.
Among synanthropic animals, 837 dogs were studied, of which 814
were by compression trichinoscopy, 23 by the method of digestion
of muscle tests in AGJ, 510 cats, 489 by compressor trichinoscopy
and 21 by the method of digestion of muscle tests in AGJ, positive
results are absent.
Among wildlife, 2,196 carcasses of wild boars were investigated, of
which 2,000 were used by the method of compressor trichinoscopy
– 2,000 and by the method of digestion of muscle tests in AGJ -
196, wolves by the method of compressor trichinoscopy - 13,
raccoon dogs - by the method of compressor trichinoscopy - 3, fur
animals - by the method of compressor trichinoscopy - 23, no
positive results were found.
The diagnostic researches of foxes – 2,466, were performed, from
them by the method of compressor trichinoscopy – 2,446 and by
the method of digestion of muscle tests in artificial AGJ - 20, 2
positive results have been received in Mykolaiv Oblast. In order to
confirm the diagnosis, on the basis of the parasitologic department
of the SSRILDVSE, diagnostic studies were performed using the
method of digestion of muscle tests in AGJ. The trip to the center
of the trichyneleous nidus has been made in order to find out the
causes of its occurrence and elaboration of a plan for the
elimination and prevention of the disease.
Conclusions. Having conducted a retrospective analysis from 22
Oblasts of Ukraine, it should be noted that the most affected were
foxes living in the wild fauna of the Mykolaiv Oblast. According to
statistical data, the Mykolaiv Oblast is permanently unsuccessful in
relation to the trichinellosis invasion since 1961, the pathogen of
Trichinellosis is constantly circulating in a wild fauna, which
requires constant state control.
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# 435. Поширення трихінельозу серед домашніх, диких та
синантропних тварин на території України за 2017 рік

Литвиненко О.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Трихінельоз - це захворювання, яке досить широко
розповсюджене в усьому світі і здатне уражати як тварин, так
і людей, та призводити до летальних наслідків. На території
України збудник трихінельозу постійно циркулює в дикій
фауні, що систематично призводить до перезараження
синантропних і домашніх тварин та виникнення осередків
трихінельозних вогнищ.
Метою нашого дослідження було проведення
ретроспективного статистичного аналізу та підтвердження
результатів лабораторних досліджень для контролю та
нагляду за епізоотичною ситуацією.
Методи. Дослідження проводилися методом компресорної
трихінелоскопії з використанням компресоріума та методом
перетравлення проб м’язів у штучному шлунковому соку
(ШШС) з використанням діагностичного набору для
ідентифікації личинок Trichinella spiralis методом
перетравлення проб м’язів та допоміжного обладнання.
Результати. Протягом 2017 року на території України були
проведені діагностичні дослідження 143 828 туш домашніх
свиней, з них методом компресорної трихінелоскопії – 108
878, методом перетравлення проб м’язів у штучному
шлунковому соку – 34 950, позитивні результати - відсутні.
Серед синантропних тварин були досліджені 837 собак, з них
814 - методом компресорної трихінелоскопії, 23 - методом
перетравлення проб м’язів у ШШС, та 510 котів, з них
методом компресорної трихінелоскопії - 489 та методом
перетравлення проб м’язів у ШШС – 21, позитивні результати
відсутні.
Серед диких тварин були досліджено 2196 туш диких кабанів,
з них методом компресорної трихінелоскопії - 2000 та
методом перетравлення проб м’язів у ШШС - 196, вовків -
методом компресорної трихінелоскопії - 13, єнотовидних
собак - методом компресорної трихінелоскопії - 3, хутрових
звірів - методом компресорної трихінелоскопії – 23,
позитивних результатів не виявлено.
Проведено діагностичні дослідження 2466 лисиць, з них
методом компресорної трихінелоскопії - 2446 та методом
перетравлення проб м’язів у штучному ШШС – 20, отримано 2
позитивних результати у Миколаївській області. З метою
підтвердження діагнозу нами на базі паразитологічного
відділу ДНДІЛДВСЕ були проведені діагностичні дослідження
методом перетравлення проб м’язів у ШШС. Здійснено виїзд
в осередок трихінельозного вогнища з метою з’ясувань
причин його виникнення і розробки плану ліквідації та
профілактики захворювання.
Висновки. Провівши ретроспективний аналіз даних з 22
регіонів України, слід зазначити, що найбільш ураженими
виявилися лисиці, які мешкають у дикій фауні Миколаївської
області. Відповідно до статистичних даних, Миколаївська
область є стаціонарно неблагополучною щодо трихінельозної
інвазії з 1961 року, збудник трихінельозу постійно циркулює в
дикій фауні, що потребує постійного державного контролю.
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# 438. Efficacy of specific prophylaxis for bovine mastitis and
endometritis

Hadzevych O.1, Hadzevych D.1, Alimov S.2

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine
2LLC UkrAgroCom

Introduction. Mastitis and endometritis cause significant
economic damage to Ukrainian stock-raising business by the
production loss and a forced increase in expenses for medicine
procurement. Escherichia, streptococci, enterococci and
staphylococci isolated from affected animals are multi-resistant to
antibiotics. Consequently, treatment of animals is ineffective.
Vaccine prophylaxis may be an alternative method for decreasing
the use of antibiotics and stabilization of the epizootic situation on
farms.
Research objective – to establish the efficacy of vaccine
prophylaxis of mastitis and endometritis.
Methods.We used an inactivated vaccine contained epizootic-
relevant for Ukraine strains of enterococci, staphylococci,
streptococci and Escherichia. The research was conducted in
three stock-raising with a high incidence of endometritis and
mastitis in animals and antibiotics treatment. Vaccination of
experimental group of animals was added to preventive services.
The efficacy of vaccination was estimated by next criteria:
decreasing the incidence of bovine mastitis and endometritis;
reduction the number of retentions of secundines, decreasing the
conception rate and duration of the service period in the
experimental group of animals in comparison with a control group.
Results. Use of inactivated vaccine with epizootic-relevant strains
of streptococci E. coli, S. aureus, E. faecalis in three stock-raising
is associated with an evidential (р≤0.01) reduction of incidence of
bovine mastitis (for 15.9±2.1%), postpartum endometritis (for
18.3±2.2%), the number of retentions of secundines (for
18.2±2.3%), duration of the service period (for 76±7.5 days),
decreasing the bovine conception rate (0.3±0.2), reduction of
antibiotics use, improvement in quality of milk (through quantity
reduction of somatic cells and mesophilic aerobic and facultative
anaerobic microorganisms in milk).
Conclusions. Establishment of animal vaccination against
escherichiosis, streptococcosis and enterococcal infection into
preventive services of stock-raising is associated with an evidential
(р≤0.01) reduction of incidence of bovine mastitis (for 15.9±2.1%),
endometritis (for 18.3±2.2%). Establishment of animal vaccination
has provided an opportunity to decrease the number of retentions
of secundines (for 18.2±2.3%), duration of the service period (for
76±7.5 days), antibiotics using, to improve the quality of milk.
We are planning to establish specific prophylaxis for mastitis and
endometritis in other stock-raising, to improve preventive services,
particularly by use of epizootic-relevant for Ukraine strains of
microorganisms during vaccines production.

# 438. Ефективність специфічної профілактики маститів
та ендометритів у корів

Гадзевич О.1, Гадзевич Д.1; Алімов С.2

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України
2ТОВ «УкрАгроКом»

Вступ. Мастити та ендометрити завдають скотарським
господарствам України значних економічних збитків через
зниження продуктивності та вимушене збільшення витрат на
закупівлю ліків. Ешерихії, стрептококи, ентерококи та
стафілококи, що ізолюють від хворих тварин, мають
полірезістентність до антибіотиків. У зв’язку з цим, лікування
тварин малоефективне. Альтернативними заходами, що
дозволять знизити використання антибіотиків та
стабілізувати епізоотичну ситуацію в господарствах може
бути вакцинопрофілактика.
Мета досліджень – визначення ефективності
вакцинопрофілактики ендометритів та маститів.
Методи. Використовували інактивовану вакцину, що містить
епізоотично-актуальні для господарств України штами
ентерококів, стафілококів, стрептококів та ешерихій.
Дослідження проводили в трьох господарствах, де
реєстрували високий рівень захворюваності тварин на
ендометрити та мастити, а антибіотикотерапія була
малоефективною. В систему профілактичних заходів
дослідним групам тварин вводили вакцинацію. Ефективність
вакцинації визначали за такими показниками, як зниження
рівня захворюваності корів на ендометрити та мастити;
скорочення кількості випадків затримки посліду, зменшення
індексу осіменіння та тривалості сервіс-періоду в дослідних
групах тварин по відношенню до контрольних.
Результати. Застосування інактитвованої вакцини з
епізоотично-актуальних штамів стрептококів, E. coli, S.
aureus, E. faecalis у трьох господарствах дозволило
достовірно (р≤0,01) знизити рівень захворюваності корів на
мастити (на 15,9±2,1%), післяпологові ендометрити (на
18,3±2,2%), кількість випадків затримки посліду (на
18,2±2,3%), тривалість сервіс-періоду (на 76±7,5 діб),
зменшити індекс осіменіння у корів (0,3±0,2), скоротити
кількість використання антибактеріальних препаратів,
підвищити якість молока (за рахунок зменшення кількості
соматичних клітин та мезофільних аеробних і факультативно-
анаеробних мікроорганізмів у молоці).
Висновок. Введення вакцинації проти ешерихіозу,
стрептококозу, стафілококозу та ентерококової інфекції
тварин в систему профілактичних заходів господарств
достовірно (р≤0,01) знизило показники захворюваності корів
на мастити (на 15,9±2,1%), ендометрити (на 18,3±2,2).
Дозволило скоротити кількість випадків затримки посліду (на
18,2±2,3%), тривалість сервіс-періоду (на 76±7,5 діб), кількість
використання антибактеріальних препаратів, підвищити
якість молока.
Плануємо впроваджувати специфічну профілактику маститів
та ендометритів в інші господарства, удосконалювати засоби
специфічної профілактики, зокрема за рахунок використання
при виготовлені вакцин нових епізоотично-актуальних для
України штамів мікроорганізмів.
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# 115. Features of changes in antigenic site structures of
hemagglutinin in pandemic influenza A(H1N1)pdm09 viruses
from the emergence moment up to the present day
(2009-2017)

Smutko O., Radchenko L., Fesenko A., Golubka O., Onyschenko
O., Mironenko A.

SI Hromashevskyi Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction. High variability of influenza viruses is associated
with the variability of superficial proteins with specific outer sites
that are recognized by antibodies. First of all, it is caused by
hemagglutinin (HA) changes. The H1 type HA molecule is known
to have five antigenic sites: Sa, Sb, Ca1, Ca2, and Cb. These sites
are comprised of the most variable amino acids in HA molecule of
seasonal influenza A(H1N1) viruses that are subjected to Ab-
mediated immune response from the time of their onset. That is
why the purpose of our work is to conduct an analysis of all the
mutations that took place in isolates of pandemic influenza viruses
isolated in Ukraine from 2009 till 2017, as well as to determine
their relation to the antigenic sites.
Methods. Samples were collected from patients with influenza-like
symptoms and tested by real-time PCR (polymerase chain
reaction). Influenza viruses were isolated using MDCK (Madin-
Darby canine kidney) cell culture. Sequences of isolates were
obtained from the GISAID (Global Initiative on Sharing All
Influenza Data) resource. Phylogenetic trees were designed using
MEGA7 software. 3D models were constructed using Chimera
1.11.2rc software.
Results.We analyzed 136 isolates of influenza viruses. According
to the results of phylogenetic analysis, viruses were divided into
separate clusters and acquired unique substitutions due to which
they were subsumed to different genetic groups. Viruses
circulating in Ukraine during the period under research belonged to
the 2, 6, 7 and 8 genetic groups. Viruses from the genetic group 6,
subgroup 6B.1, acquired the greatest distribution in recent years.
At the end of the 2016-2017 season, the percentage of detection
of 6B.2 group viruses approached to 1%, and of 6B.1 group
viruses ‒ to 99%.
Genetic changes were observed in each of antigenic sites,
however, the biggest number was detected specifically in Са1 and
Са2. The smallest number of mutations was found in the Cb
antigenic site. There were substitutions discovered in the Sa
antigenic site such as S162T, K163Q and K163I. S162T is the
main mutation in the 6B.1 genetic group that resulted in the
acquisition of potential glycosylation site. The Sb antigenic site has
S185T, A186T, S190G, and S190R mutations. The great number
of mutations was found in the Ca1 and Ca2 antigenic sites. As for
Ca1, there were S203T, R205K, E235V, E235D, S236P. In Ca2,
there were P137H, H138R, A141T, D222G, D222N. It is interesting
that the D222G mutation was found in isolates of the 2009-2010
season and in one isolate of the 2015-2016 season, A/
Dnipro/580/2016, belonging to the 6B.2 genetic group. The fifth
antigenic site, namely Cb, had only three mutations, as follows:
A73S, S74R, and S74N. The S74R mutation was found in the A/
Odessa/166/2017 isolate, which caused the lethal case.
Conclusions. During 2009‒2017, the gradual genetic alterations
occurred leading to the changes in antigenic properties of viruses.
The viruses belonged to 8 genetic groups that were circulated in
the world in due times. Thus, the onset of substitutions in viral
antigenic sites was observed in every epidemic season, and some
of these changes can often recur during the next seasons.

# 115. Особливості змін в структурі антигенних сайтів
гемаглютиніну пандемічних вірусів грипу A(H1N1)pdm09 з
моменту виникнення до сьогодення (2009-2017 роки)

Смутько О., Радченко Л., Фесенко А., Голубка О., Онищенко
О., Міроненко А.

ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України»

Вступ.Висока мінливість вірусів грипу пов’язана з
варіабельністю поверхневих білків, які мають на своїй
поверхні ділянки, що розпізнаються антитілами. В першу
чергу вона зумовлена виникненням змін в гемаглютиніні (НА).
Відомо, що Н1 молекула НА має п’ять антигенних сайтів: Sa,
Sb, Ca1, Ca2 та Cb. Ці сайти складаються з найбільш
варіабельних амінокислот в молекулі НА сезонних вірусів
грипу A(H1N1), що піддаються АТ-опосередкованій імунній
відповіді з моменту їх виникнення. Саме тому метою нашої
роботи було провести аналіз всіх мутацій, що відбулися в
ізолятів пандемічних вірусів грипу, виділених в Україні, з
2009 по 2017 роки та встановити їх належність до антигенних
сайтів.
Методи. Зразки для дослідження були відібрані у хворих з
грипоподібними симптомами, дослідженні методом ПЛР в
реальному часі. Віруси грипу ізольовані на культурі клітин
MDCK. Сиквенси ізолятів були отримані з ресурсу GISAID.
Філогенетичні дерева були побудовані з використанням
програмного забезпечення MEGA7. 3D структури були
побудовані з використанням програмного забезпечення
Chimera 1.11.2rc.
Результати. Нами було проаналізовано 136 ізолятів вірусів
грипу. За результатами філогенетичного аналізу віруси
виокремились в окремі кластери та набули унікальних
заміщень, за якими відносились до різних генетичних груп.
Віруси, що циркулювали в Україні, протягом досліджуваного
періоду відносились до 2, 6, 7 та 8 генетичних груп.
Найбільшого поширення в останні роки набули віруси з
генетичної групи 6, підгрупи 6В.1. Вже в кінці сезону
2016-2017 років відсоток виявлення вірусів групи 6В.2
наблизився до 1%, а вірусів генетичної групи 6В.1 – 99%.
Генетичні зміни спостерігались в кожному з антигенних
сайтів, проте найбільша їх кількість була виявлена саме в Са1
та Са2. Найменша кількість мутацій була виявлена в
антигенному сайті Cb. В антигенному сайті Sa було виявлено
заміни – S162T, K163Q та K163I. Мутація S162T це головна
мутація в генетичній групі 6В.1, що призвела до набуття
потенційного сайту глікозилювання. В антигенному сайті Sb –
S185T, A186T, S190G, S190R. Велика кількість мутацій була
виявлена в антигенних сайтах Ca1 і Ca2. В Ca1 – S203T,
R205K, E235V, E235D, S236P.В Ca2 – P137H, H138R, A141T,
D222G, D222N. Цікаво, що мутація D222G була виявлена в
ізолятів сезону 2009-2010 років та в одного ізоляту сезону
2015-2016 років – A/Dnipro/580/2016, що належав до
генетичної групи 6B.2. П’ятий антигенний сайт Cb мав лише
три мутації – A73S, S74R, і S74N. Мутація S74R була
виявлена в ізоляту A/Odessa/166/2017, який зумовив
смертельний випадок.
Висновки. Протягом 2009 – 2017 років відбувались поступові
генетичні зміни, що призводили до зміни антигенних
властивостей вірусів. Віруси належали до 8 генетичних груп,
які циркулювали в свій час у світі. Таким чином, кожного
епідемічного сезону спостерігалось виникнення замін в
антигенних сайтах вірусу, деякі з яких часто могли повторно
виникати у наступних сезонах.
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# 122. Investigation of toxicity and effects of antibacterial drug
on the basis of essential oils on classical swine fever virus

Kovalenko V.1, Napnenko O.1, Garkavenko V.2

1State Scientific Control Institute of Biotechnology and Strains of
Microorganisms
2State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. Development of nontoxic, highly effective and
environmentally friendly antibacterial drugs for sanitary state
improvement of food industry and veterinary objects not
jeopardizing food and primary goods consuming is a pressing
challenge in veterinary science.
Objective: appropriate exposition time determination (for classical
swine fever [CSF] agent elimination) and adjustment the most
safety concentration of the drug "Barez".
Methods.We investigated antibacterial drug "Barez" on the basis
of essential oils, silver nanoparticles and benzalkonium chloride. In
our study, we used SK-6 cell culture monolayer on the surface of
wells in 96 well cell culture microplate. Classical swine fever agent
was used as control virus. The study was conducted in accordance
with generally accepted recommendations. Significant cell culture
monolayer death compared to control wells serves as the criteria
for virus effects. Virus, which was not inactivated by disinfectant,
preserves its ability to yield cytopathic effect on primary and
passaged cell cultures.
In order to determine the effects of drug concentrations at 0.05;
0.1; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0%, we diluted the drug with phosphate-
buffered saline in U-shaped bottom microplate. After the exposure
(1-60 min), solution containing virus+disinfectant is removed,
contact cells monolayer surface is washed with phosphate-
buffered saline three times. Positive control is used
concomitantly―virus in dilution between 10-1 and 10-8 classical
swine fever virus, LK-M strain. Results were measured until
degenerative changes in control wells of microplate appeared.
Results. The duration of monolayer generation in experimental
culture-containing plates or no evidence of monolayer formation
compared to control culture is the key parameter in drug toxic
effects assessment.
Cytopathic effect of CSF virus on the cell culture monolayer was
observed in drug dilutions between 0.05 and 0.1%, exposition time
30 min. Drug itself revealed the same effect in 1 and 2%
concentrations, exposition time 10 min. No virus or drug effects on
culture cells were detected in drug dilutions between 0.1 and 0.5%,
exposition time 30 min.
Conclusions. Drug "Barez" 0.5% inactivates CSF virus in SK-6
cell culture. With in vitro disinfectant toxicity assessment method, it
was shown that cell cultures recovered their proliferative ability
following drug treatment in concentration between 0.1 and 0.5%
demonstrating efficiency and safety of mentioned working drug
concentration.
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# 122. Вивчення токсичності та впливу бактерицидного
препарату на основі ефірних олій на вірус класичної чуми
свиней

Коваленко В.1, Напненко О.1, Гаркавенко В.2

1Державний науково-контрольний інститут біотехнології і
штамів мікроорганізмів
2Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Актуальною проблемою ветеринарної науки є
створення нетоксичних, високоефективних, екологічно
безпечних бактерицидних препаратів для підвищення
санітарного стану об’єктів тваринництва та харчової
промисловості, які не загрожують якості споживання
сировини і харчових продуктів.
Мета роботи: визначення оптимального часу експозиції (для
знищення збудника класичної чуми свиней [КЧС]) та підборі
безпечної концентрації препарату «Барез».
Методи. Досліджували бактерицидний препарат «Барез» на
основі ефірних олій, наночастинок срібла, бензалконіум
хлориду. Для дослідження використовували культуру клітин
SK-6, яка вирощена на поверхні дна лунок 96-лункового
мікропланшету у вигляді моношару. В якості контрольного
вірусу використано збудник хвороби класичної чуми свиней.
Роботу проведено згідно загальноприйнятих рекомендацій.
Критеріями вірусного впливу є показники статистично
достовірної загибелі моношару клітинних культур в порівнянні
з контролем. Вірус, який не інактивувався під час взаємодії з
дезінфектантом, зберігає здатність до ЦПД – руйнації клітин
первинних та перещеплюваних культур.
Для визначення ступеню впливу концентрацій препарату
0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0 % в мікропланшеті з U-подібним
дном розводили препарат фосфатно-сольовим буфером.
Після контакту (1-60 хв) суміш вірус+дезінфектант
видаляють, поверхню моношару контактних клітин
промивають тричі фосфатно-сольовим буфером. Паралельно
вносять позитивний контроль − вірус у розведенні від 10-1 до
10-8 КЧС штам ЛК-М. Результат визначали до моменту появи
дегенеративних змін в контрольних лунках мікропланшету.
Результати. Час формування моношару в дослідних носіях з
культурою або відсутність такого факту взагалі в порівнянні з
контрольною культурою є визначальним при оцінюванні
ступеню токсичного впливу препарату.
Цитопатичну дію вірусу хвороби КЧС на моношар культур
клітин відмічали в розведеннях препарату від 0,05 до 0,1%,
експозиції 30 хв. Сам же препарат проявляв цю дію у 1 і 2%-
ній концентраціях, експозиції 10 хв. У розведеннях від 0,1 і до
0,5 % препарату та при експозиції 30 хв на культурі клітин не
було виявлено ніяких наслідків дії вірусу чи засобу.
Висновки. 0,5% препарат «Барез» в культурі клітин SK-6
інактивує вірус хвороби КЧС. Методом оцінки токсичності
дезінфектанту in vitro виявлено відновлення проліферативної
здатності культур клітин після обробки препаратом від 0,1 і
до 0,5%, що свідчить про ефективність та нешкідливість
зазначеної робочої концентрації препарату.



Page 234 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

VIROLOGY /
ВІРУСОЛОГІЯ

# 152. Monitoring of the circulation of viruses causing acute
respiratory diseases using molecular-genetic method in Volyn
Oblast in 2016-2017 epidemic season

Polukhtovych O., Yanko N., Yenzhyievska I.

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Monitoring of circulating viruses causing acute
respiratory infections (ARI) in order to detect influenza viruses, in
particular with probable pandemic potential, is one of the tasks of
the sentinel surveillance. The virological laboratory of the SI Volyn
Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine is the only
laboratory in the region that conducts monitoring surveys of the flu
in humans.
Methods. Molecular-genetic and epidemiological methods were
used. Samples from the upper respiratory tract from patients with
severe acute respiratory infections, ARIs, which were obtained
from the regional healthcare institutions in 2016-2017
epidemiological season, were studied. Laboratory examinations
were carried out using the multichannel PCR product real-time
detection system iCycler iQ5, AmpliSens reagent kits (Russian
Federation). In cases when positive results for the influenza A virus
were obtained, primers for influenza A (H3N2), A (H1N1) pdm09
were used.
Results. In 2016-2017 epidemiological season the samples
obtained from 102 patients were studied for influenza viruses and
ARI causative agents (RS-virus, metapneumovirus, type 1-4
parainfluenza viruses, coronaviruses, rhinoviruses, adenoviruses,
bocavirus).The overall percentage of positive results is 43% (44
patients), by pathogens: 49% for influenza A(H3N2) virus, 16% for
RS-virus, 13% for parainfluenza viruses, 11% for rhinoviruses, 9%
for adenoviruses, 2% for bocavirus. Fragments of nucleic acids of
coronaviruses, metapneumovirus were not detected. The first
positive results regarding flu were obtained at week 50 of the year
2016, the last were obtained in January 2017. According to the
data of epidemiological surveillance, epidemic activity in the region
began to increase from week 51 of the year 2016. The incidence
reached its peak at week 52 of the year 2016, when the intensive
morbidity indicator exceeded the epidemiological threshold by
22.8%. Starting from week 4 of the year 2017, the number of
patients began to decrease, and after week 5 it did not exceed the
epidemiological level. Intensity of the epidemiological activity of flu
was at an average level.
Conclusions. The synchronicity of virological and epidemiological
characteristics is important and indicates the adequacy of
epidemiological and virological surveillance. The use of research
through PCR method positively affects increasing the capabilities,
as well as effectiveness of laboratory diagnostics. High sensitivity
of the method, rapid obtaining of results, expansion of the
spectrum of pathogens that can be revealed, in turn, affect the
quality of surveillance. The above described results, as well as
experience of use of molecular-genetic method, show the
expansion of the spectrum of causative agents of infectious
diseases that can be detected in PCR-based monitoring studies. In
particular, conducting such studies in monitoring of diseases
endemic for the region, study of the circulation of certain
microorganisms under the principle of priority for public health.

# 152. Моніторинг циркуляції вірусів-збудників ГРЗ
молекулярно-генетичним методом у Волинській області в
епідсезоні 2016-2017 рр.

Полухтович O., Янко Н., Єнжиєвська I.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Проведення моніторингу циркулюючих вірусів ГРЗ з
метою виявлення вірусів грипу, зокрема з вірогідно
пандемічним потенціалом, є однією з задач дозорного
епіднагляду. Вірусологічна лабораторія ДУ «Волинський ОЛЦ
МОЗ України» є єдиною в області лабораторією, котра
проводить моніторингові дослідження на грип серед людей.
Методи. Використані молекулярно-генетичний,
епідеміологічний методи.
Обстежувались зразки з верхніх дихальних шляхів від хворих
ТГРІ, ГРЗ, що надходили з ЛПЗ області в епідсезоні
2016-2017 р.р. Лабораторні дослідження здійснювались з
використанням багатоканальної системи детекції ПЛР-
продуктів в реальному часі «iCycler iQ5», наборів реагентів
«АмплиСенс» (Росія). При отриманні позитивних результатів
на вірус грипу А застосовувались праймери для грипу А
(Н3N2), А (Н1N1)pdm09.
Результати. В епідсезоні 2016-2017р.р. обстежено матеріал
від 102 хворих на віруси грипу та збудники ГРЗ (РС-вірус,
метапневмовірус, віруси парагрипу 1-4 типів, коронавіруси,
риновіруси, аденовіруси, бокавірус). Загальний відсоток
позитивних результатів – 43 % (44 хворих), за збудниками:
вірус грипу А (Н3N2)- 49%, РС-вірус – 16%, віруси парагрипу
– 13%, риновіруси – 11%, аденовіруси – 9%, бокавірус – 2%.
Фрагменти нуклеїнових кислот коронавірусів,
метапневмовірусу не виявлено. Перші позитивні результати
на грип отримані на 50 тижні 2016 р., останні – в січні 2017 р.
За даними епіднагляду в області епідемічна активність
почала збільшуватись з 51 тижня 2016р. Захворюваність
досягла свого піку на 52 тижні 2016 р., коли інтенсивний
показник захворюваності перевищив епідпоріг на 22,8 %.
Починаючи з 4 тижня 2017р., кількість хворих почала
знижуватись та після 5 тижня вже не перевищувала
епідемічний рівень. Інтенсивність епідемічної активності грипу
була на середньому рівні.
Висновки. Синхронність вірусологічних та епідеміологічних
характеристик є важливою і свідчить про адекватність
епідеміологічного та вірусологічного нагляду. Використання
досліджень методом ПЛР позитивно впливає на розширення
можливостей, результативність лабораторної діагностики.
Висока чутливість методу, швидкість отримання результатів,
розширення спектру збудників, що виявляються, в свою
чергу, впливають на якість епіднагляду. Вищезазначені
результати, досвід роботи молекулярно-генетичним методом
свідчать на користь розширення спектру збудників
інфекційних захворювань, що можуть виявлятись при
моніторингових дослідженнях методом ПЛР. Зокрема,
проведення таких досліджень при моніторингу ендемічних
для області захворювань, вивченні циркуляції тих чи інших
мікроорганізмів за принципом пріоритетності для
громадського здоров’я.
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# 344. Serological Survey in Domestic Dogs and Cats for
Influenza A Viruses in Kyiv, Ukraine

Kovalenko G.1, Galat M.2, Halka I.1, Muzykina L.1, Ishchenko L.1,
Mandygra S.1, Nychyk S.1

1Institute of Veterinary Medicine of the NAAS of Ukraine;
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Influenza A viruses (IAVs) are some of the most
complex viruses that pose a threat to human and animal health.
IAVs are unique in their ability to infect various host species, which
include a wide range of domestic and wild birds (waterfowl – the
natural reservoir), pigs, horses, dog, cats, sea mammals and
humans. For a long time, it was thought that domesticated species,
such as dogs and cats, were relatively resistant to infection with
IAVs. However, lethal or asymptomatic influenza infections are
reported more frequently in these mammalian species. Current
knowledge of IAVs among domesticated species leads scientists
to suspect that these mammals may play a role in the transmission
of the pathogen, and represent additional types of intermediate
hosts, which can form new pathogenic strains of IAVs through
genetic reassortment. All the foregoing suggested us to carry out a
serological survey aimed to detect the presence of influenza A
virus antibodies in these animal, to provide additional information
about the possibility of dogs and cats infection and their potential
role in spreading of influenza viruses.
Methods. From March through May 2016, a total of 203 serum
samples were collected from 88 domestic dogs and 115 domestic
cats in pet hospitals in Kyiv. ELISAs based on competition
principles were performed utilizing an Influenza A Virus Antibody
Test kit (IDEXX, USA) according to manufacturer’s protocols and
were analyzed on a iMark microplate absorbance reader. This
ELISA is an epitope‐blocking ELISA that tests for antibodies to
influenza nucleoprotein and detecting antibodies to any influenza A
subtype across avian, swine, equine, canine, feline and other
mammals.
Results. Twelve of the 203 serum samples were found to be
positive for influenza type A antibodies by ELISA test. On the basis
of our screening, the seroprevalence of IAV was found to be 5.7 %
and 6.08 % in dogs and cats, respectively. Seropositive animals
had no obvious signs of respiratory diseases at the time of
sampling. We assume that the contact with IAVs might have
happened by close communication between infected owners and
their pets during the peak period of virus infection in the human
population in late 2015, or early 2016.
Conclusions. As influenza viruses cross species barriers, carry
out a serological surveillance in dogs and cats is warranted, taking
into account the close contact between humans and companion
animals. Our study reports the results of a serological monitoring
for antibodies to IAVs in domestic carnivores living in Kyiv. These
results indicate that further studies in these species are needed to
determine the precise role they could play in the natural cycle of
influenza virus transmission.
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# 344. Серологічний моніторинг вірусу грипу типу А серед
домашніх собак і котів в місті Києві, Україна

Коваленко Г.1, Галат М.2, Галка І.1, Музикіна Л.1, Іщенко Л.1,
Мандигра С.1, Ничик С.1
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природокористування України

Вступ. Віруси грипу A (ВГА) є одними з найбільш складних
вірусів, які представляють загрозу як здоров'ю людей, так і
тварин. ВГА є унікальними в своїй здатності інфікувати різних
видів господарів, до яких відносяться дикі водоплавні птахи
(природні резервуари), домашня птиця, свині, коні, собаки,
коти, морські ссавці та люди. Довгий час вважалося, що
домашні м'ясоїдні тварини, такі як собаки та коти, були
відносно стійкими до інфікування ВГА. Проте, все частіше
повідомляють про летальні та безсимптомні випадки
захворювання у цих видів ссавців. Сучасні знання про віруси
грипу А серед домашніх м’ясоїдних спонукають вчених
підозрювати, що такі ссавці можуть виступати в якості
переносників збудника та представляють додаткові види
проміжних господарів, в організмі яких за рахунок генної
реасортації можуть утворюватися нові, більш патогенні штами
вірусу. Все вищесказане спонукало нас провести серологічне
дослідження, метою якого було виявити наявність антитіл до
вірусу грипу A у цих тварин, щоб надати додаткову
інформацію про можливість інфікування собак і котів та їх
потенційну роль у поширенні збудника.
Методи. З березня по травень 2016 року за участю
ветеринарних лікарень міста Києва було відібрано 203 зразки
сироватки крові від домашніх ссавців, серед яких 88 від собак
та 115 від котів. Серологічні дослідження проводили
імуноферментним методом (ELISA) за допомогою
комерційного тест-набору «Influenza A Ab Test» (IDEXX, США)
відповідно до інструкції виробника. Реакцію враховували на
планшетному фотометрі iMark. Цей варіант аналізу
заснований на епітоп-конкуренції до білкового антигену вірусу
грипу А – нуклеопротеїну, що дозволяє виявляти антитіла до
будь-якого підтипу вірусу у птахів, свиней, коней, собак, котів
та інших ссавців.
Результати. Виявлено, що дванадцять з 203 зразків були
позитивними щодо наявності антитіл до вірусу грипу А. За
результатами проведеного скринінгу встановлено, що
показники серопревалентності становили 5,7 % та 6,08 % у
собак та котів, відповідно. Серопозитивні тварини не мали
явних ознак респіраторних захворювань під час відбору проб.
Ми припускаємо, що контакт з ВГА міг статися шляхом тісного
зв'язку між інфікованими власниками та їх домашніми
тваринами під час сезонної епідемії серед людей наприкінці
2015 або на початку 2016 року.
Висновки. Оскільки віруси грипу мають здатність до
міжвидової передачі, проведення серологічного моніторингу
серед собак і котів є виправданим, враховуючи тісний
контакт між людьми та тваринами-супутниками. У нашому
дослідженні представлені результати серологічного
моніторингу вірусу грипу А серед домашніх м'ясоїдних, що
живуть у Києві. Ці результати свідчать про необхідність
подальших досліджень, щоб точніше встановити роль
домашніх ссавців у природному циклі передачі вірусів грипу.
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# 352. Travel-related tick-borne encephalitis case in Ukraine

Yurchenko O.1, Dubina D.1, Vynograd N.2

1SI Mechnikov Ukrainian Anti-Plague Research Institute of the
MоH of Ukraine;
2Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Background. Tick-borne encephalitis (TBE) is the most important
arboviral disease in Eurasia, where thousands cases occur every
year. The etiological agent of the disease – tick-borne encephalitis
virus (TBEV), family Flaviviridae, includes three main subtypes –
European, Siberian, and Far-Eastern. Each subtype is usually
associated with specific tick vector and causes different clinical
manifestation of disease. While some territories of Ukraine are
endemic for TBEV, at least 75 imported cases have been reported
since 1955, but characteristics of human TBEV isolates in Ukraine
are lack. Here we report a case of TBEV importation to Ukraine
from Russia in 1991, when 2 TBEV strains were isolated both from
a biting tick and a person.
Methods. Virus isolation was done by intracerebral inoculation of
newborn mice with suspensions of the tick and a blood clot of the
man, who was bitten by the tick. Complement-fixation test (CFT)
was used to identify TBEV isolates. Envelope (E) protein gene
nucleotide sequencing and phylogenetic analysis were done to
determine genetic relationships and subtype of TBEV isolates.
Results. A 55-year-old man returned from Perm, Russia, to
Odesa, Ukraine, by airplane at the end of July 1991. On his return
way, he detected on himself a biting tick, removed it and delivered
to the laboratory. The tick was a half-fed female of Ixodes
persulcatus. As Perm region is TBEV endemic area, inoculation of
mice with the tick suspension was done at the same day. In 5 days
inoculated mice had signs of deadly encephalitis. CFT confirmed
the isolate was TBEV (TBEV 88). At the same day the man was
brought to hospital, where a blood sample was obtained for the
further virological diagnostic and post exposure specific
prophylaxis with anti-TBEV immunoglobulin was done. As he did
not have any signs or symptoms of disease, he refused from
another treatment and left hospital. Another viral isolate (TBEV 89)
recovered from the man’s blood clot suspension was also
confirmed as TBEV in CFT.
Nucleotide sequencing allowed deciphering E protein gene of
TBEV 88 and TBEV 89 isolates. Comparison of the sequences
revealed one synonymous nucleotide substitution in the position
351 of E protein gene: tick isolate had cytosine and human isolate
– thymine. Phylogenetic analysis showed the imported isolates
belonged to Siberian subtype and were most closely related to
Lesopark 11 strain, isolated from I. persulcatus ticks in
Novosibirsk, Russia, in 1986.
Conclusions. In summary, described travel-related case of
importation of TBEV in Ukraine is a good example of rapid
laboratory diagnostic of disease with consequently timely post
exposure specific prophylaxis. It also shows a possibility of import
of TBEV variants, which differ from those circulating in Ukraine.
Due to increasing international travel, clinicians should be cautious
about patients who have come from TBEV endemic foci and who
have a history of tick bite there.

# 352. Випадок кліщового енцефаліту, пов'язаний із
подорожжю, в Україні

Юрченко О.1, Дубіна Д.1, Виноград Н.2

1ДУ «Український науково-дослідний протичумний інститут ім.
І.І. Мечнікова МОЗ України»;
2Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Актуальність. Кліщовий енцефаліт (КЕ) - найважливіше
арбовірусне захворювання в Євразії, де щорічно реєструють
тисячі випадків хвороби. Збудник цього захворювання - вірус
кліщового енцефаліту (ВКЕ), родина Flaviviridae, включає в
себе три основних підтипи - європейський, сибірський та
далекосхідний. Кожен підтип зазвичай пов´язаний зі
специфічним кліщем-переносником і викликає різні клінічні
прояви захворювання. В той час як деякі території України
являються ендемічними з ВКЕ, а з 1955 р. повідомлялося
щонайменше про 75 завезених випадків, характеристика
штамів ВКЕ, ізольованих від людей в Україні, відсутня. В
доповіді представлено випадок завезення ВКЕ в Україну з
Росії в 1991 році, коли 2 штами були виділені від кліща та від
людини.
Методи. Виділення вірусів здійснювалося шляхом
внутрішньомозкової інокуляції новонароджених мишей
суспензіями кліща та згустку крові людини. Для ідентифікації
штамів використовувалася реакція зв’язування комплементу
(РЗК). Для визначення генетичних взаємозв'язків та підтипу
штамів ВКЕ була розшифрована нуклеотидна послідовність
гену білка оболонки (Е) та проведений філогенетичний
аналіз.
Результати. 55-річний чоловік повернувся літаком з Пермі,
Росія, до Одеси, Україна, наприкінці липня 1991 року. На
зворотному шляху він виявив на собі кліща, видалив його і
доставив до лабораторії. Кліщ виявився самкою Ixodes
persulcatus. Оскільки Пермська область є ендемічним з ВКЕ
регіоном, в той же день була проведена інокуляція мишей
суспензією кліща. Через 5 днів у інфікованих мишей
розвинулися симптоми летального енцефаліту. РЗК
підтвердила приналежність штаму до ВКЕ (ВКЕ 88). У той же
день чоловік був госпіталізований, проведено відбір крові для
подальшої вірусологічної діагностики та екстрена
профілактика імуноглобуліном проти ВКЕ. Оскільки в
чоловіка не було жодних симптомів захворювання, він
відмовився від подальшого лікування.Штам вірусу ВКЕ 89,
ізольований із крові, також був підтверджений в РЗК як ВКЕ.
Визначення нуклеотидної послідовності дозволило
розшифрувати ген Е штамів ВКЕ 88 та ВКЕ 89. Порівняння
послідовностей виявило одну незначущу нуклеотидну заміну
в положенні 351 гену Е: цитозин – у штама від кліща, та тимін
– у штама від людини. Філогенетичний аналіз показав, що
завезені штами належали до сибірського підтипу і були
найбільш споріднені зі штамом Лісопарк 11, виділеним із
кліщів I. persulcatus у Новосибірську, Росія, в 1986 році.
Висновки. Таким чином, описаний випадок завезення ВКЕ в
Україну є гарним прикладом швидкої лабораторної
діагностики захворювання з наступним своєчасним
проведенням специфічної постконтактної профілактики. Він
також демонструє можливість завезення варіантів ВКЕ, що
відрізняються від тих, які циркулюють в Україні. Через
зростання кількості міжнародних поїздок клініцистам слід
бути настороженими щодо пацієнтів, які прибули з
ендемічних осередків ВКЕ і яких там укусив кліщ.
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# 361. Virological monitoring of influenza among the
population of Zhytomyr Oblast in 2015-2017

Boialska O.

SI Zhytomyr Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. The presence of a large number of respiratory
viruses and the variability of surface antigens of influenza viruses
leads to the need to continuously monitor the circulation of
influenza agents and acute respiratory infections (ARI) in a given
area. Therefore, the purpose of research was to determine the
etiological structure of the influenza virus population and to
compare the incidence of influenza and ARI among the population
of the Zhytomyr Oblast in two epidemic seasons: 2015-2016 and
2016-2017.
Methods. The research uses weekly reports of influenza and ARI
morbidity in two epidemic seasons 2015-2016 and 2016-2017. The
research was conducted using real-time reverse transcriptase
PCR. Microsoft Excel software capabilities were used for statistical
processing of research results.
Results. In both epidemic seasons, the increase in the incidence
of influenza and ARI occurs in the winter and spring.
In 2015-2016 epidemic season we observed the spread of the
influenza virus A(H1N1)pdm. The increase of influenza and ARI
incidence was noted from the 2nd week of 2016. The peak was in
the 3rd week of 2016. There was an excess of epidemic thresholds
for 3-4 weeks. The virological laboratory conducted 91 studies, of
which 48 were positive (52.7 ± 5.23%). Influenza virus A(H1N1)
pdm has the ability to affect mainly adults of young and middle
age: 21-30 y/o - 18.75 ± 5.63% (n = 9); 31-40 y/o - 31.25 ± 6.69%
(n = 15); 51-60 y/o - 16.7 ± 5.38% (n = 8). In 2015-2016 epidemic
season the highest number of positive findings was among
patients with a previous diagnosis of "pneumonia" - 23 (48 ±
7.2%). Additionally, this epidemic season was marked by fatal
cases. A study of 3 samples from dead persons was conducted, in
two studies the influenza A(H1N1)pdm virus was detected. In
2016-2017 epidemic season we observed the spread of the
influenza virus A(H3N2). The increase of incidence of influenza
and ARI was noted from the 47th week of 2016. The peak of the
incidence was in the 51st week. 43 studies were conducted, of
which 19 were positive (44.18 ± 7.57%). Influenza virus A(H3N2)
influenced mainly children and adults of young age: 0-4 y/o - 21 ±
9.34% (n = 4); 5-14 y/o - 26.3 ± 10.1% (n = 5); 21-30 y/o - 36.8 ±
11.06% (n = 7). The largest number of positive findings was
among persons with a previous clinical diagnosis of "influenza" -
11 (58 ± 11.32%).
Conclusions. As a result of the research it was discovered: 1.
Epidemic seasons were characterized by the dominant pathogens
in the etiological structure of influenza viruses (2015-2016 - A
(H1N1)pdm; 2016-2017 – A(H3N2)) and monocirculation of
influenza viruses was observed. 2. In 2015-2016 epidemic season,
young people and middle-aged adults were the most affected age
groups, and in 2016-2017 epidemic season – mostly children. 3. In
2015-2016 epidemic season, the largest number of positive
findings was among the patients with a previous diagnosis of
"pneumonia", and in 2016-2017 epidemic season –"influenza." 4.
Epidemic seasons were characterized by rising rates of morbidity:
(2015-2016 – 3rd week of 2016; 2016-2017 – 51st week of 2016).
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# 361. Вірусологічний моніторинг грипу серед населення
Житомирської області за 2015-2017 рр.

Бояльська О.

ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Наявність великої кількості респіраторних вірусів та
мінливість поверхневих антигенів вірусів грипу призводить до
необхідності проводити постійний моніторинг циркуляції
збудників грипу та гострих респіраторних інфекцій (ГРІ) на
певній території. Тому метою нашого дослідження було
визначення етіологічної структури популяції вірусів грипу та
проведення порівняння захворюваності на грип та ГРІ
населення Житомирської області в двох епідемічних сезонах:
2015-2016 рр. та 2016-2017рр.
Методи. У роботі використано щотижневі звіти
захворюваності на грип та ГРІ в двох епідемічних сезонах
2015-2016 та 2016-2017 рр. Дослідження проводили методом
ПЛР із зворотною транскрипцією у режимі реального часу.
Для статистичної обробки результатів досліджень було
використано можливості програмного забезпечення Microsoft
Excel.
Результати. Зростання рівня захворюваності на грип та ГРІ в
обох епідемічних сезонах відбувається в зимово-весняний
період.
В епідсезоні 2015-2016рр. ми спостерігали поширення вірусу
грипу А(H1N1)pdm. Ріст захворюваності на грип та ГРІ
відмітився з 2 тижня 2016 року. Піком був 3 тиждень 2016
року. На 3-4 тижнях було перевищення епідемічних порогів.
Вірусологічною лабораторією було проведено 91
дослідження, з них позитивних 48 (52,7±5,23%). Вірус грипу А
(H1N1)pdm залишає за собою властивість уражувати
переважно дорослих людей молодого та середнього віку:
21-30рр. - 18,75 ±5,63% (n=9); 31-40рр. - 31,25±6,69% (n=15);
51-60рр. - 16,7±5,38% (n=8). У епідсезоні 2015-2016рр.
найбільша кількість позитивних знахідок була серед хворих з
попереднім діагнозом «пневмонія» – 23 (48 ±7,2%). Даний
епідемічний сезон відмітився також летальними випадками.
Було проведено дослідження 3х проб від померлих осіб, у
двох з них був виявлений вірус грипу А(H1N1)pdm.
В епідемічному сезоні 2016-2017рр. ми спостерігали
поширення вірусу грипу А(H3N2). Ріст захворюваності на грип
та ГРІ розпочався з 47 тижня 2016 року. Пік захворюваності
припав на 51 тиждень.
Було проведено 43 дослідження, з них позитивних 19
(44,18±7,57%). Вірус грипу А(H3N2) уражував переважно дітей
та дорослих осіб молодого віку: 0-4рр. - 21±9,34% (n=4);
5-14рр. - 26,3±10,1% (n=5); 21-30рр. - 36,8±11,06% (n=7).
Найбільша кількість позитивних знахідок була серед осіб з
попереднім клінічним діагнозом «грип» – 11 (58±11,32%).
Висновки. В результаті проведення досліджень було
виявлено: 1. Епідемічні сезони відрізнялись за домінуючим
збудником в етіологічній структурі вірусів грипу (2015-2016 рр.
- А(H1N1)pdm; 2016-2017 рр. – А(H3N2)) та спостерігалась
моноциркуляція вірусів грипу. 2. Найбільш ураженими
віковими групами в епідсезоні 2015-2016 рр. – є молоді люди
та дорослі середнього віку, а в епідсезоні 2016-2017 рр. –
переважно діти. 3. Найбільша кількість позитивних знахідок в
епідемічному сезоні 2015-2016 рр. була серед хворих з
попереднім діагнозом «пневмонія», а в епідемічному сезоні
2016-2017 рр. – «грип». 4. Епідемічні сезони відрізнялись
піками росту рівня захворюваності: (2015-2016 рр. - 3 тиждень
2016 року; 2016-2017 рр. – 51 тиждень 2016 року).
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# 125. Phospholipase A2 inhibitor Varespladib as a potential
alternative to serum in the treatment of Nikolsky's adder bites

Zinenko O., Tovstukha I., Korniyenko Y.

Karazin Kharkiv National University

Introduction. Snake bites pose one of the global healthcare
issues (Gutiérrez et al. 2017). Specific serum is a standard
treatment option for snake bites. However, the use of sera is
limited due to their specificity, high cost, and risk of adverse
reactions (Theakston and Warrell, 2000; Gutiérrez et al., 2017).
Specific inhibitors of snake venom active substances may be
chosen instead of sera (Laustsen et al., 2016; Lewin et al., 2016).
In Ukraine, no antidote is produced against bites of any of
venomous snakes species. Bites of local vipers in most cases are
not life-threatening for healthy adults, but dangerous for children
and risk groups. The composition of Nikolsky's adder venom is
thoroughly studied (Kovalchuk et al., 2016), its base is
phospholipase A2 which causes most of the symptoms (edema,
allergic manifestations, etc.). Varespladib is a snake
phospholipase A2 inhibitor, which has been shown to reduce
mortality in animal experiment. We examined its protective action
against Nikolsky's adder venom in laboratory mice.
Methods. Adult male CD-1 mice weighing 18-22 g received
subcutaneously Nikolsky's adder venom at a dose of 8 mg/kg (first
group, 3 subjects), venom at the same dose and Varespladib 8
mg/kg (Sigma-Aldrich, SML1100), solution in 1% solution of DMSO
(second group, 5 subjects) and only Varespladib at the same dose
and quantity (third group, 5 subjects). All the three groups were
monitored for 2 days. The deceased subjects were dissected. The
experiment was planned and conducted in accordance with the
legislation of Ukraine on the use of laboratory animals.
Results. All three mice that received only venom died within 4
hours. Initial agitation quickly turned into a depressed state with
limitation of mobility, weakness, loss of coordination, tachypnoe,
acrocyanosis. Dissection showed blood stagnation in internal
organs, mesenteric vein hyperemia, pulmonary edema, and signs
of heart failure. The mice in group 2, who received Vareispladib
and venom at the same time, also had similar symptoms: limited
mobility, decreased response to external stimuli, but over time
these symptoms disappeared in three out of five animals. The
symptoms similar to those in the first group, reappeared in one
mouse after 12 hours, and this subject died within 24 hours. Its
dissection showed hyperemia of the internal organs, hemorrhages
in the kidneys, changed liver condition. Another subject had partial
paralysis of the hind limbs and superficial breathing within 13
hours, but these symptoms disappeared the next day. The mice of
the third group showed no changes in behavior or condition.
Conclusions. Varespladib has been shown to be effective in
simultaneous administration with a large dose of venom, as well as
in experiments with poisons of other snakes species (Lewin et al.,
2016). At the same time, no adverse reactions of Varespladib
administration were observed. Delayed symptoms development
and death of one of experimental animals may be explained by
different pharmacokinetics of the venom and Varespladib.

# 125. Інгібітор фосфоліпази А2 Вареспладиб як
потенційна заміна для сироватки при лікуванні укусів
гадюки Нікольського

Зіненко О., Товстуха І., Корнієнко Є.

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна

Вступ. Укуси змій є однією з глобальних проблем охорони
здоров’я (Gutiérrez et al. 2017). Стандартним засобом
лікування зміїних укусів є специфічна сироватка. Втім
застосування сироваток обмежується їх специфічністю,
ціною, ризиком побічних ефектів (Theakston and Warrell, 2000;
Gutiérrez et al., 2017). Альтернативно, замість сироваток
можливо підбирати специфічні інгібітори активних речовин
зміїних отрут (Laustsen et al., 2016; Lewin et al., 2016).
В Україні не виробляється протиотрута для жодного з видів
отруйних змій. Укуси місцевих гадюк у більшості випадків не
створюють загрози для життя для здорових дорослих людей,
однак небезпечні для дітей та груп ризику. Склад отрути
гадюки Нікольського добре вивчений (Kovalchuk et al., 2016),
її основу складає фосфоліпаза А2, яка обумовлює більшість
симптомів (набряк, алергічні прояви тощо). Вареспладиб є
інгібітором фосфоліпази А2 змій, що може зменшувати
смертність в експерименті на тваринах. Ми випробували його
захисну дію проти отрути гадюки Нікольського на
лабораторних мишах.
Методи. Дорослим самцям лабораторних мишей CD-1 масою
18-22 г підшкірно вводили отруту гадюки Нікольського у
кількості 8 мг/кг (перша група, 3 особини), отруту у тій самій
концентрації та 8 мг/кг Вареспладибу Varespladib (Sigma-
Aldrich, SML1100), розчин у 1% розчині DMSO (друга група, 5
особин) та тільки Вареспладиб у тій самій концентрації та
кількості (третя група, 5 особин). Всі три групи спостерігали
протягом двох діб. Загиблих особин розтинали. Експеримент
планували і проводили згідно з законодавством України
щодо поводження з лабораторними тваринами.
Результати. Всі три миші, що отримали тільки отруту,
померли протягом чотирьох годин. Початкове збудження
швидко переходило у пригнічений стан з обмеженням
рухливості , слабкістю, втратою координації, тахіпное,
акроціанозом. Розтин показав застій крові в внутрішніх
органах, гіперемію вен мезентеріума, набряк легенів та
ознаки серцевої недостатності. Миші у групі 2, які отримали
Вареспладиб та отруту одночасно, також мали схожі
симптоми: обмежену рухливість, знижену реакцію на зовнішні
збудники, але з часом ці симптоми зникли у трьох з п’яти
тварин. Схожі з першою групою симптоми повторно виникли
через 12 годин у однієї миші, яка померла через 24 години. Її
розтин показав переповнення внутрішніх органів кров’ю,
крововиливи в нирках, змінений стан печінки.Ще одна
особина за 13 годин мала частковий параліч задніх кінцівок,
поверхневе дихання, але ці симптоми зникли на другий день.
У мишей третьої групи змін у поведінці або стані не було.
Висновки. Вареспладиб виявився ефективним при
одночасному введенні з великою дозою отрути, так само як і
в експериментах з отрутами інших видів змій (Lewin et al.,
2016). Одночасно, ніяких негативних наслідків від введення
самого Вареспладибу не спостерігалось. Розвиток симптомів
з затримкою та загибель однієї з експериментальних тварин
може бути пояснений різною фармакокінетикою отрути та
Вареспладибу.
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# 171. Influence of clinical course and intensity of systemic
inflammation on risk of pulmonary thrombosis in patients
with moderate to severe community-acquired pneumonia
(CAP)

Krykhtina M., Bielosludtseva K., Kirieieva T.

SІ Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Nowadays, pulmonary thromboembolism and
thrombosis of pulmonary vessels are studied as causes of fatalities
among patient with community-acquired pneumonia (CAP).
However, no specific marker was proved to be a predictor of
hemostatic impairments in such patients.
Objectives: to study the features of clinical course, severity of
systemic inflammation and coagulation changes in patients with
severe to moderate CAP.
Methods. Main group, 47 patients with CAP without cardio-
vascular comorbidity, were divided into two subgroups: subgroup A
– 27 pts (age 48.0 [36.0-62.0], men – 19 (70.3%)) with moderate
CAP, subgroup B – 20 pts (age 57.0 [49.5-64.0], men – 11 (55%))
with severe CAP. Methods used count blood cells (CBC);
laboratory detection of marker of systemic inflammation (C-
reactive protein (CRP)), markers of hemostasis and coagulation;
statistic (non-parametric statistic, Mann—Whitney U-test).
Results. Study showed that patients with CAP were socially
advantaged people and mostly middle-aged. They had clinical
prevalence of acute respiratory failure, with saturation for the
subgroup A – 94.0 [93.0-95.0] %, and breath rate for subgroup A
was 20.0 [19.0-21.0] per minute, saturation for subgroup B – 92.0
[88.0-95.0] %; and breath rate for subgroup B – 24.0 [22.0-26.0]
per minute. Both of this parameters were significantly higher in
subgroup B (p<0.05).
In CBC analysis were found that level of band leucocytes in
subgroup A was – 9.0 [7.0-11.00] and in patients of subgroup B –
29.0 [12.0-40.0] (p=0.000). Intensity of systemic inflammation was
significantly higher in patients with severe CAP – CRP in subgroup
A was 131.8 [95.8-188.0], in subgroup B – 217.0 [164.1-298.7]
(p=0.009). In coagulogram was detected that level of heparin time
in subgroup A was 40.0 [37.0-40.0] and in subgroup B 22.0
[21.0-39.0] (p=0.007); prothrombin time in subgroup A was 19.0
[17.0-20.0], in subgroup A 22.0 [21.0-24.0] (p=0.000).
Conclusions. 1. Patients with moderate to severe CAP have
increased risk of thromboembolism because of severe systemic
inflammation. 2. Patients with moderate and severe CAP had
changes in coagulation profile, but only patients with severe
disease had increased risk of thromboembolism because of
significant increase in levels of heparin time and prothrombin time.
Нeparin time and prothrombin time may be considered predictors
of hemostatic disorders in patients with moderate and severe CAP.
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# 171. Вплив клінічного перебігу та інтенсивності
системного запалення на ризик розвитку тромбозу
легенів у хворих на середньотяжку або тяжку
негоспітальну пневмонію (НП)

Крихтіна М., Бєлослудцева К., Кірєєва Т.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. На сьогодні легенева тромбоемболія та тромбоз
легеневих судин розглядаються як причини смертності
хворих на негоспітальну пневмонію (НП). Проте, не було
виявлено жодних специфічних маркерів в якості
прогностичних факторів порушень гемостазу у таких хворих.
Завдання: вивчити особливості клінічного перебігу, тяжкість
системного запалення та зміни згортання крові у хворих на
середньотяжку та тяжку НП.
Методи. Основна група, 47 хворих на ПЛП без супутньої
серцево-судинної патології, була розділена на дві підгрупи:
підгрупа А – 27 пацієнтів (віком 48,0 [36,0–62,0] років, з них 19
чоловіків (70,3%)) з НП середньої тяжкості, підгрупа В – 20
пацієнтів (віком 57,0 років [49,5–64,0], з них 11 чоловіків
(55%)) з тяжкою НП. Використані методи: підрахунок клітин
крові; лабораторне виявлення маркерів системного
запалення (С-реактивний протеїн (СРП)), маркерів гемостазу
та згортання крові; статистика (непараметрична статистика,
U-критерій Манна-Уітні).
Результати. Дослідження показало, що пацієнти з НП були
соціально забезпеченими людьми переважно середнього віку.
Клінічний перебіг характеризувався проявами гострої
дихальної недостатності, при цьому у підгрупі А насичення
крові киснем становило 94,0 [93,0–95,0]%, частота дихання –
20,0 [19,0–21,0] подихів на хвилину; у підгрупі B – насичення
крові киснем – 92,0 [88,0–95,0]%, частота дихання – 24,0
[22,0–26,0] подихів на хвилину. Обидва ці показники були
значно вищими в підгрупі B (p<0,05).
Кількісний аналіз складу крові встановив рівень лейкоцитів у
підгрупі А – 9,0 [7,0–11,00], а у пацієнтів підгрупи В – 29,0
[12,0–40,0] (р=0,000). Інтенсивність системного запалення
була значно вищою у хворих з тяжкою НП – рівень СРП у
підгрупі А становив 131,8 [95,8–188,0], у підгрупі В – 217,0
[164,1–298,7] (р=0,009). За даними коагулограми, рівень
гепаринового часу в підгрупі А становив 40,0 [37,0–40,0], а в
підгрупі B – 22,0 [21,0–39,0] (р=0,007); час згортання крові в
підгрупі А становив 19,0 [17,0–20,0], у підгрупі В – 22,0 [21,0–
24,0] (р=0,000).
Висновки. 1. Хворі на середньотяжку або тяжку НП мають
підвищений ризик тромбоемболії, що може бути пов’язано з
виразністю системного запалення. 2. У хворих на
середньотяжку або тяжку ПЛП виявлені зміни у профілі
згортання крові, проте тільки у хворих з тяжкою НП
спостерігається високий ризик розвитку тромбоемболії, через
значне підвищення рівня гепаринового часу та часу згортання
крові. Гепариновий час та час згортання крові можна
розглядати як прогностичні фактори розвитку порушень
гемостазу у хворих на тяжку НП.
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# 173. In-patient cases of community-acquired pneumonia
(CAP): features of systemic inflammation and thrombotic
disorders

Krykhtina M., Bielosludtseva K., Kirieieva T.

SІ Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. Case-fatality rate (CFR) among hospitalized patients
with CAP could achieve 30-40%. Lung thrombosis is one of risk
factors for fatalities, but its prevalence and mechanisms during
have not been sufficiently studied.
Aim: To study the role of markers of systemic inflammation
(procalcitonin (PCT), C-reactive protein (CRP) and markers of
thrombotic disorders (fibrinogen, D-dimer) in patients with
moderate and severe CAP.
Methods. Main group – 53 patients (age from 29 to 78 years old,
men – 22 (55%)) with moderate to severe CAP.; determination of
PCT, CRP, fibrinogen, D-dimer; non-parametric statistic (Mann—
Whitney U-test).
Results: levels of biomarkers in patients with moderate to severe
CAP were PCT, ng/ml – 1.04 [0.48-2.15] (Normal value – less than
0.1), CRP, mg/l – 127.5 [95.80-168.00] (Normal value – less than
10), Fibrinogen, g/l – 5.19 [4.50-6.52] (Normal value – less than 3),
D-dimer ng/ml – 1695.0 [1651.24-1776.47] (Normal value – less
than 250)
During treatment, 17 patients underwent computer-tomography in
angioregime because of suspected pulmonary embolism. In 10
patients (18.9%), pulmonary thromboembolism of small branches
have been confirmed.
Conclusions. In-patient CAP is associated with both increase of
systemic inflammation and high thromboembolic risk. Increasing of
D-dimer could be associated not only with pulmonary
thromboembolism but also with local microthrombosis of lung
vessels.

# 173. Клінічні випадки захворювання на позалікарняну
пневмонію (ПЛП): особливості системного запалення та
тромботичних розладів

Крихітна М., Бєлослудцева К., Кіреєва Т.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Показник летальності серед госпіталізованих хворих
на ПЛП може досягти 30–40%. Тромбоз легенів є одним із
факторів ризику смертельних випадків, проте його
поширеність та механізми виникнення в достатній мірі не
вивчались.
Мета: Вивчити роль маркерів системного запалення
(прокальцитоніну (ПКТ), С-реактивного білку та маркерів
тромботичних розладів (фібриноген, D-димер) у хворих на
помірну та важку ПЛП.
Методи. Основна група – 53 хворих (віком від 29 до 78 років,
з них 22 чоловіки (55%)) з помірною або важкою ПЛП;
визначення долі плазми в загальному об'ємі крові
(тромбокрит), рівня С-реактивного білку, фібриногену, D-
димера; непараметрична статистика (U-критерій Манна-
Уітні).
Результати. Рівні біомаркерів у хворих на помірну або важку
ПЛП становили: тромбокрит, нг/мл – 1,04 [0,48–2,15]
(нормальне значення – менше 0,1), С-реактивний білок, мг/л –
27,5 [95,80–168,00] (нормальне значення – менше 10),
фібриноген, г/л – 5,19 [4,50–6,52] (нормальне значення –
менше 3), D-димер, нг/мл – 1695,0 [1651,24–1776,47]
(нормальне значення – менше 250).
Під час лікування 17 хворих пройшли комп'ютерну
томографію в ангіорежимі через підозру на емболію легенів.
У 10 хворих (18,9%) було підтверджено легеневу
тромбоемболію малих гілок.
Висновки. Клінічні випадки ПЛП пов'язані як із зростанням
кількості випадків системного запалення, так і з підвищеним
ризиком тромбоемболії. Зростання рівня D-димера може бути
пов'язане не тільки з легеневою тромбоемболією, а і з
локальним мікротромбозом легеневих судин.
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# 215. Meningitis caused by herpes zoster virus in a child
(clinical case)

Hnatiuk V., Pokrovska T.

Danylo Halytskyі Lviv National Medical University

Introduction. Herpes zoster (HZ) - uncontrolled, secondary to
chickenpox, endogenous infection. Children are rarely ill with this
disease. The purpose of the study was to draw a case from
practice to illustrate the features of the course and diagnosis of
meningitis in a child with HZ, the need for PCR diagnosis of
cerebrospinal fluid for etiological decoding of the diagnosis.
Methods. Medical documentation analysis, general blood and
cerebrospinal fluid analysis, immuno-genetic study of
cerebrospinal fluid (PCR), immune-enzyme analysis of serum for
the presence of Ig M and G to Varicella Zoster.
Results.Within 2 months we observed 4 children with HZ with
CNS damage in the form of serous meningitis.
The patient N., 17 years old, applied for medical aid on the 4th day
of illness with complaints about subfebrile body temperature,
moderate headache and eyeballs ache, disposable vomit every
night.
Moderate condition when arrived. Body temperature 37,2 °C. The
skin is clean, pale. No pathology was detected from the side of the
internal organs. The stiffness of the neck muscles is questionable,
there is a pain in the head and in the cervical spine. The pain in
the eyeballs at the withdrawal. Meningeal symptoms are absent.
Laboratory indicators: Analysis of cerebrospinal fluid: colorless,
complete transparency, pleocytosis - 587 cells / mm3, lymphocytes
- 97%, neutrophils - 3%, sugar - 2.7 mmol / l, protein - 0,99 g / l.
Changes in cerebrospinal fluid have given rise to the diagnosis of
"Serous meningitis". The results of bacteriological, virological
studies of cerebrospinal fluid are negative.
On the 6th day of illness, on the skin on left side of the chest
grouped elements of spot-papular-vesicular rash appeared,
located along the course of innervation of the intercostal nerves,
accompanied by a feeling of tingling and itching, which was
regarded as HZ.
Prior to obtaining PCR results in the cerebrospinal fluid, the skin
manifestations of HZ were regarded as a manifestation of
immunosuppression against the background of primary, possibly
enterovirus meningitis. However, Varicella Zoster virus DNA was
detected in the cerebrospinal fluid by PCR method, which became
the basis for the establishment of the etiology of meningitis and the
purpose of antiviral therapy. DNA EBV, HHV 1, 2, 6, 7, 8 type in
the cerebrospinal fluid was not detected by PCR.
Ig M to Varicella Zoster virus in serum was not detected, Ig G to
Varicella Zoster virus Cp = 9.72 (the norm of Rp <0.9).
In terms of humoral and cellular immunity, deviations from the
norm were not detected.
Conclusions. This case confirms the possibility of defeat of the
central nervous system (CNS) by HZ in immunocompetent child
and proves the necessity to introduce into practice of research
serous cerebrospinal fluid for the presence of VZV by PCR method
for the etiological verification of the diagnosis and the purpose of
antiviral therapy.
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# 215. Менінгіт, спричинений вірусом герпесу Зостер, у
дитини (клінічний випадок)

Гнатюк В., Покровська Т.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. Герпес Зостер (HZ) − некерована, вторинна по
відношенню до вітряної віспи, ендогенна інфекція. Діти рідко
хворіють на цю хворобу. Мета дослідження: наведення
випадку із практики для ілюстрації особливостей перебігу та
діагностики менінгіту у дитини з HZ, необхідності ПЛР
діагностики ліквору для етіологічної розшифровки діагнозу.
Методи. Aналіз медичної документації, загальний аналіз крові
і ліквору, імуно-генетичне дослідження ліквору (ПЛР), імуно-
ферментний аналіз сироватки крові на наявність Ig M та G до
Varicella Zoster.
Результати. Протягом 2-х місяців нами проводилося
спостереження 4 дітей з HZ з ураженням ЦНС у вигляді
серозного менінгіту.
Хвора Н., 17 років звернулася за медичною допомогою на 4
добу хвороби зі скаргами на субфебрильну температуру тіла,
помірний біль голови і в очних яблуках, одноразове блювання
щовечора.
При поступленні стан середньої важкості. Температура тіла
37,2� С.Шкіра чиста, бліда. Зі сторони внутрішніх органів
патології не виявлено. Ригідність м'язів потилиці сумнівна,
відзначається біль голови та у шийному відділі хребта. Біль в
очних яблуках при відведенні. Менінгеальні симптоми
відсутні.
Лабораторні показники: Аналіз ліквору: безколірний,
прозорість повна, плеоцитоз − 587 кл в мм3, лімфоцити −
97%, нейтрофіли − 3%, цукор − 2,7 ммоль/ л, білок − 0,99 г/ л.
Зміни в лікворі дали підставу до встановлення діагнозу
«Серозний менінгіт». Результати бактеріологічного,
вірусологічного досліджень ліквору негативні.
На 6-у добу хвороби у хворої на шкірі грудної клітки зліва
з'явилися згруповані елементи плямисто-папульозно-
везикульозного висипу, розташовані за ходом іннервації
міжреберних нервів, який супроводжувався відчуттям
поколювання і свербіжу, що було розцінено як HZ.
До отримання результатів ПЛР ліквору, шкірні прояви HZ
розцінювалися як прояв імуносупресії на фоні первинного,
можливо ентеровірусного менінгіту. Але методом ПЛР у
лікворі виявлено ДНК Varicella Zoster virus, що стало
підґрунтям для встановлення етіології менінгіту і призначення
противірусної терапії. DNA EBV, HHV 1, 2, 6, 7, 8 типу у лікворі
методом ПЛР не виявлено.
Ig M до Varicella Zoster virus в сироватці крові не виявлено, Ig
G до Varicella Zoster virus К.п. = 9,72 (норма К.п. < 0,9).
В показниках гуморального та клітинного імунітету відхилень
від норми не виявлено.
Висновки. Наведений випадок підтверджує можливість
ураження ЦНС при HZ у імунокомпетентної дитини і доводить
необхідність впровадження в практику дослідження
серозного ліквору на наявність VZV методом ПЛР для
етіологічної верифікації діагнозу і призначення противірусної
терапії.
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# 225. Early markers of diabetic kidney disease progression:
the morphological changes of platelets

Pertseva N., Chub D., Tverdochlib I.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine

Introduction. Aim: to study the main morphological changes of
platelets in patients with type 1 diabetes mellitus (T1DM)
depending on the level of estimated glomerular filtration rate
(eGFR).
Methods. 37 patients with T1DM were enrolled in our study from
the Endocrinology Department of the "Clinic of the Medical
Academy", Dnipro, 2017. Patients were divided into three groups
depending on the eGFR (CKD-EPI).1st group had eGFR ≥90 ml/
min/1.73 m2; 2nd group – eGFR 89-60 ml/min/1.73m²; 3rd group -
eGFR 59-45 ml/min/1.73m². Each group consists of 9 patients.
Control group included 10 healthy people. All patients were
comparable for age and sex. The relative content unactivated,
activated, aggregated, degranulated platelets and the density
alpha- (α) and delta- (δ) granules packaging in the platelet were
determined using a transmission electron microscope120kV TEMs
(JEOL USA). The study was conducted according to the ethical
principles of the Helsinki Declaration with the permission of the
Bioethical Commission of the SE "Dnipropetrovsk Medical
Academy of the Ministry of Health of Ukraine".
Results. Changes were found in all three groups compared to the
control. The number of unactivated platelets in 1st group was
almost the same vs the control, but in the 2nd and 3rd groups were
for the 14.4% and 36.6% less, respectively, vs the control. The
number of aggregated platelets in 1st, 2nd and 3rd groups were for
the 14.7%, 35.5%, and 55.8% higher, respectively, vs the control.
The number of degranulated platelets in 1st, 2nd and 3rd groups
were for the 12.5%, 39.4%, 70.0%, higher, respectively, vs the
control. The number of activated platelets in 1st, 2nd and 3rd groups
were for the 18.2%, 30.7% and 53.0% higher, respectively, vs the
control. The density of α- granules packaging in the platelet in 1st,
2nd and 3rd groups was for the 10.9%, 13.8%, 37,9% less,
respectively, vs the control. The density of δ- granules packaging
in the platelet in 1st, 2nd and 3rd groups was for the 21.6%, 41.0%,
53.5% less, respectively, vs the control. It was determined, that all
study groups have a direct correlation between eGFR and:
unactivated platelets (ρ = 0.77; p <0.001), density packing of α-
granules in platelet (ρ = 0.55; p <0.001) density packing of δ-
granules in platelet (ρ = -0.74; p <0.001); the reverse correlation
between the eGFR and: activated platelets (ρ = -0,41; p <0,015),
aggregated platelets (ρ = -0.63; p <0.001), degranulated platelets
(ρ = -0.72; p <0.001).
Conclusions. Morphological substrate of platelets damage is a
complex of ultrastructural changes, which is an early predictor of
the development of vascular complications. Morphological changes
of platelets are detected with stored eGFR. Stronger changes
correspond to low eGFR, which gives us to consider a complex of
ultrastructural platelets changes, as an early sign of diabetic kidney
disease.

# 225. Ранній маркер прогресування діабетичної хвороби
нирок: наявність морфологічних змін тромбоцитів

Перцева Н., Чуб Д., Твердохліб І.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Мета: дослідити основні морфологічні зміни
тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 1 типу (ЦД 1) в
залежності від рівня швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ).
Методи. Групу дослідження склали 37 хворих на ЦД 1, групу
контролю – 10 практично здорових людей. Набір проводили в
ендокринологічному відділенні ВСП «Клініка медичної
академії» ДЗ «ДМА», м. Дніпро 2017. Хворі розподілені в
залежності від ШКФ: група 1 –ШКФ 90 мл/хв/1,73м² та вище;
група 2 –ШКФ 89-60 мл/хв/1,73м²; група 3 –ШКФ 59-45 мл/
хв/1,73м². Групу контролю склали 20 практично здорових
осіб, які істотного не відрізнялися за віко-статевими
характеристиками від хворих. Відносний вміст
неактивованих, активованих, агрегованих, дегранульованих
тромбоцитів та щільність упакування альфа- і дельта-гранул в
тромбоциті визначали за допомогою трансмісійного
електронного мікроскопа 120kV TEMs (JEOL USA).
Дослідження проводили у відповідності з етичними
принципами Гельсінської Декларації з дозволу комісії з
біоетики ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ
України».
Результати. Морфологічні зміни в тромбоцитах були
визначені в усіх групах дослідження, порівняно з контролем.
Кількість неактивованих тромбоцитів в групі 1 вірогідно не
відрізнялись від групи контролю. В 2 і 3 групах кількість
неактивованих тромбоцитів була на 14.4% і 36.6% меншою,
відповідно, порівняно з групою здорових. Кількість
агрегованих тромбоцитів в групах 1, 2 і 3 була на 14.7%,
35.5% і 55.8% вищою, відповідно, в порівнянні з контролем.
Кількість дегранульованих тромбоцитів в групах 1, 2 і 3 була
на 12.5%, 39.4% та 70.0% вищою, порівняно з контролем.
Кількість активованих тромбоцитів в групі 1, 2 і 3була на
18.2%, 30.7% та 53.0% вищою, відповідно, в порівнянні з
контролем.Щільність упакування альфа-гранул в тромбоциті
в 1, 2 і 3 групах була на 10.9%, 13.8% та 37,9% меншою,
відповідно, порівняно з групою здорових.Щільності
упакування дельта-гранул в тромбоциті в 1, 2 і 3 групах була
на21.6%, 41.0% та 53.5% меншою, відповідно, в порівнянні з
контролем. В усіх групах дослідження виявлено прямий
кореляційний зв’язок між ШКФ та показником неактивованих
тромбоцитів (ρ = 0,77; р < 0,001), щільністю упакування
альфа-гранул в тромбоциті (ρ = 0,55; р < 0,001) та щільністю
упакування дельта-гранул в тромбоциті (ρ = -0,74; р < 0,001);
зворотній кореляційний зв’язок між ШКФ та відносним
вмістом активованих тромбоцитів (ρ = -0,41; р < 0,015),
агрегованих тромбоцитів (ρ = -0,63; р < 0,001),
дегранульованих тромбоцитів (ρ = -0,72; р < 0,001).
Висновки. Морфологічні зміни тромбоцитів у хворих на ЦД 1
за показниками відносного вмісту неактивованих,
активованих, агрегованих, дегранульованих тромбоцитів, та
щільністю упакування альфа- і дельта-гранул в тромбоциті
вірогідно погіршуються із зниженням рівня ШКФ. Отже,
морфологічний стан тромбоцитів можливо розглядати як
ранній маркер прогресування діабетичної нефропатії у хворих
на ЦД 1.
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# 236. Anionic polyelectrolyte hydrogel as adjuvant for
vaccine development

Kozak M.1, Zaichenko O.2, Vlizlo V.1

1Institute of Animal Biology of the NAAS of Ukraine;
2National University Lviv Polytechnic

Introduction. Vaccination is the best biomedical approach for
avoiding diseases. Safe proteins and peptides purified from
microorganisms or synthesized chemically are weakly antigenic
and need adjuvant to provide strong immune responses. Many
substances with adjuvant properties have been discovered,
however, only aluminum compounds are still traditionally used in
clinical medicine. These aluminum compounds have a number of
disadvantages, including the causation of allergic reactions, the
development of Alzheimer's disease, and others. A necessary
stage of developing new drugs is preclinical testing on laboratory
animals. It is important to look into the morphology of organs to
evaluate the negative effects of experimental drugs.
The aim of this study was to analyze biological influence on mice
after immunization with an anionic polyelectrolyte hydrogel with
adjuvant properties. Its effect on mouse body was compared to
aluminum hydroxide, which is a component of many vaccines.
Methods. The polymer was synthesized on the basis of glycidyl
methacrylate (GMA), acrylic acid (AA), triethylene glycol
methacrylate (TGM) and butyl acrylate (BA). Its average,
hydrodynamic sizes and potential values were determined. The
adjuvant properties of anionic polyelectrolyte hydrogel were
confirmed using a model antigen– bovine serum albumin (BSA).
The studies were performed on white mice Mus musculus in
accordance with the European Convention for the Protection of
Vertebrate Animals (Strasbourg, 1986). Animals of 5 months of
age were divided into 3 groups (n=5). Mice of the 1st experimental
group were subcutaneously injected with a polymer solution and
BSA in a volume ratio (1 : 1); mice of the 2nd experimental group
— a solution of an aluminum hydroxidewith BSA (1 : 1); control
mice were injected with sodium chloride. Immunization was
performed on days 1, 14 and 28. Structures of liver, spleen and
kidneys were investigated by a histomorphological analysis.
Results.We obtained copolymer with 14% of GMA, 12 % of BA, 4
% of TGM and 70 % of AA after process of synthesis. The particle
size was 0.49 μm (TEM image). Hydrodynamic diameter of
particles (DLS) was 0.64 μm and Z- potential - 49 mV.
Experimental polymer was a stronger as adjuvant then aluminum
hydroxide. Histological studies have established that immunization
both with aluminum hydroxide and the newly synthesized polymer
does not cause damage of the liver, kidneys, and the spleen.
Conclusions. The anionic polyelectrolyte hydrogel is safe,
effective and therefore suitable for further studies of vaccine
development.

CLINICAL MEDICINE /
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

# 236. Аніонактивний поліелектролітний гідрогель як
ад’ювант для створення вакцин

Козак М.1, Заіченко О.2, Влізло В.1

1Інститут біології тварин НААН України;
2Національний університет «Львівська Політехніка»

Вступ. Вакцинація є найкращим біомедичним підходом для
профілактики захворювань. Безпечні білки та пептиди,
очищені від мікроорганізмів або хімічно синтезовані, є
слабоантигенними і потребують ад'юванта для забезпечення
сильної імунної реакції. У багатьох речовин виявлено
ад’ювантні властивості, однак сполуки алюмінію
продовжують традиційно застосовувати у клінічній практиці.
Алюмінієві сполуки мають ряд недоліків, включаючи
розвиток алергічних реакцій, провокування хвороби
Альцгеймера та інші. Необхідним етапом розробки нових
препаратів є їх доклінічні випробування на лабораторних
тваринах. Для оцінки негативних ефектів експериментальних
ліків доцільними є морфологічні дослідження органів.
Метою роботи було проаналізувати біологічний вплив на
мишей після їх імунізації з аніонним поліелектролітним
гідрогелем з ад'ювантними властивостями. Його дію на
мишей порівнювали з гідроксидом алюмінію, який є
компонентом багатьох вакцин.
Методи. Полімер синтезовано на основі гліцидилметакрилату
(ГМА), акрилової кислоти (АК), триетиленглікольметакрилату
(ТГМ) і бутилакрилату (БА). Було визначено середній та
гідродинамічний розміри отриманих частинок, а також
величину Z-потенціалу. Ад’ювантні властивості
аніонактивного поліелектролітного гідро гелю підтверджено
застосовуючи модельний антиген – бичачий сироватковий
альбумін (БСА). Дослідження проводили на білих мишах (Mus
musculus) відповідно до Європейської конвенції про захист
хребетних тварин (Страсбург, 1986). Тварини 5-ти місячного
віку було поділено на 3 групи (n=5). Миші першої
експериментальної групи були імунізовані підшкірно розчином
полімеру з БСА в об’ємному співвідношенні 1:1, а другої –
розчином гідроксиду алюмінію з БСА (1:1). Контрольна група
одержувала ін’єкції фізіологічного розчину натрію хлориду.
Імунізацію здійснювали на 1, 14 та 28 день. Структури
печінки, селезінки і нирок досліджували за допомогою
гістоморфологічного аналізу.
Результати. Синтезовано полімер, що містив 14 % ГМА, 12 %
БА, 4 % ТГМ і 70 % АА. Середній розмір частинок був 0,49
мкм (за результатами ТЕМ). Гідродинамічний розмір частинок
становив 0,64 мкм (ДРС), а Z-потенціал - - 49 мВ.
Синтезований полімер проявив сильніші ад’ювантні
властивості, ніж гідроксид алюмінію. За допомогою
гістоморфологічних досліджень встановлено, що імунізація
мишей як новосинтезованим полімером, так і гідроксидом
алюмінію не спричиняє ушкоджень печінки, нирок і селезінки.
Висновки. Аніонактивний поліелектролітний гідрогель є
безпечним, ефективним і тому перспективним для
подальших досліджень з метою створення вакцини.
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# 263. Prevention of bacterial diseases of poultry using
immunomodulators

Fotina H., Fotina T., Berezovsky A., Fotin O.

Sumy National Agrarian University

Introduction. Antibiotic resistance of the main pathogens of
infectious diseases is one of the biggest problems of modern
medicine and veterinary. Poultry production should not contain
residue of medical preparations.
Consequently, it is important to increase the natural resistance of
poultry with the use of modulators. It has been proved that
successful prevention of bacterial infections can be provided using
immunomodulators in combination with vitamins. Two new
immunomodulatory agents could be recommended for this
purpose: "Microstimulin", which is a solution containing
nanoaquahelates of trace elements of cobalt, magnesium,
magnate, copper, molybdenum, zinc, synthesized on the basis of
nanotechnology and "AvesstimTM" — morpholine 2-[5-(pyridine-4-
yl)-1,2,4-triazole-3-ylthio] acetate. As a vitamin preparation
"EvitSelTM" can be offered.
Methods. The experimental part was carried out in the conditions
of the determination of the optimal dose of immunomodulating
preparations "AvesstimTM" and "Microstimulin" in order to increase
the immune defense of the organism of the poultry were carried
out on the chickens of laying strains in the conditions of "Avis-
Ukraine" poultry farm in Sumy Oblast. Laboratory studies of blood
serum samples were carried out in the Laboratory "Triplex" (Dnipro
city) and the laboratory "Veterinary Pharmacy" of the Sumy NAU.
The effectiveness of the proposed drugs was checked on artificially
infected with M. synoivae and E. coli chickens-broilers in
conditions of the vivarium of the Faculty of Veterinary Medicine of
Sumy NAU.
Results. It is demonstrated that new preparations "Microstimulin"
and "AvesstimTM" showed high therapeutic efficacy (100 %) in the
experimental application during the course of escherichiosis and
mycoplasmosis, and a significant prophylactic capacity at the prior
correctivein the blood serum, meat and inner organs of the poultry.
The positive effecthumoral immunity by 29 % compared to control,
stimulates cellular immunity, increasing the total number of T-
lymphocytes by 32-34 % and phagocytic activity by 0.013—0.015
units or 65 % in relation to control. Vitamin "EvitSelTM" strengthens
the action of immunomodulators. The maximum effect was
achievedeosinophils, monocytes and decrease in lymphocytes and
neutrophils, which positively affected the overall resistance of the
poultry. On the basis of the received dataBased on our research,
we have developed a program for the prevention of bacterial
diseases using the scheme of rotation of immunomodulators:
"Microstimulin" and "AvesstimTM"
Conclusions. It has been proved that the developed and
implemented scheme of the use of new immunomodulators
"Microstimulin", "AvesstimTM" in combination with vitamin
"EvitSelTM" is effective in preventing bacterial infections in the
poultry. At the same time, the preservation increases by 4.4 %.
The deaths caused by bacterial infections have not been
registered.

# 263. Профілактика бактеріальних хвороб птиці за
використання імуномодуляторів

Фотіна Г., Фотіна Т., Березовський А., Фотін О.

Сумський національний аграрний університет

Вступ. Антибіотикорезистентність збудників інфекційних
захворювань є однією з найбільших проблем медицини та
ветеринарії. Продукція птахівництва не повинна містити
залишки лікарських засобів.
Тому актуальним є підвищення природної резистентності
птиці із застосуванням імуномодуляторів. Доведено, що
успішна профілактика бактеріальних інфекцій може бути за
умови використання імуномодуляторів в комплексі з
вітамінами. З цією метою пропонуємо два нові
імуномоделюючі засоби: "Мікростимулін", який являє собою
розчин з вмістом наноаквахелатів мікроелементів кобальту,
магнію, магнату, міді, молібдену, цинку синтезованих на
основі нанотехнології та "Авесстимтм" – морфоліній 2-[5-
(піридин-4-іл)-1,2,4-тріазол-3-ілтіо] ацетат. В якості
вітамінного препарату пропонуємо "Євітселтм"
Методи. Встановлення оптимальної дози імуномоделюючих
препаратів «Авесстимтм» та «Мікростимулін» з метою
підвищення імунного захисту організму птиці проводили на
курчатах яйценосних порід, в умовах птахофабрики «Авіс-
Україна» Сумської області. Лабораторні дослідження проб
сироватки крові проводили у лабораторії
«Триплекс» (м. Дніпро) та лабораторії «Ветеринарна
фармація» Сумського НАУ. Ефективність запропонованих
препаратів проводили на штучно інфікованих M. synoivae та
E. coli курчатах - бройлерах в умовах віварію факультету
ветеринарної медицини Сумського НАУ.
Результати. Встановлено, що нові препарати "Мікростимулін"
та "Авесстимтм", проявили високу терапевтичну ефективність
(100 %) за експериментального застосуванні під час перебігу
ешерихіозу та мікоплазмозу. При цьому підвищувалася жива
маса на 9,3 %, а збереженість 4,4 % Доведено, що вже через
12 годин після введення препаратів не встановлено
залишкових концентрацій діючих речовин сполук у сироватці
крові, м’ясі та внутрішніх органах птиці. Використання
препаратів збільшує у курчат кількість В-лімфоцитів, що
відповідають за гуморальний імунітет, на 29 % порівняно з
контролем, стимулює клітинний імунітет, підвищуючи
загальну кількість Т-лімфоцитів на 32-34% і фагоцитарну
активність на 0,013 – 0,015 од.о.п., або 65 % по відношенню
до контролю. Дію імуномодуляторів підсилював вітамін
"Євітселтм"., відмічалося підвищення вмісту базофілів,
еозинофілів, моноцитів і зниження лімфоцитів і нейтрофілів,
що позитивно впливало на загальну резистентність птиці. На
основі проведених досліджень ми розробили програму з
профілактики бактеріальних хвороб з використанням схеми
ротації імуномодуляторів: "Мікростимулін" та "Авесстимтм"
Висновки. Доведено, що розроблена та впроваджена схема
використання нових імуномодуляторів "Мікростимулін",
"Авесстимтм" в комплексі з вітаміном " Євітселтм" є
ефективною за профілактики бактеріальних інфекцій птиці.
При цьому у збереженість підвищуться на 4,4 %. Загибелі від
бактеріальних інфекцій не було зареєстрована.
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# 285. Effect of ultraviolet radiation on antibiotic resistance of
microorganisms

Rumynska T., Pavliak U., Sus M., Korniychuk O.

Danylo Halytskyі Lviv National Medical University

Introduction. The use of ultraviolet radiation is a common method
of radiation therapy and prevention. One of the methods of
rehabilitation therapy is quartz treatment with the help of a quartz
lamp, BOD-9 apparatus etc. The effectiveness of treatment may
be increased by the combination of the use of chemotherapeutic
agents and a physical factor - ultraviolet irradiation (UV) of the
treatment range.
The purpose of the research was to investigate the effects of UV
irradiation in vitro on antibiotic resistant Staphylococcus aureus
strains.
Methods. Clinical isolates of S.aureus, namely methicillin-resistant
(MRSA) staphylococci, were the objects of the study. The source
of irradiation is the BOD-9 ultraviolet radiation apparatus with a
wavelength of 253.7 nm. Exposure was 30, 45, 60, 90 and 120
seconds. A daily culture of the examined strains was used for the
research. The culture suspension was inoculated on dense
nutrient media in a Petri dish and exposed to irradiation for a
specified period of time.
The cultures were incubated in a thermostat at 37°C. 24 hours
later the results were tracked. The strains of bacteria that survived
were tested for sensitivity to β-lactam antibiotics - cephalosporins,
carbapenems, fluoroquinolones, using disc and diffusion method.
Results: It was discovered that the action of ultraviolet radiation of
the BOD-9 apparatus on resistant strains at exposure of 90 s, 120
s was bactericidal. At exposures of 45, 60 s the irradiation caused
loss of resistance to β-lactams, namely penicillins and
cephalosporins. Exposure of 30s did not affect the change in the
resistance of investigated isolates.
Conclusion: ultraviolet irradiation (with a range of 253.7 nm) has
a bactericidal effect on S.aureus cultures under research at
exposure of 90-120 s. When the time is reduced to 45-60 s there is
a certain degree of loss of resistance to β-lactam antibiotics, which
can be used to optimize the methods of antimicrobial therapy in
patients with chronic pyoinflammatory processes.
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# 285. Вплив ультрафіолетового випромінювання на
антибіотикорезистентність мікроорганізмів

Руминська Т., Павляк У., Сус М. Корнійчук О.

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Використання ультрафіолетового випромінювання є
поширеним методом променевого лікування та
профілактики. Один з методів реабілітаційної терапії є
кварцування за допомогою тубус кварц, апаратів БОД – 9 та
ін. Ефективність лікування може бути підвищеною
застосуванням поєднання використанням хіміотерапевтичних
препаратів та фізичного фактору – ультрафіолетового
опромінення (УФО) лікувального діапазону.
Метою дослідження було вивчення впливу
ультрафіолетового опромінення in vitro на резистентні до
антибіотиків штами Staphylococcus aureus.
Методи. Об’єктами дослідження були клінічні ізоляти
S.aureus, а саме метилцилін-резистентні (MRSA) стафілококи.
Джерелом опромінювання - апарат ультрафіолетового
випромінювання «БОД-9» з довжиною хвилі 253,7 нм.
Експозиція становила 30, 45, 60, 90 та 120 секунд. Для
проведення дослідження використовували добову культуру
досліджуваних штамів. Завись культури розсівали на щільні
поживні середовища у чашці Петрі та піддавали опроміненню
протягом зазначеного часу. Культури інкубували в термостаті
при 37°С. Через 24 год. проводили облік результатів.Штами
бактерій які зберегли життєдіяльність за допомогою диско-
дифузного методу тестували на чутливість до антибіотиків β-
лактамів - цефалоспоринів, карбапенемів, фторхінолонів.
Результати: виявлено, що дія ультрафіолетового
випромінювання апарату «БОД-9» на резистентні штами при
експозиції 90 с, 120 с впливала бактерицидно. При експозиції
45, 60 с опромінення призводило до втрати стійкості до β-
лактамів, а саме пеніцілінів та цефалоспоринів. Експозиція
30с не впливала на зміну резистентності досліджуваних
ізолятів.
Висновок: ультрафіолетове опромінення (з діапазоном 253,7
нм) за експозиції 90-120 с виявляє бактерицидний ефект на
дослідні культури S.aureus . При зменшені часу до 45-60с
спостерігається певною мірою втрата резистентності до β-
лактамних антибіотиків, що може бути використано для
оптимізації методів протимікробної терапії у хворих на
хронічні гнійно-запальні процеси.
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# 293. Aspects of microbiological monitoring in the
department of premature neonates

Andrieieva I., Andrieiev N., Vlasov A.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine

Introduction. The aetiological structure of healthcare-associated
infections (HAI), as it is known, depends upon the cohort and the
micro-environmental conditions of each particular department of
the medical and preventive treatment institution. Microbial
colonization of the neonates' skin by opportunistic pathogens
(OPs) is increasing during the hospital stay. At the same time, the
spectrum of pathogens is ever-expanding for accounts of the free-
living microorganisms or the normal microflora. Taking into
consideration this tendency, it becomes apparent that there is a
need for regular monitoring of patients’ OPs not only in the event
of epidemic situation, but also routinely. In the neonatal health care
facilities, such an approach is particularly important, because, due
to the children's physiological status, any OP may become a cause
of purulent-septic diseases. Therefore, the research objective was
to find tools for identifying transmission routes of OP in the
department of premature neonates of Rudnev Dnipropetrovsk
Specialized Clinical Medical Centre of Mother and Child.
Methods. The data collection about the aetiological agents was
carried out using the data accumulated in the computer
programme WHONET. For data analysis, the developed software
in the MATLAB environment was used. The research was
conducted during the period of 2015-2017, and the electronic
database was created that includes information on 3654 strains of
microorganisms.
Results. The conducted researches allow obtaining data on the
microflora, which predominates in the hospital department.
According to microbiological monitoring data, it was found that the
isolated strains belonged to a wide range of microorganisms.
Culturing analysis of the clinically significant microorganisms
allowed to determine that the most often K. pneumoniae
(2%-44%), Candida spp. (0%-16%), E. aerogenes (1%-5%),
S. aureus (1%-13%), S. haemolyticus (1%-7%), Acinetobacter spp.
(2%-7%), P. aeruginosae (1%-5%) were isolated. The isolation of
other microorganisms was irregular and their frequency varied
from 0% to 5%. Then, the specially developed software in the
MATLAB environment was used to identify the transmission routes
of OP, resulting in, using the two-dimensional analysis, control the
detection frequency of specific microorganisms from the biological
material.
Conclusions. The suggested approach to control the OPs,
circulated among neonates in the dynamics of their hospital stay,
provides an opportunity of monitoring the transmission routes of
microorganisms and constitutes grounds for the operational
development of barriers and relevant disease control efforts in
each particular situation. The development of reasonable
measures is an efficient method for the prevention of purulent-
septic diseases.

# 293. Аспекти мікробіологічного моніторингу у відділенні
недоношених новонароджених

Андрєєва І., Андрєєв М., Власов О.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Етіологічна структура інфекцій, пов'язаних з наданням
медичної допомоги (ІППМ), як відомо, залежить від
контингенту і мікроекологічних умов кожного конкретного
відділення лікувально-профілактичного закладу. Мікробна
колонізація шкіри новонароджених умовно-патогенними
мікроорганізмами (УПМ) зростає протягом перебування в
стаціонарі. При цьому, спектр збудників постійно
поповнюється за рахунок мікроорганізмів, які вільно живуть
або входять до складу нормальної мікрофлори. З огляду на
таку тенденцію, стає очевидною необхідність постійного
спостереження за УПМ пацієнтів не тільки в разі виникнення
епідемічного процесу, а й в плановому порядку. В установах
надання медичної допомоги новонародженим такий підхід
особливо важливий, оскільки в силу фізіологічного статусу
дітей будь-який представник УПМ може стати причиною
гнійно-септичних захворювань. Тому, метою роботи був
пошук інструментів для виявлення шляхів передачі збудників
УПМ у відділенні недоношених новонароджених дітей
Дніпропетровського спеціалізованого клінічного медичного
центру матері та дитини ім. Руднєва.
Методи. Збір інформації про збудників здійснювалися з
використанням даних, акумульованих в комп’ютерній
програміWHONET. Для аналізу даних було використане
розроблене програмне забезпечення у середовищі MATLAB.
Дослідження проводились протягом 2015-2017 рр., була
сформована електронна база даних, яка включає інформацію
про 3654 штами мікроорганізмів.
Результати. Проведення досліджень дало можливість
отримати дані про мікрофлору, що є провідною в відділенні
стаціонару. За даними мікробіологічного моніторингу
встановлено, що виділені штами належали до широкого
спектру мікроорганізмів. Аналіз виділення клінічно значущих
мікроорганізмів дозволив встановити, що найбільш часто
виділялися K. pneumoniae (2%-44%), Candida spp. (0%-16%),
E. aerogenes (1%-5%), S. aureus (1%-13%), S. haemolyticus
(1%-7%), Acinetobacter sp. (2%-7%), P. aeruginosae (1%-5%).
Виділення інших мікроорганізмів було нерегулярним і його
частота коливалася від 0% до 5%. Надалі для виявлення
шляхів передачі збудників УПМ було використано спеціально
розроблене програмне забезпечення у середовищі MATLAB,
що надало можливість із застосуванням двомірного аналізу
відстежувати частоту виявлення конкретних мікрорганізмів із
біологічного матеріалу.
Висновки. Запропонований підхід стеження за УПМ, що
циркулюють серед новонароджених, в динаміці їхнього
перебування в стаціонарі надає можливість відстежувати
шляхи розповсюдження мікроорганізмів, що є підставою для
оперативної розробки бар'єрів та відповідних
протиепідемічних заходів у кожній конкретній ситуації.
Розробка обґрунтованих заходів є ефективним методом
профілактики ГСЗ.
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# 298. Differentiation of hepatoprotector therapy in patients
with chronic hepatitis C for enhancing the quality of life
during the antivirial therapy

Volynec K., Hospodarskii I.

Horbachevskyi Ternopil State Medical University

Introduction. At present, the problem of chronic viral hepatitis C is
becoming more and more relevant, not only for practical health
care, but also for society and the economy, as it leads to a
significant loss of disability (the disability of chorus for 7 years
reaches 40%) in persons of working age. According to experts of
WHO, the hepatitis C virus in the world has infected about 300
million people, there is a steady increase in the incidence of viral
hepatitis C. The level of hepatitis is 7-9% of the total population of
Ukraine. Goals: In world literature is extremely limited in terms of
improving the quality of life of patients with viral hepatitis C.
Therefore, we have decided to identify opportunities to improve the
quality of life of patients during treatment of hepatitis C on the
basis of the development of an individualized algorithm for the
selection of hepatoprotectors.
Research methods.We have treated 212 patients with hepatitis
C without signs of cirrhosis and concomitant liver and bile duct
pathology. HCV markers were determined by the enzyme-linked
immunosorbent assay method, HsV-RNA, in a polymerase chain
reaction. The MOS SF-36 quality of life assessment scale was
used to assess the quality and effectiveness of treatment. As the
primary endpoint, reflecting the function of the liver, plasma levels
of ALT were evaluated as secondary endpoints - AST and GTHP.
The value of these indicators was determined by traditional
methods.
Results: As a result of the treatment, the asthenic syndrome
decreased in manifestations from 57.1% to 45.2% with an
authenticity p <0.05, t = 4.95, dyspeptic syndrome before
treatment 47.6% after treatment 42.8% with a reliability p> 0 , 05, t
= 0,02, hepatomegaly before treatment 66,7% after treatment
55,2% with the reliability p> 0,05, t = 0,11. In examining the
responses of patients to the questionnaire SF-36 it was found that
the respondents after treatment indicators are significantly
improved. The overall score on the scale that evaluates physical
health has increased 1.6 times, on a scale that evaluates
psychological health, 1.3 times (p> 0.05). The severity of asthenic
syndrome, which until the end of treatment completely
disappeared in 22% in 2 patients and decreased in others, by 43%
in 2, and by 59% in 3. During the study, the positive effect of
ademetionin on blood cholesterol levels in patients was noted,
which had its initial increase, the level dropped by 40% compared
with the original one.
Conclusions: Patients with HCV with severe asthenic syndrome,
changes in the emotional sphere (psycho-emotional lability, signs
of depression, sleep disturbance), and high rates of cytolysis
should be considered in relation to the initiation of HPV in
combination with ademetionine at a dose of 800 mg / d for 3
months. Patients with severe cholestasis should start antiviral
therapy in combination with ursodeoxycholic acid 10 mg / kg body
weight for 3 months. Patients with severe intoxication syndrome,
should start antiviral therapy in combination with preparations
based on ornithine (3 g / d) for 3 months.
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# 298. Диференціювання гепатопротекторної терапії у
хворих на хронічний гепатит С для покращення якості
життя під час проведення противірусної терапії

Волинець К., Господарський І.

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.
Горбачевського

Вступ. Актуальність проблеми. На даний час проблема
хронічного вірусного гепатиту С стає все актуальнішою, не
тільки для практичної охорони здоров’я, але й для
суспільства та економіки, оскільки призводить до значної
втрати працездатності (інвалідизація хорих за 7 років сягає
40%) в осіб працездатного віку. За оцінками експертів ВООЗ,
вірусом гепатиту С у світі інфіковано близько 300 млн. людей,
спостерігається постійне зростання захворюваності на
вірусний гепатит С. Рівень захворювання на гепатити
становить 7-9% від загальної кількості населення України.
Мета: Оскільки у світовій літературі вкрай обмаль даних щодо
покращення якості життя пацієнтів із вірусним гепатитом С.
Тому ми вирішили визначити можливості щоб покращити
якість життя пацієнтів під час лікування гепатиту С на основі
розробки індивідуалізованого алгоритму підбору
гепатопротекторів.
Методи дослідження. Нами було проліковано 212 пацієнтів з
гепатитом С без ознак цирозу та супутньої патології печінки
та жовчовивідних шляхів.Маркери HСV визначали
імуноферментним методом, HСV-РНК – у полімеразній
ланцюговій реакції.Шкала оцінки якості життя MOS SF-36
застосовані для оцінки якості та ефективності проведеного
лікування. В якості первинної кінцевої точки, що відображає
функцію печінки, оцінювали плазмовий рівень АЛТ, як
вторинних кінцевих точок - АСТ і ГГТП . Величину даних
показників визначали за традиційними методиками .
Результати: У результаті лікування астенічний синдром
зменьшився у проявах від 57,1% до45,2% із достовірністю
р<0,05, t=4,95, диспепсичний синдром до лікування 47,6%
після лікування 42,8% із достовірністю р>0,05, t=0,02,
гепатомегалія до лікування 66,7% після лікування 55,2% із
достовірністю р>0,05,t=0,11. При вивченні відповідей хворих
на опитувальник SF-36 було виявлено, що в респондерів після
лікування показники достовірно покращуються. Загальний
бал за шкалою, що оцінює фізичне здоров'я, збільшився в 1,6
разів, за шкалою, що оцінює психологічне здоров'я, в 1,3 разів
(р>0,05). Вираженість астенічного синдрому, який до кінця
лікування повністю зник у 22% в 2 групі хворих і зменшився в
інших, на 43% в 2, та на 59% в 3. У ході дослідження
відзначено позитивний вплив адеметіоніну на рівень
холестерину в крові у хворих, які мали вихідне його
підвищення рівень знизився на 40% в порівнянні з вихідним.
Висновки: Хворих на ХГС із вираженим астенічним
синдромом синдром, зміни емоційної сфери (психо-емоційна
лабільність, ознаки депресії, порушення сну), та високими
показниками цитолізу, слід розглянути щодо початку ПВТ у
поєднанні з адеметіоніном у дозі 800мг/д протягом 3 міс.
Хворих на ХГС із вираженими явищами холестазу (білірубін ≤
20 мкмоль/л., ЛФ ≤ 300 од/л.), слід розпочинати ПВТ у
поєднанні із препаратими урсодезоксихолевої кислоти по 10
мг/кг маси тіла протягом 3 місяців. Хворих на ХГС при
супутній КГЕ, із вираженим інтоксикаційним синдромом, слід
розпочинати ПВТ у поєднанні із препаратами на основі
орнітину (по 3 г/д) протягом 3 місяців.
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# 333. Indicators of the immune system in acute respiratory
diseases, complicated by obstructive syndrome

Tarasova I.1, Raksha-Sliusareva O.2, Sliusarev O.2, Samarin D.
1SI Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine;
2SE Donetsk National Medical University of the MоH of Ukraine

Introduction. Obstructive syndrome recently has become the
most frequent and severe complication of acute respiratory
infections in children. Insufficient effectiveness of treatment of
acute respiratory diseases complicated by obstructive syndrome
(ARD OS), is explained by their recent appearance in the structure
of children's pathology and the inadequate research of their
pathogenesis. We have found that one of the factors of
pathogenesis in acute respiratory infections is an imbalance of
proinflammatory and anti-inflammatory interleukins (Samarin. D.,
Tarasova I., 2016). In this regard, the study of the nonspecific
resistance system and immune system state is relevant. The
objective of this study was to determine the state of the immune
system in the ARDS OS based on level 1 immunological studies.
Methods. 98 children with a diagnosis of acute respiratory
infections, 96 children with a diagnosis of acute respiratory
infections and 150 conditionally healthy children were examined.
The content of peripheral blood leukocytes and relative content of
leukogram elements were determined using standard methods
(Morozova V. T., Bazarnova M. A.). The obtained results were
expressed in absolute numbers (Grams in 1 litre). The obtained
results were processed by methods of variation statistics using the
Statistic Windows software, version 1 and the package of
corresponding measurement programs.
Results. In different age groups of patients with ARD OS the
content of peripheral blood leukocytes was normal or slightly
above its upper limit. In children with ARD without obstruction, the
content of leukocytes was significantly higher than the upper limit
for the given age or had a pronounced tendency to this. In 87,7 ±
3,3% of children with ARD without obstruction, there was an
increase in band neutrophils level. In contrast, in patients with ARD
OS, the increase in band neutrophils level was found only in 9.1 ±
2.9% of patients. In 42,7 ± 5,04% of children with ARD, an
increase in the segmental neutrophils level was found, and only in
12,2 ± 3,3% of patients it was below the limit for the given age. In
children with ARD OS, on the contrary, an inverse relationship
between the content of band and segmental neutrophils was
observed. Thus, in 31,6 ± 4,6% of children with ARD OS there was
a decrease in the segmented neutrophils level, and only in 9,1 ±
2,9% of patients there was an increase. Thus, the majority of
patients with ARD have demonstrated the activation of myelocytic
hematopoesis, in contrast to its suppression and probable
decrease in the function of the nonspecific resistance system by
reducing the microphages content in case of ARD OS.
Conclusions. 1.The I level indicators of the immune system state
indicate their difference in with ARD OS and ARD. 2. A combined
deficiency of nonspecific resistance and immune system is formed
in patients with ARD OS.

# 333. Показники системи імунітету при гострих
респіраторних захворюваннях, ускладнених
обструктивним синдромом

Тарасова І.1, Ракша-Слюсарева О.2, Слюсарев О.2, Самарін Д.
1ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України»;
2ДЗ «Донецький національний медичний університет МОЗ
України»

Вступ. Обструктивний синдром в останній час є найбільш
частим та тяжким ускладненням гострих респіраторних
захворювань у дітей. Недостатня ефективність лікування
гострих респіраторних захворювань, ускладнених
обструктивним синдромом (ГРЗ ОС), пояснюється як
недавньою їх появою в структурі дитячої патології, так і
недостатністю вивчення їх патогенезу. Нами було
встановлено, що одним з чинників патогенезу при ГРЗ ОС є
дисбаланс прозапальних та протизапальних інтерлейкінів
(Samarin. D., Tarasova I., 2016). У зв’язку з цим, актуальним є
дослідження стану системи неспецифічної резистентності та
системи імунітету. Метою нашого дослідження було
визначення стану системи імунітету при ГРЗ ОС на основі
імунологічних досліджень 1 рівня.
Методи. Було обстежено 98 дітей з діагнозом ГРЗ ОС, 96
дітей з діагнозом ГРЗ і 150 умовно здорових дітей. Вміст
лейкоцитів периферичної крові та відносний вміст елементів
лейкограми визначали за допомогою стандартних методів
(Морозова В.Т., Базарнова М.А.). Отримані результати
виражали в абсолютних числах (Г в 1 л). Отримані результати
обробляли методами варіаційної статистики з використанням
програми Statistic Windows, версія 1 та пакету відповідних
програм вимірів.
Результати. У різних вікових групах хворих ГРЗ ОС вміст
лейкоцитів периферичної крові був на рівні норми чи трохи
перевищував її верхні межі. У дітей, що хворіли на ГРЗ без
обструкції, вміст лейкоцитів значно та вірогідно перевищував
вікову норму або мав виражену тенденцію до цього. У 87,7 ±
3,3 % дітей з ГРЗ, що не були обтяжені обструктивним
синдромом, реєструвався підвищений вміст паличкоядерних
нейтрофілів. Напротивагу цьому у хворих на ГРЗ ОС
підвищення вмісту паличкоядерних нейтрофілів
реєструвалося лише у 9,1 ± 2,9 % хворих. У 42,7 ± 5,04% дітей
з ГРЗ встановлено підвищення вмісту сегментоядерних
нейтрофілів і лише у 12,2 ± 3,3% хворих їх вміст був нижче
вікової норми. У дітей з ГРЗ ОС навпаки спостерігалося
зворотнє співвідношення вмісту паличкоядерних й
сегментоядерних нейтрофілів. Так, у 31,6 ± 4,6 % дітей
хворих на ГРЗ ОС зареєстровано зниження вмісту
сегментоядерних нейтрофілів і лише у 9,1± 2, 9% було
виявлено їх підвищення. Таким чином, у більшої частини
хворих на ГРЗ спостерігалась активація мієлоцитарного
паростка кровотворення, а при ГРЗ ОС – його пригнічення й
ймовірне зниження функції системи неспецифічної
резистентності за рахунок зниження вмісту мікрофагів.
Висновки. 1. Показники стану системи імунітету І рівня
свідчать про їх відмінність у контингенту з ГРЗ ОС і ГРЗ. 2. У
хворих ГРЗ ОС формується комбінована недостатність
системи неспецифічної резистентності й системи імунітету.
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# 434. Trends of Antimicrobial Resistance in Gram negative
Isolates from an ICU Over 3 Years

Jain S.

Saifee Hospital, Mumbai, India;
Hinduja Healthcare Surgical, Mumbai, India

Introduction. The proportion of bacteria with resistance to
antibiotics has risen between 2015- 2017. The emergence of
resistance to most classes of antibiotics, has led to reconsideration
of polymyxins as a valuable therapeutic option. Parenteral use of
Colistin was abandoned in most countries because of reports of
serious nephrotoxicity and neurotoxicity. It remains the last resort
amongst antibiotics for multidrug resistant infections due to
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa and Klebsiella
pneumoniae.
The aims and objectives are to study the trends of antimicrobial
resistance in gram negative bacilli esp. Escherichia coli, Klebsiella
pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa species and
Staphylococcus aureus isolates from a 37 bedded ICU of a private
hospital.
Methods. Antibiotic susceptibilities were determined by disk
diffusion and Vitek-2 system.
Results. A total of 18567 clinical samples were screened over a
period of 3 years, among which 29.57 percent (5491) were culture
positive. In recent years there has been an increased incidence of
extended-spectrum β- lactamase (ESBL) almost to the range of
80-90%. The ESBL producing Escherichia coli and Klebsiella
pneumonia has shown an increase in resistance to the tune of
80-90% from 2015-2017. The prevalence of resistant strains of
Acinetobacter species and Pseudomonas aeruginosa has shown
an increase in Imipenem and Meropenem resistance at the rate of
80% (more resistance seen in imipenem). Few ICU patients grew
Stenotrophomonas maltophila sensitive only to levofloxacin and
Sulfomethoxazole-Trimethoprim ( Septran).
Conclusion. Antibiotic resistance has shown an increase in gram
negative pathogens and thereby has created a significant problem
in choosing the right antibiotic for empirical usage. Rise in
resistance has left little choice for the clinicians to select
antibiotics. Klebsiella pneumonia ESBL and Escherichia coli ESBL
have become dominant organisms in the ICU. Piperacillin +
Tazobactum, Imipenem and Amikacin have decreased sensitivity
against Enterobacters. A number of old antibiotic compounds
such as Polymyxins, Fosfomycin, and Aminoglycosides and
Septran are re-emerging as valuable alternatives for the treatment
of ESBL producing bacteria. Cases of MDR Escherichia coli and
Klebsiella pneumonia bacteria have increased in recent years and
are now the most frequent cause of hospital acquired infections.
Doxycycline is being widely used in our ICU.

# 434. Тенденції антимікробної резистентності у
грамнегативних ізолятах, які були отримані у відділенні
інтенсивної терапії впродовж 3 років

Джайн С.

Лікарня Сайфі, Мумбаї, Індія;
Лікарня Hinduja Healthcare Surgical, Мумбаї, Індія

Вступ. В період між 2015 і 2017 роками зросла частка
резистентних до антибіотиків бактерій. Поява стійкості до
більшості класів антибіотиків призвела до перегляду
поліміксинів, як важливих терапевтичних засобів. У більшості
країн відмовилися від парентерального застосування
Колістину через його серйозну нефротоксичність та
нейротоксичність. Він залишається останнім засобом серед
антибіотиків для лікування мультирезистентних інфекцій
спричинених Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa та
Klebsiella pneumoniae.
Метою та завданням дослідження є вивчення тенденцій
антимікробної резистентності у грамнегативних бактерій
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, видів Pseudomonas
aeruginosa та ізолятів Staphylococcus aureus, які були
отримані у відділенні інтенсивної терапії на 37 ліжок у
приватній лікарні.
Методи. Антибіотична сприйнятливість була визначена за
допомогою диско-дифузійного методу та системи Vitek-2.
Результат. Протягом 3 років було відібрано 18567 клінічних
зразків, з них 29,57 % (5491) були культуропозитивними. В
останні роки спостерігається збільшення частоти
захворюваності майже до 80-90% через бета-лактамази
розширеного спектру (БЛРС). Впродовж 2015-2017 років
Escherichia coli та Klebsiella pneumonia, які виробляють БЛРС,
показали збільшення резистентності до 80-90%. Поширеність
резистентних штамів видів Acinetobacter та Pseudomonas
aeruginosa показала збільшення резистентності до іміпенему
та меропенему до 80% (вища резистентність спостерігається
до іміпенему). У деяких пацієнтів відділення інтенсивної
терапії виявлено Stenotrophomonas maltophila, що є чутливими
лише до левофлоксацину та сульфметоксазолу-
триметоприму.
Висновок.Стійкість до антибіотиків показала збільшення
кількості грамнегативних бактерій і тим самим створила
значну проблему під час вибору правильного антибіотика для
емпіричного застосування. Збільшення стійкості значно
ускладнило медикам вибір антибіотиків. БЛРС продукуючі
штами Klebsiella pneumonia та Escherichia coli стали
домінуючими мікроорганізмами у відділенні інтенсивної
терапії. Піперацилін + тазабакт, іміпенем та амікацин
зменшили чутливість до Enterobacter. Відновлюється
використання ряду старих антибіотичних сполук, таких як
поліміксини, фосфоміцин, аміноглікозиди та септран у якості
цінної альтернативи для боротьби з бактеріями, що
виробляють БЛРС. В останні роки збільшилась кількість
випадків захворювання через появу мультирезистентних
бактерій Escherichia coli та Klebsiella pneumonia, саме вони є
найпоширенішою причиною внутрішньолікарняних інфекцій.
Доксіциклін широко використовується в нашому відділенні
інтенсивної терапії.
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# 340. The study of fatty acid composition of rat adipocytes in
induced insulin resistance

Polishchuk I.1, Dzyuba O.2
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Microorganisms;
2Paladin Institute of Biochemistry of the NAS of Ukraine

Introduction. The type 2 diabetes is a metabolic disorder that
affects more and more people annually and is characterized by a
disturbance of glucose homeostasis and primary insulin resistance
(IR). Genetic predisposition, obesity, sedentary lifestyle, aging
increase the development of IR. Mechanisms of development of IR
are not studied well. It has been established that adipocytes play a
central role in the etiology of IR and pathogenesis of type 2
diabetes. The fatty tissue of overweight people is characterized by
the presence of a large number of macrophages secreting
proinflammatory cytokines (TNFα, IL-1b, IL-6, MCP-1). As a result,
inflammation develops. Due to inflammation of adipose tissue, the
concentration of circulating free fatty acids (FFA) in serum
increases, as cytokines stimulate lipolysis and inhibit the synthesis
of triglycerides. The excess of circulating FFA contributes to the
accumulation of triglycerides and activates lipids in the form of long
chain acetyl-CoA chains. Such lipids violate the metabolic
functions of adipose tissue. Moreover, the excess of free fatty
acids contributes to the increased oxidation of free fatty acids and
the formation of reactive oxygen species.
The study of fatty acid composition of adipocytes of rats in insulin
resistance is carried out in order to establish the possibility of
correction of the lipid profile of patients with diabetes mellitus by
regulating nutrition.
Methods. The insulin resistance of rats was caused by a high-fat
diet for 6 months. During the experiment animals were kept in
accordance with the "General ethical principles of experiments on
animals" (Ukraine, 2001). Adipocytes were isolated from adipose
tissue using a collagenase type I solution. Adipocyte extracts were
divided into lipid fractions by thin-layer chromatography. The
composition of free fatty acids was analyzed by gas-liquid
chromatography. The processing of experimental data was carried
out using the standard t-criterion of Student; the results were
considered probable if P <0.05.
Results. It has been established that the content of saturated FFA
significantly increases in animals with IR in comparison with the
control group. An analysis of unsaturated FFA revealed a
statistically significant increase in the content of unsaturated and
bi-unsaturated FFA in the IR group.
Conclusions. The increased level of saturated FFA in rats with IR
causes increased inflammation by activating IKKb / NFkB and
JNK1 / AP1 signaling pathways. Replacing saturated fats with
unsaturated may increase insulin sensitivity due to decrease in the
cascade of inflammatory reactions. In further research, it is
advisable to investigate the effect of unsaturated fats in the diet of
individuals with IR on their condition and FFA level.

# 340. Вивчення жирнокислотного складу адепоцитів
щурів при індукованій інсулінорезистентності

Поліщук І.1, Дзюба О.2

1 Державний науково-контрольний інститут біотехнологій і
штамів мікроорганізмів;
2 Інститут біохімії ім. О.В. Паладіна НАН України

Вступ. Діабет другого типу – це метаболічний розлад, що з
кожним роком вражає все більшу кількість людей та
характеризується порушенням гомеостазу глюкози та
первинною інсулінорезистентністю (ІР). Генетична
схильність, ожиріння, малорухомий спосіб життя, старіння
підвищують розвиток ІР. Механізми розвитку ІР вивчені не
достатньо. Встановлено, що адепоцити займають центральну
роль у етіології ІР та патогенезу діабету другого типу.Жирова
тканина людей із зайвою вагою характеризується наявністю
великої кількості прозапальних макрофагів, що виділяють
цитокніи (TNFa, ІЛ-1b, ІЛ-6, MCP-1). Внаслідок цього
розвивається запалення. У зв’язку із запаленням жирової
тканини підвищується концентрація циркулюючих вільних
жирних кислот (ВЖК) у сироватці крові, так як цитокіни
стимулюють ліполіз та інгібують синтез тригліцеридів.
Надлишок циркулюючих ВЖК сприяє накопиченню
тригліцеридів та активує ліпіди у формі довго ланцюгових
естрів ацетил-КоА. Такі ліпіди порушують метаболічні функції
жирової тканини. Більше того надлишок вільних жирних
кислот сприяє підвищеному окисненню вільних жирних
кислот та утворенню активних форм кисню.
Вивчення жирнокислотного складу адепоцитів щурів у стані
інсулінорезистентності проводиться з метою встановлення
можливості корекції ліпідного профілю хворих на цукровий
діабет шляхом регуляції харчування.
Методи. Інсулінорезистентність щурів викликалася високо
жировою дієтою на протязі 6 місяців. Протягом експерименту
тварин утримували в згідно з «Загальними етичними
принципами експериментів на тваринах» (Україна, 2001 р.).
Адепоцити виділялися із жирової тканини з використанням
розчину колагенази I типу. Екстракти адепоцитів розділялися
на ліпідні фракції методом тонкошарової хроматографії.
Склад вільних жирних кислот аналізувався методом газово-
рідинної хроматографії. Обробка експериментальних даних
здійснювалася з використанням стандартного t-критерія
Стьюдента, вирогідними вважали результати, якщо Р<0.05.
Результати. Встановлено, що вміст насичених ВЖК значно
збільшується у тварин з ІР в порівнянні із контрольною
групою. Аналіз ненасичених ВЖК виявив статистично
суттєве збільшення моно ненасичених та біненансичених
ВЖК у групі з ІР.
Висновки. Підвищений рівень насичених ВЖК у щурів з ІР
викликає посилення запального процесу шляхом активації
IKKb/NFkB та JNK1/AP1 сигнальних шляхів. Заміна насичених
жирів раціону на ненасичені здатна підвищити чутливість до
інсуліну внаслідок зниження каскаду запальних реакції. В
подальших дослідження доцільно дослідити вплив
ненасичених жирів у раціоні особин з ІР на їх стан та вміст
ВЖК.
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# 341. The effect of Cornus mas L. extracts and loganic acid
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Introduction. One of the possible mechanisms for implementing
hyperglycemia effect on the body under diabetes mellitus (DM)
may be non-enzymatic glycosylation of plasma membrane and
intracellular proteins, which leads to a change in the
morphofunctional state of blood cells. It is expedient to develop
medicinal products with minor side effects to correct these
disorders. Special attention during the search for therapeutic
agents is paid to phytopreparations as to the sources of
biologically active substances, due to their non-toxic and corrective
properties. Our previous studies revealed a hypoglycemic effect of
the extracts from Cornus mas L. and one of its fractions of iridoid
glycosides — loganic acid (LA). The objective of this work is to
compare the influence of extracts from berries of red and yellow C.
mas L. and LA on the morphofunctional state of red blood cells in
rats with experimental DM (EDM).
Methods. The research was carried out on Wistar line male rats
weighing 120 g, provided with free access to food and water, and
stay under standard vivarium conditions. The experiments were
conducted in accordance with the General Ethical Principles for
Animal Experiments (Kyiv, Ukraine, 2001), complying with the
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals
Used for Experimental and Other Scientific Purposes (Strasbourg,
France, 1985). EDM was induced by intraperitoneal streptozotocin
administration. Aqueous solutions of LA and extracts from berries
of red and yellow C. mas L. (14 days in a dose of 20 mg/kg of body
weight) were orally administered to the animals beginning from the
10th day after the diabetes induction. The number of erythrocytes
was calculated, the concentration of hemoglobin was determined
and the resistance of erythrocytes to the action of acid hemolytic
was studied.
Results. It was found out that the administration of extracts from
berries of red and yellow C. mas L. in rats with EDM contributed to
increased resistance of red blood cells to hemolysis, which was
manifested by the shift of the hemolysis peak to the right (from 4.0
min in rats with EDM to 4.5 min in animals with EDM against the
background of the Cornus extracts introduction), and the increase
in the duration of the erythrocyte breakdown process, compared to
diabetes. There were no significant changes in these indices at the
administration of LA, however, there was an increase in the
concentration of hemoglobin (from 10.12 ± 1.52 g% in rats with
EDM to 14.86 ± 1.22 g% in animals with EDM at LA
administration), and, respectively, the color index (from 0,64 ± 0,12
in rats with EDM to 0,91 ± 0,15 in animals with EDM at the
administration of LA).
Conclusions. Consequently, only the administration of the
extracts from C. mas L. causes an increase of the erythrocytes in
blood with increased resistance to the action of acid hemolytic
compared to a separate fraction — the loganic acid. Such results
can be explained by the presence of antioxidants and polyphenols
in the composition of C. mas L. extracts that neutralize the active
forms of oxygen and inhibit lipid peroxidation — the main factors of
the disturbance of the structure of erythrocytes under conditions of
EDM. Acknowledgements: The publication was supported by the
Wrocław Centre of Biotechnology, under the program The Leading
National Research Centre (KNOW – Poland) for the years 2014–
2018.
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# 341. Bплив екстрактів з дерену справжнього (Cornus
mas L.) і логанової кислоти на еритроцити крові за
експериментального цукрового діабету

Дзидзан О.1, Біла І.1, Кухарська A.2, Бродяк І.1, Сибірна Н.1

1Львівський національний університет ім. Івана Франка;
2Вроцлавський університет природничих наук

Вступ. За цукрового діабету (ЦД) одним з можливих
механізмів реалізації впливу гіперглікемії на організм може
бути неферментативне глікозилювання мембранних і
внутрішньоклітинних протеїнів, що призводить до зміни
морфофункціонального стану клітин крові. Для корекції цих
порушень доцільним є розробка лікарських препаратів з
меншою кількістю побічних ефектів. Особлива увага під час
пошуку терапевтичних агентів приділяється фітопрепаратам,
як джерелам біологічно активних речовин, через їхні
нетоксичні та коригуючі властивості. Попередніми нашими
дослідженнями було виявлено гіпоглікемічний ефект
екстрактів з дерену та однієї з його фракції іридоїдних
глікозидів – логанової кислоти (ЛК). Метою цієї роботи є
порівняння впливу екстрактів з ягід червоного та жовтого
дерену справжнього і ЛК на морфофункціональний стан
еритроцитів крові у щурів з експериментальним ЦД (ЕЦД).
Методи. Дослідження проводилися на щурах-самцях лінії
Wistar масою тіла 120 г, яким забезпечували вільний доступ
до їжі та води і перебування у стандартних умовах віварію.
Експерименти проводились згідно «Загальних етичних
принципів проведення експериментів на тваринах» (Київ,
Україна, 2001), що узгоджуються з «Європейською
конвенцією про захист хребетних тварин, які
використовуються для експериментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, Франція, 1985). ЕЦД індукували
внутрішньоочеревним введенням стрептозотоцину.
Починаючи з 10 дня з моменту індукції діабету, тваринам
перорально вводили водні розчини ЛК та екстрактів з ягід
червоного і жовтого дерену (14 днів у дозі 20 мг/1 кг маси).
Підраховували кількість еритроцитів, визначали
концентрацію гемоглобіну і досліджували резистентність
еритроцитів до дії кислотного гемолітика.
Результати. Встановлено, що введення екстрактів з
червоного і жовтого дерену щурам з ЕЦД сприяло
підвищенню резистентності еритроцитів, що проявлялося
зсувом піку гемолізу вправо (з 4,0 хв у щурів з ЕЦД до 4,5 хв у
тварин з ЕЦД на фоні введення екстрактів дерену) та
збільшенням тривалості процесу розпаду еритроцитів,
порівняно з діабетом. За введення ЛК не виявлено
достовірних змін у цих показниках, проте відбувалося
підвищення концентрації гемоглобіну (з 10,12 ± 1,52 г% у
щурів з ЕЦД до 14,86 ± 1,22 г% у тварин з ЕЦД за введення
ЛК) та, відповідно, кольорового показника (з 0,64 ± 0,12 у
щурів з ЕЦД до 0,91 ± 0,15 у тварин з ЕЦД за введення ЛК).
Висновки. Отже, лише введення екстрактів з дерену
справжнього обумовлює збільшення у крові еритроцитів з
підвищеною стійкістю до дії кислотного гемолітика порівняно
з окремою фракцією – логановою кислотою. Такі результати
можна пояснити наявністю в складі екстрактів дерену
антиоксидантів і поліфенолів, що знешкоджують активні
форми оксигену і пригнічують перекисне окиснення ліпідів –
основних чинників порушення структури еритроцитів за умов
ЕЦД. Подяка: Публікація була підтримана Вроцлавським
центром біотехнології в рамках програми Провідний
національний дослідницький центр (KNOW – Польща) для
2014–2018 рр.
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# 343. Implementation of interventional techniques for
treatment of acute myocardial infarction in Poltava Оblast

Oksak G., Holovanova I.

Higher State Educational Institution Ukrainian Medical
Stomatology Academy

Introduction. Prevention and effective treatment of cardiac
diseases are recognized as a problem number one throughout the
world. Acute myocardial infarction differs from other cardiovascular
diseases as the relevance of pre-nursing and emergency medical
care in the case of myocardial infarction is a guarantee of a
successful recovery of the patient in most cases. The absence of
such measures often become a cause of death even for young
people who have been exposed to this acute cardiac pathology.
Interventional cardiology provides physicians with precise
information about disease and helps to consider the most effective
methods of treatment. Due to the advancement in interventional
cardiology, the developed countries managed to reduce mortality
from acute myocardial infarction (AMI) to 4-7%, meanwhile in
Ukraine it exceeds 30%.
Our aim is to reduce the number of cardiac disease cases by
effective development of interventional cardiology in Ukraine,
namely in Poltava Oblast.
The task of the scientific work is to assess the state of
interventional cardiology in Poltava Oblast, to improve the
outcomes of patients with acute myocardial infarction treated by
interventional cardiology in the Poltava Oblast.
Methods. General research methods we have used include
statistical, bibliosemantic, dialectic, observational and comparative
methods.
Conlusions. 1.In acute myocardial infarction timely urgent
treatment provides a successful recovery of the patient, unlike
other cardiovascular diseases. 2.Seasonal correlation of acute
myocardial infarction was noted: the largest relative proportion of
this disease is related to summer and autumn. 3. The highest
relative proportion of morbidity belongs to the group of 60-69
years. The risk of complications is associated with patient`s age.
4.The study established the effect of reduced delivery times of the
patient on the outcomes of the interventional methods of
treatment. 5.The timely arrival of ambulance reduces the chances
of complications of cardiac intervention by 55%. 6.The
improvement of management of emergency care influences the
quality of interventional cardiology in patients with AMI.

# 343. Впровадження інтервенційних методів лікування
гострого інфаркту міокарду у Полтавській області

Оксак Г., Голованова І.

Вищий державний навчальний заклад України «Українська
медична стоматологічна академія»

Вступ. У всьому світі проблемою номер один визнано
профілактику серцевих недуг, та ефективне їх лікування.
Гострий інфаркт міокарда вирізняється серед серцево-
судинних хвороб, оскільки своєчасність долікарської та
невідкладної медичної допомоги при нападі інфаркту
міокарда в більшості випадків є запорукою успішного
одужання хворого. Саме відсутність таких заходів часто стає
причиною смерті навіть молодих людей, яким довелося
зіткнутися з цією гострою серцевою патологією. За
допомогою інтервенційної кардіології лікарі можуть отримати
точні відомості про захворювання і прийняти найбільш
ефективний метод лікування. Завдяки розвитку
інтервенційної кардіології, у розвинених країнах вдалося
зменшити смертність від гострого інфаркту міокарду (ГІМ) до
4-7%, в Україні вона перевищує 30%.
Нашою метою є зниження кількості випадків серцево-
судинних захворювань шляхом ефективного розвитку
інтервенційної кардіології в Україні, а саме в Полтавській
області.
Завдання наукової роботи полягає в оцінюванні стану
інтервенційної кардіології в Полтавській області, покращення
результатів лікування методом інтервенційної кардіології
хворих на гострий інфаркт міокарду в Полтавській області.
Методи. До загальнонаукових методів дослідження, які ми
застосовували, належать: статистичний, бібліосемантичний,
діалектичний, спостерігаючий, порівняльний.
Висновки. 1.При гострому інфаркті міокарду, на відміну від
інших серцево-судинних захворювань, своєчасне ургентне
лікування забезпечує успішне відновлення пацієнта.
2.Відмічається сезонна залежності захворюваності гострим
інфарктом міокарда: найбільша відносна частка цього
захворювання відноситься до літа та осені. 3. Найбільша
відносна частка захворюваності відноситься до групи 60-69
років. Ризик ускладнень співвідноситься з віком пацієнта.
4.Дослідження встановило вплив зменшених термінів
доставки пацієнта на ефект від проведених інтервенційних
методів лікування. 5.Своєчасне прибуття швидкої допомоги
знижує шанси ускладнення серцевого втручання на 55%.
6.Вдосконалення управління швидкої медичної допомоги
впливає на якість інтервенційної кардіології у хворих з ГІМ.
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# 350. Study of the antibiotics prescription for treatment of
respiratory infections in the primary health care institutions in
the Republic of Moldova in the winter season during
2015-2016

Gutu L., Rimis C., Popa M.

Nicolae Testemitanu State University of Medicine and Pharmacy of
the Republic of Moldova

Introduction. According to the WHO, the antibiotic resistance is
one of the biggest threats to global health. The excessive and
inappropriate antibiotic use contributes to the development of
bacterial resistance to antimicrobial medications. More than 90%
of antibiotics are prescribed by family doctors and about 70% of
them are prescribed for the treatment of respiratory tract infections
(RTI). The study scope was to evaluate the antibiotic prescription
by the family doctors.
Methods. The study was performed at the Territorial Medical
Associations from the five sectors of Chisinau municipality. In the
study participated 94 family doctors that had completed the
standardized questionnaire, used in the HAPPY AUDIT* study.
There were filled 1486 questionnaires for the patients with RTI.
Results. Antibiotics had been prescribed in 53.3% cases of the
acute RTI. The demographic structure of the patients was the
following: 55.9% adults and 44.1% children, 50.9% females and
49.1% males. In 70% of cases, antibiotics were prescribed after
the first visit and in 30% - during the second visit to the family
doctor. The average duration of the clinical symptoms before
consultation was 2.9 days. The main accused symptoms by the
patients were cough and/or rhinorrhea (69.7%), fever (61.6%),
painful swallowing (33.7%) and tonsillar exudates (20.5%).
Antibiotics were prescribed in 60% of cases with fever, in 68.7%
cases with cough and/or rhinorrhea, 37.1% with painful swallowing
and 28.7% with tonsillar exudates. The viral etiology was
supposed to be in 52.8% of all patients. Strep A test was
performed in 2.6% cases, Protein C Reactive (CRP) test in 1.4%
and X-ray examination was conducted in 19.3% of patients prior to
the antibiotic prescription. The main primary diagnosis was acute
respiratory viral infection (36.6%), acute tonsillitis (15.7%), acute
pharyngitis (11.5%), acute bronchitis (13.4%), acute otitis media
(6.0%), pneumonia (3.3%), exacerbation of COPD or chronic
bronchitis (3.3%) and other RTI (10.2%).
About 25.6% of the patients with acute bronchitis, 23.9% - acute
tonsillitis, 11.6 % - pneumonia and 10.4 % - acute pharyngitis were
treated with antibiotics. The Penicillin group of antibiotics was
prescribed in 52.9%, including amoxicillin + clavulanic acid (30%),
amoxicillin (21%) and penicillin V (1.9%). Cephalosporins and
Macrolides were prescribed in 21.7% and 18% of patients with
RTI.
Conclusions. The study identified an over-prescription of
antibiotics at the primary health care institutions in case of RTI.
There is a need of trainings targeting family doctors for improving
the quality of antibiotic prescription according to the international
recommendations.
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# 350. Вивчення призначення антибіотиків для лікування
респіраторних інфекцій в установах первинної медичної
допомоги в Республіці Молдова в зимовий період
протягом 2015-2016 років

Гуту Л., Ріміс К., Попа М.

Державний університет медицини та фармації ім. Ніколає
Тестемицану Республіки Молдова

Вступ. За даними ВООЗ, антибіотикорезистентність є однією
з найбільших загроз для глобального здоров'я. Надмірна та
невідповідна антибіотикотерапія сприяє розвитку бактерійної
стійкості до протимікробних препаратів. Більше 90%
антибіотиків призначають сімейні лікарі і близько 70% з них
призначаються для лікування інфекції дихальних шляхів
(ІДШ) Метою дослідження було оцінити призначення
антибіотиків сімейними лікарями.
Методи. Дослідження проводилося в Територіальних
медичних асоціаціях з п'яти секторів муніципалітету
Кишинева. У дослідженні брали участь 94 сімейних лікарів,
які заповнили стандартизовану анкету, використану в
дослідженні HAPPY AUDIT *. Було заповнено 1486 анкет для
пацієнтів з ІДШ.
Результати. Антибіотики були призначені у 53.3% випадків
гострої ІДШ Демографічна структура пацієнтів була такою:
55,9% дорослих та 44,1% дітей, 50,9% жінок та 49,1%
чоловіків. У 70% випадків антибіотики призначались після
першого візиту і у 30% - під час другого візиту до сімейного
лікаря. Середня тривалість клінічних симптомів до
консультації становила 2,9 дня. Основними скаргами
пацієнтів були кашель та/або ринорея (69,7%), лихоманка
(61,6%), біль при ковтанні (33,7%) і виділення з мигдаликів
(20,5%). Антибіотики були призначені у 60% випадків з
лихоманкою, у 68.7% випадків з кашлем та/або ринореєю,
37.1% випадків з болем при ковтанні та у 28,7% випадків з
виділеннями з мигдаликів. Вірусна етіологія передбачалась у
52,8% усіх пацієнтів. Стрептококовий тест проводився у 2.6%
випадків, тест на визначення С-реактивного білка (СРБ) у
1.4% і рентгенівське дослідження виконувалось у 19.3%
пацієнтів перед призначенням антибіотиків. Основними
первинними діагнозами були гостра респіраторна вірусна
інфекція (36,6%), гострий тонзиліт (15,7%), гострий фарингіт
(11,5%), гострий бронхіт (13,4%), гострий середній отит
(6,0%), пневмонія (3,3%), загострення ХОЗЛ або хронічного
бронхіту (3,3%) та інші ІДШ (10,2%).
Біля 25.6% пацієнтів з гострим бронхітом, 23.9% з гострим
тонзилітом, 11.6% з пневмонією та 10.4% з гострим
фарингітом лікувались антибіотиками Антибіотики
пеніцилінової групи були призначені у 52.9%, включаючи
амоксицилін + клавуланова кислота (30%), амоксицилін (21%)
та пеніцилін V (1.9%). Цефалоспорини та макроліди
призначались у 21.7% та 18% пацієнтів з ІДШ.
Висновки. У дослідженні виявлено надмірне призначення
антибіотиків в установах первинної медичної допомоги у
випадку ІДШ. Існує потреба в тренінгах, спрямованих на
сімейних лікарів для підвищення якості призначення
антибіотиків відповідно до міжнародних рекомендацій.
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# 363. Results of the study of combined application of
domestic interferon inducers at experimental tick-borne viral
encephalitis

Kozlovskyi M., Lozynskyi I.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MoH of Ukraine

Introduction. An effective domestic remedy for the fight of viral
infections is fairly amixine. An undesirable effect of its application
is characteristic of interferon inducers a phenomenon of
refractoriness, manifested by a decrease in the production of
interferon in response to re-input of it over a period of time. One of
the ways to overcome this phenomenon is the rational combination
of the different for the nature of interferon inducers, when different
mechanisms of stimulation of the interferon system are
implemented, which can lead to greater accumulation of interferon
in the body. To this purpose, the effectiveness of combined use of
amixine with other domestic interferon inducers - amizon and
altabor was investigated in the experimental model of tick-borne
viral encephalitis (TBVE).
Methods: The study was conducted on laboratory mice in
compliance with requirements and methods recommended for
testing interferon inducers (N.P. Chyzhov at al., 1988). Interferon
levels in mice blood serum samples after administration of the
tested drugs were determined by based on the delay of cytopathic
effect of mice encephalomyocarditis virus in L-929 cell culture.
Antiviral effect was assessed according to the level of protection
(%) calculated as a difference between the test and control animal
groups infected with tick-borne encephalitis virus by injections in
the anterior abdominal wall, and also according to the average life
expectancy of test animals in comparison to controls.
Results.When combined application of amixine and amizon with
an interval of 72 hours, the concentration of interferon in the blood
of animals at the peak of the refractory phase increased by 4-6
times (to 320-640 units/ml after 18 hours), compared with the
results obtained in the same period in the dual-dose administration
of only one drug, with the traces of interferon (10-20 units/ml) were
recorded in 48 hours after the introduction, which was not
observed in the first case.
The combined therapeutic and prophylactic application of the
above-mentioned interferon inducers at the experimental TBVE
provided an increase of 11.7% of antiviral resistance from lethal
infection in 40% of mice compared with the individual
administration of the amixine itself and a similar increase in the
average life expectancy of infected animals for 1.1 days.
In the case of a combination of amixine with altabor there was no
significant increase in the synthesis of interferon and prolongation
of its circulation in the mice's organism, which can be explained
mainly due to the low interferon-inducing activity of altabor in
comparison with the amixine. Accordingly, no significant increase
in the protective effect from the combined use of the indicated
preparations at the experimental TBVE was recorded.
Conclusions. The conducted studies indicate the effectiveness
and promising of the optimal combined use of domestic interferon
inducers amixine and amizon for the fight of many viral infections
and the inappropriate of combined use of amixine and altabor for
the prevention and treatment of tick-borne viral encephalitis.

# 363. Результати вивчення поєднаного застосування
вітчизняних індукторів інтерферону при
експериментальному кліщовому вірусному енцефаліті

Козловський М., Лозинський І.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Ефективним вітчизняним засобом боротьби з
вірусними інфекціями справедливо вважається аміксин.
Небажаним ефектом його застосування є характерне для
індукторів інтерферону явище рефрактерності, що
проявляється зниженням продукції інтерферону у відповідь
на повторне його введення через певний проміжок часу.
Одним із способів подолання даного феномену є раціональне
поєднання різних за природою індукторів інтерферону, коли
реалізуються різні механізми стимуляції інтерферонової
системи, що може призводити до більшого накопичення
інтерферону в організмі. З цією метою на експериментальній
моделі кліщового вірусного енцефаліту (КВЕ) було
досліджено ефективність поєднаного застосування аміксину
з іншими вітчизняними індукторами інтерферону - амізоном
та альтабором.
Методи: Дослідження проводили на лабораторних мишах
згідно з вимогами і методами, рекомендованими для оцінки
індукторів інтерферону (Чижов Н.П.та ін., 1988). Рівні
інтерферону в пробах сироваток крові мишей визначали
мікрометодом за затримкою цитопатичної дії тест-вірусу
енцефаломіокардиту мишей (ЕМС) у культурі клітин L-929.
Противірусну активність оцінювали за ступенем захисту (в %)
(різниця у виживанні між дослідною та контрольною групами
тварин, інфікованих вірусом кліщового енцефаліту), а також
за показником середньої тривалості життя піддослідних
тварин у порівнянні з контрольними.
Результати. При поєднаному застосуванні з інтервалом 72
год. аміксину та амізону концентрація інтерферону в крові
тварин на піку фази рефрактерності зростала у 4-6 разів (до
320 – 640 од/мл через 18 год.), порівняно з результатами,
отриманими в аналогічний період при дворазоному введенні
лише одного препарату, причому сліди інтерферону (10-20
од/мл) реєструвались і через 48 год. після введення, чого не
спостерігалось у першому випадку.
Сумісне лікувально-профілактичне застосування
вищевказаних індукторів інтерферону при
експериментальному КВЕ забезпечувало зростання на 11,7 %
противірусної резистентності від летальної інфекції 40 %
мишей у порівнянні з індивідуальним введенням самого
лиш аміксину та аналогічне збільшення середньої тривалості
життя інфікованих тварин на 1,1 дня.
У випадку комбінації аміксину з альтабором суттєвого
посилення синтезу інтерферону та пролонгації його
циркуляції в організмі мишей не спостерігалось, що можна
пояснити, головним чином, через невисоку, порівняно з
аміксином, інтерфероніндукуючу активність альтабору. Не
реєструвалось, відповідно, і вираженого збільшення
протективного ефекту від спільного застосування вказаних
препаратів при експериментальному КВЕ.
Висновки. Проведені дослідження свідчать про ефективність
та перспективність оптимального поєднаного застосування
вітчизняних індукторів інтерферону аміксину та амізону для
боротьби з багатьма вірусними інфекціями і недоцільність
спільного використання аміксину та альтабору для
профілактики та лікування кліщового вірусного енцефаліту.
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# 376. Assessment of morbidity and disability due to
cardiovascular diseases of the population of Rubizhne city,
Luhansk Oblast in 2015–2017

Vinogradov O., Astakhova S., Volodina V.

SE Taras Shevchenko Luhansk National University

Introduction. The population's need for rehabilitation is
determined by the demographic situation and morbidity and their
social sequences. During the last 25 years the prevalence of
cardiovascular disease (CVD) in Ukraine has increased threefold,
and the mortality rate increased by 45%. CVD continue to play a
major role in shaping the general population of people with
disabilities in the country. At the same time, according to A. V.
Ipatov et al. (2017), the rehabilitation measures for CVD are mainly
limited to observing the sparing regimen, which involves significant
restrictions of physical and emotional activities, and thus leads to
physical maladaptation of a patient. In order to solve the issues,
WHO stresses that "to ensure medium-term planning of
rehabilitation services it is necessary to have the actual database
on the epidemiology of disability ... and needs rehabilitation
available". Thus, the objective of this study was to evaluate
morbidity and disability due to cardiovascular diseases, which
identify the need for complex rehabilitation of patients of Rubizhne
city, Lugansk Oblast.
Methods. The study was carried out based on the calculation and
analysis of demographic and health indicators in 2015–2017. The
following was studied: primary and general morbidity, structure of
the primary and general morbidity of the population, the general
and primary disability, the structure of general and primary
disability.
Results. It has been found that the prevalence of CVD in
Rubizhne city, Luhansk Oblast, is high, and much higher than the
mean values for Ukraine. Thus, the average prevalence of CVD for
the last three years is 514,2 per 1000 population. Compared to
previous years, the increase of the total number of CVD cases, the
reduction of the number of CVD patients who were treated on
inpatient basis, and at the same time the increase in the average
length of hospital stay of cardiac patients is noted in 2017. The
average primary disability was 26.6 per 10 thousand population
over the last three years. The majority of disabled patients were of
working age. The share of CVD in the structure of causes of
primary disability is, on the average, 73,53%.
Conclusions. Thus, we can state that in Rubizhne city, Luhansk
Oblast, the prevalence of CVD is high, which makes it the main
cause of disability of people of the working age. It is important to
note the increase of the duration of hospital stay of the cardiac
patients. One of the reasons for long hospital stay of patients is the
lack of early comprehensive rehabilitation, which could reduce the
number of patient days, as well as the primary disability of cardiac
profile patients. It is planned to calculate the needs for
rehabilitation of the population in Lugansk Oblast on the next
stages of this research.
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# 376. Оцінка захворюваності та інвалідизації внаслідок
хвороб органів кровообігу населення м. Рубіжного
Луганської області у 2015–2017 рр.

Виноградов О., Астахова С., Володіна В.

ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса
Шевченка»

Вступ. Потреба населення в реабілітаційній допомозі
визначається демографічною ситуацією, а також зростанням
захворюваності та її соціальних наслідків. В Україні протягом
останніх 25 років поширеність серцево-судинних захворювань
(ССЗ) зросла утричі, а рівень смертності збільшився на 45%.
Хвороби системи кровообігу продовжують відігравати
основну роль у формуванні загального контингенту осіб з
інвалідністю в країні. При цьому, за даними А. В. Іпатова та ін.
(2017), реабілітаційні заходи при ССЗ, в основному, зводяться
до дотримання термінів ощадного режиму, що передбачає
значні обмеження фізичних та емоційних навантажень, і
призводить пацієнта до фізичної дезадаптації. Для вирішення
проблемних питань ВООЗ звертає увагу на те, що «для
середньострокового забезпечення планування
реабілітаційних послуг, необхідна актуальна база даних щодо
епідеміології інвалідності… та потреб у реабілітації». Отже,
метою дослідження була оцінка захворюваності та
інвалідизації внаслідок хвороб органів кровообігу, які
визначають потреби у комплексній реабілітації хворих на ССЗ
м. Рубіжного Луганської області.
Методи. Дослідження проводили на основі розрахунку та
аналізу медико-демографічних показників за 2015–2017 рр.
Оцінювали первинну та загальну захворюваність, структуру
первинної та загальної захворюваності населення, загальну
та первинну інвалідність, структуру загальної та первинної
інвалідності.
Результати. Встановлено, що у м. Рубіжному Луганської
області спостерігається достатньо висока поширеність ССЗ,
яка значно перевищує середні показники по Україні. Так,
середня поширеність ССЗ протягом останніх трьох років
становила 514,2 на 1000 населення. Порівняно з минулими
роками, у 2017 р. спостерігалося зростання загальної
кількості випадків ССЗ, зменшення кількості хворих на ССЗ,
які проходили стаціонарне лікування, але при цьому
відбувалося зростання середньої тривалості перебування
кардіологічних хворих на ліжку. Середня первинна
інвалідизація за останні три роки була на рівні 26,6 на 10 тис.
населення. Більшість осіб, яким була встановлена група
інвалідності, були працездатного віку. Частка хвороб системи
кровообігу в структурі причин первинної інвалідності
складала у середньому 73,53%.
Висновки. Таким чином, можемо констатувати, що у м.
Рубіжному Луганської області спостерігається значна
поширеність ССЗ, які є основною причиною інвалідизації осіб
працездатного віку. Звертає на себе увагу збільшення
тривалості стаціонарного лікування кардіологічних хворих.
Однією з причин тривалого перебування хворих у стаціонарі є
відсутність ранньої комплексної реабілітації, реалізація якої
дозволить скоротити кількість ліжко-днів, а також знизити
первинну інвалідизацію пацієнтів кардіологічного профілю. На
наступних етапах дослідження планується проведення
розрахунку потреб у реабілітації населення Луганської
області.
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# 385. Relevant pathogens of bacterial purulent meningitis in
Ukraine

Vynnyk N., Zadorozhna V.

Gromashevskyi Institute of Epidemiology and Infectious Diseases
of the NAMS of Ukraine

Introduction. Bacterial purulent meningitis (BGM) refers to those
infectious diseases, which are characterized by high mortality and
persistent disability. This fact develops the problem of BGM
beyond the solely medical sphere, increases the relevance of the
choice of schemes for the empirical treatment regime, taking into
account the prevalence of pathogens, their sensitivity to
antibacterial drugs and other epidemiological characteristics of
these diseases. Registration of a meningococcal infection has
certain features, namely, meningitis is recorded as a separate
nosological form and not included in the registry of the listed
numbers of BPM. Therefore, the aim of our study was to determine
the etiological structure of BPM taking into account the role of all
identified pathogens and the tendency towards their significance in
the intensification of the epidemic process.
Methods. The morbidity analysis of BPM was carried out for the
period of 2012 - 2016 using statistical reporting (f. # 1.40). A
retrospective epidemiological analysis was used in this work.
Results. The number of registered BPMs for 2012 -2106 ranged
from 313 to 476 cases. In total, during the observation period,
meningitis was laboratory confirmed to be a generalized form of
meningococcal infection, setting 6.5% - 24.7% of the total number
of registered BMS cases. N. meningitidis serogroup B appeared to
be the leading etiologic agent of meningococcal meningitis (52.2%
- 64.7%). Attention is drawn to the fact that the proportion of
atypical meningococci increases with age (from 14.1% to 32.5%).
The mortality rate for meningococcal infection among children
under the age of 17 in 2016 was 14% (from 4.8% to 33.3%
depending on the oblast), and among children under 1 year of age
- 25%, which may indirectly testify about the quality of the provided
locally medical care. S. pneumoniae was the cause of meningitis in
12.4% - 19.0% of cases (serotyping was not performed), H.
influenzaetype b - 0.7% - 1.7%, streptococci - at 5.0% - 10.8%,
staphylococci - 5.7-11.2%, other pathogens - 4.5% - 10.6%.
Attention is drawn to the relatively high proportion of BPM of
uncertain etiology, during the period under study it has a clear
tendency towards an increase (from 44.4% to 54.2%) and a low
etiologic confirmation of the diagnosis of meningococcal infection
(45% of those diagnosed with the meningococcal disease).
Conclusions. During 2012-2016, in Ukraine, the leading etiologic
agents of the BPM were meningococci (with the prevalence of
serotype B), pneumococci, streptococci, and staphylococci. The
tendency towards an increase in the proportion of uncertain
etiology of BPM and a low etiologic confirmation of the diagnosis of
meningococcal infection testifies to the existence of a problem in
bacteriological diagnostics. High mortality in meningococcal
meningitis is an indirect evidence of late diagnosis and inadequate
level of medical care. This stipulates the need to increase the
etiological diagnosis and further study of the problem of BPM, in
particular regarding the effectiveness of etiotropic treatment and
the appropriateness of specific prevention introduction.

# 385. Актуальні збудники бактеріальних гнійних
менінгітів в Україні

Винник Н., Задорожна В.

Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України

Вступ. Бактеріальні гнійні менінгіти (БГМ) відносяться до тих
інфекційних хвороб, для яких характерні висока летальність
та стійка інвалідизація. Це виводить проблему БГМ за рамки
суто медичної сфери, підвищує актуальність вибору схем для
емпіричного режиму лікування з урахуванням поширеності
збудників, їх чутливості до антибактеріальних лікарських
засобів та інших епідеміологічних характеристик цих хвороб.
Реєстрація менінгокової інфекції має певні особливості, а
саме менінгіти фіксуються як окрема нозологічна форма та
не включені до реєстру загальної кількості БГМ. Тому метою
нашого дослідження було визначити етіологічну структуру
БГМ з урахуванням ролі всіх ідентифікованих збудників та
тенденцію щодо їх значення в інтенсифікації епідемічного
процесу.
Методи. Аналіз захворюваності на БГМ проводили за період
2012 - 2016 рр. із використанням даних статистичної звітності
(ф.№1,40). У роботі застосовували ретроспективний
епідеміологічний аналіз. Результати. Кількість
зареєстрованих БГМ за 2012-2106 рр. коливалася від 313 до
476 випадків. Загалом за період спостереження лабораторно
підтверджений менінгіт, як генералізована форма
менінгококової інфекції, становив 6,5% - 24,7% від загальної
кількості зареєстрованих БГМ. N. meningitidis serogroup B
виявився провідним етіологічним агентом менінгококових
менінгітів (52,2% - 64,7%). Привертає увагу той факт, що
частка нетипова них менінгококів з роками зростає (від 14,1%
до 32,5%). Летальність від менінгококової інфекції серед
дітей віком до 17 років у 2016 р. становила 14% (від 4,8% до
33,3% у залежності від регіону), а серед дітей віком до 1 року
– 25%, що може опосередковано свідчити про якість надання
медичної допомоги на місцях. S .pneumoniae був причиною
менінгіту в 12,4% - 19,0% випадків (серотипування не
проводилося), H. influenzaetype b – у 0,7% - 1,7%, стрептококи
– у 5,0% - 10,8%, стафілококи – у 5,7-11,2%, інші збудники – у
4,5% - 10,6%. Привертає увагу досить висока частка БГМ
невизначеної етіології, що протягом досліджуваного періоду
має чітку тенденцію до зростання (від 44,4% до 54,2%), та
низький показник етіологічного підтвердження діагнозу
менінгококової інфекції (45% від кількості обстежених з
діагнозом менінгококової інфекції).
Висновки. Протягом 2012 - 2016 рр. в Україні провідними
етіологічними агентами БГМ були менінгококи (з перевагою
серотипу В), пневмококи, стрептококи та стафілококи.
Тенденція до зростання частки невизначеної етіології БГМ та
низький показник етіологічного підтвердження діагнозу
менінгококової інфекції свідчить про існування проблеми
щодо бактеріологічної діагностики. Висока летальність при
менінгококових менінгітах є опосередкованим свідченням
пізньої діагностики та недостатнього рівня надання медичної
допомоги. Зазначене обумовлює необхідність підвищення
етіологічної діагностики та подальшого вивчення проблеми
БГМ, зокрема щодо ефективності етіотропного лікування і
доцільності впровадження специфічної профілактики.
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# 393. Analysis of the efficacy of clinical diagnosis as the data
of pathoanatomical researches in patients with HIV-infection
in Lviv Oblast in 2017

Herasun O.1, Sosna H.1, Sorokolit A.2
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Introduction. In 2017, more than 3000 deaths from AIDS-related
illnesses were registered in Ukraine, of which 90 were in Lviv
Oblast. A preliminary analysis of the mortality rate among HIV-
infected in infectious inpatients (Lviv Regional Infectious Diseases
Clinical Hospital [LRIDCH]) for 5 years, it was found that a
complete coincidence of clinical and pathoanatomical diagnoses
(CaPD) was found only in 45.7% of the deceased. Obtaining this
data set a new goal for us: an analysis of the causes of lethality at
the oblast level.
Methods. Retrospective analysis of the protocols of the
pathoanatomical study of patients diagnosed with HIV-infection,
who died in hospitals in Lviv Oblast during 2017.
Results. Throughout the analyzed period in Lviv Oblast, there
were 90 registered deaths among HIV-infected persons. 67 deaths
occurred in men (74.4%), 23 in women (25.6%), the average age
of patients was 41.3 ± 0.2.
At the time of death, 89 (98.9%) patients were in medical
institutions, 1 (1.1%) was at home. The distribution of lethal cases
in medical institutions was as follows: 65 (73.0%) persons died in
Lviv Regional Phthisiopneumonal Clinical Treatment and
Diagnostic Center (LRPCTDC), 11 (12.3%) persons - in the
Central District Hospitals of the oblast (CDH), 4 (4.5%) persons - in
the LRIDCH, 3 (3.4%) persons in each of the next hospitals: in Lviv
Regional Clinical Hospital and in Lviv Regional State Clinical
Psychiatric Hospital, 2 (2.3%) in the 5th Communal City Clinical
Hospital , 1 (1.1%) person - in Lviv Regional State Drug Addiction
Clinic.
87 (96.7%) persons died of diseases caused by AIDS, and 3
(3.3%) people - from diseases not related to HIV-infection.
68 (75.6%) patients had complete CaPD overlap, in 12 (13.3%)
cases - divergence of diagnoses, in 10 (11.1%) patients -
hyperdiagnosis of the underlying disease. In 7 out of 10 (70.0%)
cases, hyperdiagnosis took place in favor of tuberculosis.
The structure of the differences in the CaPD, in hospitals was as
follows: 8 (66.7%) - LRPCTDC, 2 (16.7%) - in LRIDCH, 1 (8.3%) -
in the communal 5th city clinical hospital, 1 (8.3%) - in the CDH.
Differences in diagnoses arose with the following nosologies
diagnosed post-mortem: 3 (25.0%) cases of CMV infection, 3
(25.0%) - generalized tuberculosis, 1 (8.3%) cases of
cryptococcosis, histoplasmosis, TORCH-infection, and diffuse B-
cell lymphoma, toxoplasmosis and candidiasis
meningoencephalitis.
Conclusions. The level of discrepancy in clinical and
pathoanatomical diagnoses detected in oblast is 13.3%. Mistakes
in diagnoses can be associated with a lack of awareness of
doctors regarding the diagnosis of TORCH-infections,
cryptococcosis, histoplasmosis, and polymorphism of the clinical
picture of opportunistic infections. Due to the large number of
hyper-and hypodiagnosis of tuberculosis, we believe that the
diagnosis of this infection needs to be improved.
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# 393. Аналіз ефективності клінічної діагностики
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хворих на ВІЛ-інфекцію по Львівській Області за 2017 рік

Герасун О.1, Сосна Г.1, Сороколіт А.2

1Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького;
2КЗ «Львівський обласний центр громадського здоров'я»

Вступ. За 2017 рік в Україні зареєстровано понад 3 тисячі
випадків смерті від захворювань, зумовлених СНІДом, з них
90 у Львівській області. Попередньо аналізуючи летальність
серед ВІЛ-інфікованих по інфекційному стаціонару (Львівська
обласна інфекційна клінічна лікарня [ЛОІКЛ]) за 5 років, було
виявлено, що повний збіг клінічного і патологоанатомічного
діагнозів (КіПД) виявляється лише у 45,7% померлих.
Отримання цих даних поставило перед нами нову мету:
аналіз причин летальності на рівні області.
Методи. Ретроспективний аналіз протоколів
патологоанатомічного дослідження хворих із діагнозом «ВІЛ-
інфекція», померлих у стаціонарах Львівської області
упродовж 2017 року.
Результати. За аналізований період у Львівській області
зареєстровано 90 летальних випадків серед ВІЛ-інфікованих
осіб. 67 летальних випадків припадало на чоловіків (74,4%),
23 – на жінок (25,6%), середній вік хворих становив 41,3±0,2.
На момент смерті 89 (98,9%) хворих перебували в медичних
установах, 1 (1,1%) хворий – вдома. Розподіл летальних
випадків по медичних закладах виглядав наступним чином:
65 (73,0%) осіб померли у Львівському регіональному
фтизіопульмонологічному клінічному лікувально-
діагностичному центрі (ЛРФПКЛДЦ), 11 (12,3%) осіб – у
Центральних районних лікарнях області (ЦРЛ), 4 (4,5%) особи
– в ЛОІКЛ, по 3 (3,4%) особи – у Львівській обласній клінічній
лікарні та у Львівській обласній державній клінічній
психіатричній лікарні, 2 (2,3%) особи – у Комунальній 5-тій
міській клінічній лікарні», 1 (1,1%) особа – у Львівському
обласному державному клінічному наркологічному
диспансері.
87 (96,7%) осіб померли від захворювань, зумовлених
СНІДом, 3 (3,3%) осіб – від захворювань не пов’язаних з ВІЛ-
інфекцією.
У 68 (75,6%) пацієнтів спостерігали повний збіг КіПД, у 12
(13,3%) випадках – розбіжність діагнозів, у 10(11,1%) хворих –
гіпердіагностика основного захворювання. У 7 з 10 (70,0%)
випадках гіпердіагностика відбувалася на користь
туберкульозу.
Структура розбіжностей КіПД, по стаціонарах була наступна:
8 (66,7%) – ЛРФПКЛДЦ, 2 (16,7%) – в ЛОІКЛ, 1 (8,3%) – в
комунальній 5-тій міській клінічній лікарні, 1 (8,3%) – у ЦРЛ.
Розбіжності діагнозів виникли при наступних нозологіях,
діагностованих постмортально: 3 (25,0%) випадки СМV-
інфекції, 3 (25,0%) – генералізованого туберкульозу, по 1
(8,3%) випадку криптококозу, гістоплазмозу, TORCH-інфекції
та дифузної В-клітинної лімфоми, токсоплазмозного та
кандидозного менінгоенцефаліту.
Висновки. Виявлено рівень розбіжності клінічного і
патологоанатомічного діагнозів по області – 13,3%. Помилки у
діагнозах можна пов’язати з недостатньою інформованістю
лікарів щодо діагностики TORCH-інфекцій, криптококозу,
гістоплазмозу та поліморфізмом клінічної картини
опортуністичних інфекцій. У зв’язку з великою кількістю
гіпер- та гіподіагностики туберкульозу, ми вважаємо, що ця
інфекція потребує удосконалення діагностики.
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# 395. Clinical and laboratory features of the course of
infectious mononucleosis caused by mono- and mixed
infection EBV and CMV

Klymenko Kh.

Danylo Halytskyі Lviv National Medical University

Introduction. Infectious mononucleosis remains relevant for
studying, as its incidence among children in Ukraine according to
WHO data has increased by almost 5 times. Objective: to study
clinical features of the course of infectious mononucleosis (IM) in
children caused by Epstein Barr viral infection and mixed infection-
Epstein Barr virus and cytomegalovirus.
Methods. 53 medical cards of the first 5 years of life in-patients
that were treated at Lviv Regional Infectious Clinical Hospital
during 2012-2015 with a diagnosis of IM, which had been
confirmed by the findings of serological examination, have been
analyzed. The patients were divided into 2 groups, group 1
consisted 23 children who had been found IgM to Epstein-Barr
virus, group 2 included 28 children with Epstein-Barr virus (EBV)
and cytomegalovirus (CMV) co-infection.
Results. The average age of children in group 1 was 40.15 ± 4.18
months, of those in group 2 it was 48.84 ± 4.40 months. In most
children, the onset of the disease was acute (67.1% of children in
group 1 and 85.2% of group 2) and was characterized by a
hyperthermic syndrome, intoxication, tonsillitis, lymphadenopathy,
and 45.3% of patients had been diagnosed with
hepatosplenomegaly. Exanthema and hyperthermic syndrome
were more common in children of group 1 (30.4% and 73.9%), but
the differences found were not statistically reliable.
In children of group 1, lacunar tonsillitis was reliably more common
(65.4%), compared to patients in group 2 (42.1%).
Children in group 2 were more likely to have leukocytosis (85.7%),
and a higher number of lymphocytes in the peripheral blood. An
elevated ESR was reliably more common group 1 patients, and
besides, their median ESR was higher (Me = 24.0 mm / h, (15-33
mm / h, p = 0.01).
In patients with IM caused by a viral co-infection, the level of IgM
antibodies to the capsid antigen EBV was on average 10.91 ± 2.08
units and was statistically reliably higher than that in children with
EBV mononucleosis (6.67 ± 0.83 units, p <0.05).
The bacteriological examination of mucus from the fauces isolated
pathogenic and opportunistic microflora in 43.8% of patients in
group 1 and 51.7% of group 2. It included Staphylococcus aureus,
Streptococcus pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, and
Candida genus fungi.
Conclusions. It has been established that the course of infectious
mononucleosis in children with IM caused by co-infection of
Epstein-Barr and cytomegalovirus viruses was more severe.
Apparently, in the majority of patients under observation, infection
with EBV was preceded by infection with CMV, which caused
asymptomatic cytomegalovirus infection, but this infection was re-
activated against the background of immunopathological changes
in the macroorganism in response to a contact with EBV.
Reactivation of CMV in acute EBV infection changed the course of
IM in children slightly, the frequency of severe disease progressed
first, these children had higher levels of virocytes in the blood,
more pronounced changes in the biochemical parameters of blood,
but this did not affect the duration and effects of IM.

# 395. Клініко-лабораторні особливості перебігу
інфекційного мононуклеозу, спричиненого моно- та мікст-
інфекцією ЕБВ та ЦМВ

Клименко Х.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. Інфекційний мононуклеоз залишається актуальним
для вивчення, оскільки захворюваність в Україні серед дітей
за даними ВООЗ зросла майже в 5 разів. Мета роботи:
дослідити клінічні особливості перебігу інфекційного
мононуклеозу (ІМ) у дітей спричиненого Епштейн-Барр
вірусною інфекцією та мікст інфекцією - Епштейн-Барр
вірусом і цитомегаловірусом.
Методи. Проаналізовано 53 медичні карти стаціонарних
хворих перших 5-ти років життя, що лікувалися у ЛОІКЛ в
період з 2012 по 2015 роки з діагнозом ІМ, який був
підтверджений результатами серологічних досліджень.
Пацієнтів було розподілено на 2 групи, до групи 1 увійшло 23
дітей, у яких було виявлено IgM до вірусу Епштейна-Барр, до
групи 2 - 28 дітей з коінфекцією вірусів Епштейна-Барр (ЕБВ)
і цитомегаловіруса (ЦМВ).
Результати. Середній вік дітей групи 1 становив 40,15±4,18
міс., хворих групи 2 – 48,84±4,40 міс. У більшості дітей
захворювання розпочиналося гостро ( у 67,1% дітей групи 1
та у 85,2% групи 2 ) і характеризувався гіпертермічним
синдромом, інтоксикацією, тонзилітом, лімфаденопатією, у
45,3 % хворих виявлено гепато-спленомегалію. Екзантема та
гіпертермічний синдром частіше спостерігалися у дітей групи
1 (у 30,4%, та у 73,9%) однак встановлені відмінності не є
статистично достовірними.
У дітей групи 1 достовірно частіше відмічали лакунарний
тонзиліт (у 65,4%), порівняно з пацієнтами групи 2 (у 42,1%).
У дітей групи 2 більш часто виявляли лейкоцитоз (у 85,7%),
вищу кількість лімфоцитів у периферичній крові. Підвищення
ШОЕ достовірно частіше спостерігалося у хворих групи 1, у
цих пацієнтів вищою була і медіана ШОЕ (Ме=24,0 мм/год,
(15-33 мм/год, р=0,01). У хворих на ІМ спричинений
конфекцію вірусів рівень антитіл IgM до капсидного антигену
ЕБВ в середньому становив 10,91±2,08 од, і був статистично
достовірно вищим, ніж аналогічний показник у дітей з ЕБВ
мононуклеозом (6,67±0,83 од, p<0,05). В при
бактеріологічному обстеженні слизу із зіву виділено
патогенну та умовно патогенну мікрофлору - у 43,8 % хворих
групи 1 та 51,7% дітей групи 2, яка була представлена
Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumonia, Pseudomonas
aeruginosa, грибками роду Candida.
Висновки. Встановлено, що важчий перебіг інфекційного
мононуклеозу спостерігався у дітей з ІМ спричиненим
коінфекцією вірусів Епштейн-Барр і цитомегаловіруса.
Вочевидь у більшості пацієнтів, які перебували під
спостереженням, інфікуванню ЕБВ передувало зараження
ЦМВ, який спричинив безсимптомний перебіг
цитомегаловірусної інфекції, однак ця інфекція повторно
активувалась на тлі імунопатологічних змін макроорганізму у
відповідь на контакт з ЕБВ. Реактивація ЦМВ при гострій
ЕБВ інфекції дещо змінила перебіг ІМ у дітей, передусім
зросла частота важкого перебігу захворювання, у цих дітей
спостерігались виші рівні віроцитів в крові, більш виражені
зміни біохімічних показників крові, однак це не вплинуло на
тривалість і наслідки ІМ.
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# 401. Antibiotic resistance of clinical strains of Klebsiella
pneumoniae isolated in children with congenital heart disease

Filonenko G.1, Salamanina A.1, Kyryk D.2

1SI Ukrainian Children’s Cardiac Center of the MoH of Ukraine;
2Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. According to the WHO data, K. pneumoniae ranks
third in terms of the infection incidence in patients. The K.
pneumoniae strains registered up to date are resistant to
carbapenems.
Objective: to study the antibiotic resistance of clinical strains of K.
pneumoniae in children with congenital heart disease (CHD).
Methods. 93 clinical strains of K. pneumoniae isolated from the
mucous membranes of the upper respiratory tracts of 93 patients
during their admission to the Children’s cardiac center for the
period from January to December 2017 were studied. Material
collections and research were carried out in compliance with the
current normative documentation. VITEC 2 COMPACT
(bioMerieux) and the Kirby-Bauer disk diffusion test were used for
identification and examination of antibiotic resistance. Statistical
analysis of the species composition of the isolated microflora was
carried out using the WHONET 5.6 program.
Results. Analysis of data regarding sensitivity showed that the
resistance to specific groups of β-lactam antibiotics was different.
Of the tested antibiotics, the least activity against the K.
pneumoniae strains was showed by ampicillin with (61 of 93; 95%
CI, 35.9 – 56.8) research strains insensitive to it. The rate of
resistance to the ІІ generation cephalosporins (cefuroxime)
amounts to (50 of 93 cases; 95% CI (confidence interval), 43.2 –
64.1), to the ІІI generation cephalosporins (ceftriaxone) – (43 of 93
cases; 95% CI, 35.9 – 56.8) strains under investigation. At the
same time, (42 of 93; 95% of CI, 35.9 – 56.8) strains had
resistance to the IV generation cephalosporins (cefepime).
Carbapenems were the most active anti-K. pneumoniae agents
among β-lactam antibiotics. (11 of 93; 95% CI, 6.3 to 20.5) strains
were insensitive to imipenem, meropenem, and ertapenem. Drug
preparations alternative to beta-lactams are aminoglycosides and
fluoroquinolones, and their activities against K. pneumoniae were
different as well. Aminoglycosides had low activities against K.
pneumoniae. Besides, the same number of research strains (23 of
93; 95% CI, 16.6 - 34.9) was insensitive to netilmicin, amikacin and
tobramycin. Rate of resistance of K. pneumoniae to
fluoroquinolones was, as follows: in particular, to levofloxacin and
ciprofloxacin – (27 of 93; 95% CI, 20.5-39.8) strains, to ofloxacin –
(26 of 93; 95% CI, 19.4-38.4) strains, respectively.
Conclusions. In the course of the study, 93 strains of
K. pneumoniae were isolated from upper respiratory tracts in
children with CHD cases at the stage of admission in different
regions. The highest resistance level among the strains being
studied was observed in relation to cephalosporins of the II to IV
generations. 42 strains of K. pneumoniae revealed the ability to
synthesize β-lactamases. In 11 strains, the resistance to
carbapenems was detected.
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# 401. Антибіотикорезистентність клінічних штамів
Klebsiella pneumoniae, що виділені у дітей з вродженими
вадами серця

Філоненко Г.1, Саламаніна А.1, Кирик Д.2

1ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології
та кардіохірургії МОЗ України»;
2Національна медична академія післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупика

Вступ. За даними ВООЗ K. pneumoniae посідає третє місце по
частоті інфікування пацієнтів. На сьогодні зареєстровані
штами K. pneumoniae, резистентні до карбапенемів.
Мета: вивчити антибіотикорезистентність клінічних штамів K.
pneumoniae у дітей з вродженими вадами серця (ВВС).
Методи. вивчено 93 клінічних штамів K. pneumoniaе,
виділених у 93 пацієнта із слизових оболонок верхніх
дихальних шляхів на етапі госпіталізації до кардіохірургічного
центру за період з січня по грудень 2017 року. Забір
матеріалу та дослідження проводили згідно діючої
нормативної документації. Для ідентифікації та тестування
антибіотикорезистентності використовували VITEC 2
COMPACT (bioMerieux) та диско-дифузійний метод.
Статистичний аналіз видового складу виділеної мікрофлори
проводили за допомогою програмиWHONET 5.6.
Результат. Аналіз даних чутливості показав, що
резистентність до окремих груп β-лактамних антибіотиків
відрізнялася. Із тестованих антибіотиків найменшу активність
відносно штамів K. pneumoniae виявив ампіцилін, до якого
нечутливими були (61 з 93; 95% СІ, 35,9 – 56,8)
досліджуваних штамів. Резистентність до цефалоспоринів ІІ
покоління (цефуроксим) становила (50 з 93; 95% СІ, 43,2 –
64,1), цефалоспоринів ІІІ покоління (цефтріаксон) – (43 з 93;
95% СІ, 35,9 – 56,8) вивчених штамів. Тоді як до
цефалоспоринів IV покоління (цефепім) резистентність мали
(42 з 93; 95% СІ, 35,9 – 56,8) штамів. Карбапенеми серед β-
лактамних антибіотиків відносно K. pneumoniae мали
найбільшу активність. До іміпенему, меропенему та
ертапенему нечутливими були (11 з 93; 95% СІ, 6,3 - 20,5)
штамів. Препаратами, альтернативними бета-лактамам, є
аміноглікозиди і фторхінолони, їх активність щодо K.
pneumoniae також була різною. Аміноглікозиди відносно K.
pneumoniae мали невисоку активність. Нечутливими до
нетилміцину, амікацину та тобраміцину виявлено по (23 з 93;
95% СІ, 16,6 – 34,9) досліджуваних штамів відповідно.
Резистентність K. pneumoniae до фторхінолонів становила
зокрема до левофлоксацину та ципрофлоксацину по (27 з 93;
95% СІ, 20,5-39,8) штамів, офлоксацину – (26 з 93; 95% СІ,
19,4-38,4) відповідно.
Висновки. У ході дослідження з верхніх дихальних шляхів у
дітей з складними ВВС на етапі госпіталізації з різних регіонів
виділено 93 штами K. pneumoniae. У досліджуваних штамів
найбільший рівень резистентності спостерігався до
цефалоспоринів IІ–IV поколінь. У 42 штамів K. pneumoniae
виявлена здатність до синтезу β-лактамаз. У 11 штамів
виявлено резистентність до карбапенемів.
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# 406. Citogenetical and clinical investigations in the second
generation descendants of participants in the Chernobyl
nuclear accident consequences reduction

Coretchi L., Gîncu M., Plavan I., Cojocari A., Granaci V.

National Centre of Public Health, Chisinau, Republic of Moldova

Introduction: More than 3000 people from the Republic of
Moldova participated in remedial work for reduction of
consequences of the Chernobyl nuclear accident (PWRCCNA).
About 2500 descendants of the first and second generation of
participants of remedial works for reduction of consequences of the
Chernobyl nuclear accident live on the territory of the Republic of
Moldova. These children (second generation) receive healthcare at
the Mother and Child Institute.
Methods: The study included 33 children – second generation of
the PWRCCNA and 50 children of the control group. The
frequency of chromosomal aberrations, micronucleus and the
structure of morbidity were studied in 2017.
The susceptibility of individual cells to accumulate chromosomal
mutations in children of PWRCCNA was studied by 2 classical
cytogenetic analyzes used in biodosimetry: 1. Study the frequency
of chromosome aberrations (CA). 2. Micronucleus test.
Blood cell culture was performed on the standard RPMI medium.
Using the Nicon microscope, 100-200 metaphases per patient
were analyzed to identify CA and 1000 binuclear cells − to identify
micronuclei.
The results of the CA study in participants in mitigating the
consequences of the Chernobyl nuclear accident children were
compared with those in 1996 to monitor their evolution in
dynamics.
Results: Individual evolution of AC was established. Thus, with
regard to aberrations at the chromatid level (gaps, solitary
fragments and interchange) and at chromosome level (pare
fragments: interchange, dicentrics and rings) there was an
essential growth.
At the same time, chromosome abnormalities of the "Abnormal
Monocentric" type were previously recorded at a frequency of 0.04
± 0.004, and in 2017 they were not detected, so they were
eliminated. In contrast, new aberrations were recorded - "Interstitial
deletion", with a significant frequency of 5.5 ± 1.9.
The micronucleus − biomarker assay, used as a dosimeter to
estimate in vivo whole body exposure, in PWRCCNA descendants
found that binuclear cell count was 68%, binuclear cells with 1
micronucleus − 20%, and 2 micronucleus binuclear cells − 12 %.
Compared to the control group, in the children (second generation)
group of PWRCCNA predominated the disease: anemia, juvenile
goiter, steno-vegetative syndrome, pancreatitis, reactive hepatitis,
chronic gastro-duodenum and tonsillitis. Thus, the results show the
susceptibility of the digestive, nervous and endocrine system to the
studied group − considered target systems of ionizing radiation.
Conclusions: It is worth mentioning that aberrations of
"dicentrics", "rings", "gaps" are considered markers of ionizing
radiation. The fact that their dynamic growth has increased
significantly denotes that the children are a group with genetic risk
for the Moldovan population and require constant supervision.

# 406. Цитогенетичні та клінічні дослідження другого
покоління нащадків учасників ліквідації аварії на
Чорнобильській АЕС

Коретчі Л., Гінку М., Плаван І., Кожокар О., Гранасі В.

Національний центр громадського здоров'я, Кишинів,
Республіка Молдова

Вступ: Більш ніж 3000 чоловік з Республіки Молдова брали
участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС. Близько 2500
нащадків першого і другого покоління учасників ліквідації
наслідків аварії на ЧАЕС проживають на території Республіки
Молдова. Ці діти (друге покоління) отримують медичні
послуги в Інституті матері і дитини.
Методи: Дослідження включало 33 дітей - друге покоління
нащадків ліквідаторів та 50 дітей контрольної групи. Частота
хромосомних аберацій, структура мікронуклеусу і
захворюваність були досліджені в 2017 році.Сприйнятливість
окремих клітин до накопичення хромосомних мутацій у дітей
ліквідаторів вивчалась за допомогою двох класичних
цитогенетичних аналізів, які використовуються в
біодозиметрії:
1. Вивчення частоти хромосомних аберацій (ХА). 2. Вивчення
мікронуклеусу. Культивування клітин крові проводили на
стандартному середовищі RPMI.
Використовуючи мікроскоп Nicon , аналізували 100-200
метафаз у кожного пацієнта для виявлення ХА та 1000
двоядерних клітин - для ідентифікації мікронуклеусу.
Результати дослідження ХА у дітей ліквідаторів порівнювали
з результатами 1996 року, для контролю за їх динамікою.
Результати: Встановлено індивідуальну еволюцію ХА. Таким
чином, відбувся істотний ріст аберацій на рівні хроматид
(розриви, одиночні фрагменти та обмін) і на рівні хромосом
(парні фрагменти: обмін, подвоєння центромер та кільця).
У той же час, аберрації типу "Аномальна моноцентричність"
раніше були зареєстровані з частотою 0,04 ± 0,004, а в 2017
році вони не були виявлені, таким чином, вони були
еліміновані. На противагу, були зафіксовані нові аберації -
"інтерстиціальна делеція", з значною частотою - 5,5 ± 1,9
Біомаркерний аналіз мікронуклеусу, що використовується як
дозиметр для оцінки опромінення тіла в цілому, в організмі
нащадків ліквідаторів, показав, що двоядерні клітини
складають 68%, двоядерні клітини з 1 мікронуклеусом 20% та
двоядерні клітини з 2 мікронуклеусом - 12%.
Порівняно з контрольною групою, в групі дітей (друге
покоління) ліквідаторів переважали наступні захворювання:
анемія, дисбактеріоз неповнолітніх, астено-вегетативний
синдром, панкреатит, реактивний гепатит, хронічне
запалення шлунка та дванадцятипалої кишки і тонзиліт.
Таким чином, отримані результати свідчать про
сприйнятливість травної, нервової та ендокринної системи у
досліджуваній групі − цільові органи, сприйнятливі до
іонізуючого випромінювання.
Висновки: Варто відзначити, що аберації "подвоєння
центромер", "кільця", "прогалини" вважаються маркерами
іонізуючого випромінювання. Той факт, що їх динаміка
істотно зросла, означає, що діти знаходяться у групі
генетичного ризику серед молдавського населення і
потребують постійного нагляду.
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# 412. Pre-medical first aid curriculum for children ages 6 to
11

Billier-Katrych M., Fedorov S.

Ivano-Frankivsk National Medical University

Introduction. Prevention of diseases, preservation and promotion
of children's health have always been and remain one of the
priorities of any society and are an indisputable guarantee of the
health and well-being of future generations. In life-threatening
situation, the ability to provide the first aid by casual bystanders is
an important element of successful survival. The background of
this work is postulated by the lack of proper education of the
younger generation regarding the recognition of critical conditions
and the necessary actions in a such situation.
The work objective: developing the medical assistance curriculum
for children ages 6 to 11.
Methods. Based on materials of the British Red Cross course for
schoolchildren titled "Life. Live it" and the social algorithm leaflets
of American publications, the Pre-medical first aid curriculum for
children ages 6 to 11 was developed.
Results. This curriculum elucidates the basic practical skills of pre-
medical assistance for children ages 6 to 11. The operating
procedures are demonstrated in the case, as follows: accidents;
burns; epistaxis; suffocation (mechanical asphyxiation); loss of
consciousness; injuries; massive bleedings; allergic reactions;
asthmatic attacks; depression; seizures. A separate point is
constituted by the procedure for a child making up of the child's
own first-aid set.
These operating procedures were tested in the framework of the
City of Occupations social project on May 6, 2017 (in Ivano-
Frankivsk city), as well as in the Children's Deluxe Republic camp
in June 2017 (in Tatariv village). In the cohort of children of the
corresponding age, the significant interest in learning and
performing practical skills was found. At the same time, parents
were eager to help their children by gaining the new vital
knowledge.
Conclusions. Based on the results of the conducted pilot study,
the pre-medical first aid curriculum for children ages 6 to 11 was
developed, which will allow recognizing critical conditions and
providing the first aid, as far as possible.
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# 412. Навчальна програма з долікарської допомоги для
дітей 6-11 років

Більєр-Катрич M., Федоров С.

Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. Запобігання захворюванням, збереження та зміцнення
здоров'я дітей завжди були і залишаються одним із
пріоритетних завдань будь якого суспільства та являються
незаперечною гарантією здоров'я та благополуччя
прийдешніх поколінь. Важливим елементом успішного
виживання є вміння надання пересічними свідками першої
допомоги при загрозливих для життя станах. Відсутність
належної освіти підростаючого покоління щодо розпізнання
критичних станів та необхідних діях при них обумовлюють
актуальність даної роботи.
Мета роботи: розробити програму навчання з домедичної
допомоги для дітей 6-11 років.
Методи. На підставі матеріалів курсу для школярів
BritishRedCross "Life. Live it" та соціальних алгоритмів-
листівок американських видань розроблено програму
навчання з домедичної допомоги для дітей 6-11 років.
Результати. У даній програмі навчання висвітлені базові
практичні навички домедичної допомоги для дітей 6-11 років.
Продемонстровано алгоритми дій при: нещасних випадках;
опіках; носовій кровотечі; подавленні (механічній асфіксії);
втраті свідомості; травмах; масивних кровотечах; алергічних
реакціях; астматичному нападі; депресії; судомах. Окремим
пунктом винесена методика укомплектування дитиною
власної аптечки.
Дані алгоритми дій були апробовані в рамках соціального
проекту "Місто професій" 6.05.17 р. (м. Івано-Франківськ), а
також в таборі "Дитяча республіка Deluxe" в червні 2017 р. (с.
Татарів). Виявили значну зацікавленість до навчання серед
когорти дітей відповідного віку, до виконання практичних
навичок. Водночас, в батьків спостерігали готовність
допомагати діткам отримувати нові важливі для життя
знання.
Висновки. На основі проведеного пошукового дослідження
розроблено програму навчання з домедичної допомоги для
дітей 6-11 років, яка дозволить розпізнавати критичні стани
та, у міру можливості, надавати першу допомогу.
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# 415. Indicators of oxygen saturation in children of city and
village residence

Dmytrotsa O.1, Yanko N.2, Shvayko S.1, Poruchynskiy A.1,
Zhuravluov O.1

1 Lesia Ukrainka Eastern European National University;
2 SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. Nowadays there are many works devoted to the
hematological examination of schoolchildren, which testify to the
progressive decrease of peripheral blood parameters to the limit of
age norm. It can lead to a decrease in blood circulation, slowed-
down brain work, and may cause a decrease in the physical and
mental development of students. Therefore, there is a need for
continuous monitoring of the health status of schoolchildren. The
available literature data on the development of urban and rural
schoolchildren in different regions of Ukraine are non-systematic.
The issue of studying the state of peripheral blood in children and
adolescents living in rural and urban areas remains relevant.
The purpose of the study is to study the state of oxygen saturation
of schoolchildren, depending on their place of residence.
Methods. The work-up was conducted on 400 students (7 and 13
years old, which is a critical age of ontogeny development),
healthy. All worked-up were divided into groups (200 people),
depending on their place of residence: I - villagers (Ivanichivsky
district), II - residents of the city (Lutsk). Within the groups,
subgroups were divided by age (100 persons) and gender (50
persons). Indices of oxygen saturation (saturation) of blood were
determined using a pulse oximeter in a state of relative calm (high
level - above 100%, low level - below 90%, norm 90-100%). During
the processing of the obtained data, the methods of variation
statistics were used to estimate Student's t-criterion.
Results. As a result of the work-up, we found that among the
seven-year-olds were not found persons with an increased index of
blood saturation, while its lowered value was recorded in 52% of
rural children and 46% in urban areas. Girls of seven years had
higher levels of blood saturation, compared to boys. Among rural
children 13 years of age, there were significantly higher rates of
blood saturation, compared with urban ones. It should be noted
that among rural children, the proportion of those surveyed with
elevated blood oxygen content is 16-18%; for the indicated
indicator dominate the boys. While in the urban group, only girls
were characterized by high blood saturation (14%). Among the
children living in the city, a significant part was recorded with low
rates of saturation (more than 72% of cases).
Conclusions. Thus, the indices of oxygen saturation are higher in
7-year-old children of the urban zone (significantly higher - in girls).
Adolescents were characterized by the opposite feature - the
proportion of surveyed urban areas with normative values of blood
saturation is lower (up to 22%), compared to rural schoolchildren
(up to 72%). Blood saturation affects the oxidation-reduction
processes in the tissues, and therefore the metabolism and
energy. However, one method cannot provide a complete picture
of the state of physical health among schoolchildren. In the future,
we will use additional research methods to determine the complete
clinical evaluation.

# 415. Показники насичення киснем крові дітей міської та
сільської місцевостей проживання

Дмитроца О.1, Янко Н.2,Швайко С.1, Поручинський А.1,
Журавльов О.1

1Східноєвропейський національний університет ім. Лесі
Українки;
2ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Нині існує багато робіт, присвячених гематологічному
обстеженню школярів, що свідчать про прогресуюче
зниження показників периферичної крові до граничного рівня
вікової норми. Це може призводити до ослаблення роботи
кровообігу, сповільненої роботи мозку та бути причиною
зниження фізичного та розумового розвитку учнів. Тому існує
потреба постійного моніторингу стану здоров'я школярів.
Наявні дані літератури щодо розвитку міських і сільських
школярів в різних регіонах України мають несистемний
характер. Актуальним залишається питання вивчення стану
периферичної крові у дітей та підлітків, котрі проживають у
сільській та міській територіях.
Метою дослідження є вивчення стану насичення киснем
крові школярів, залежно від місця проживання.
Методи. Обстеження проведено на 400 школярах (7 та 13
років, що є критичним віком онтогенезу розвитку), здорових.
Усі обстежувані були поділені на групи (по 200 осіб), залежно
від місця проживання: І – жителі села (Іваничівський район),
ІІ – жителі міста (м. Луцьк). В межах груп виділяли підгрупи
за віком (по 100 осіб) та статтю (по 50 осіб). Показники
насичення киснем (сатурацію) крові визначали з допомогою
пульсоксиметру у стані відносного спокою (високий рівень –
вище 100%, низький рівень – нижче 90%; норма – 90-100% ).
Під час обробки отриманих даних використовували методи
варіаційної статистики з оцінкою t-критерія Стьюдента.
Результати. В результаті обстеження нами встановлено, що
серед семирічок не виявлено осіб з підвищеним показником
сатурації крові, тоді як понижені її значення зафіксовано у
52% сільських дітей та у 46 % – міських. Дівчата-семирічки
мали вищі показники сатурації крові, порівняно з хлопцями.
Серед сільських дітей 13 років зафіксовано достовірно вищий
показники сатурації крові, порівняно з міськими. Зазначимо,
що серед сільських дітей частка обстежуваних з підвищеним
вмістом кисню у крові становить 16-18%; за вказаним
показником переважають хлопці. Тоді як в міській групі лише
дівчата характеризувалися підвищеною сатурацією крові
(14%). Серед дітей, котрі проживають у місті, зафіксовано
значну часту з низькими показниками сатурації (понад 72%
випадків).
Висновки. Отже, показники насичення киснем крові є
вищими у 7-річних дітей міської зони (достовірно вищими – у
дівчат). Підлітки характеризувались протилежною
особливістю – частка обстежуваних міської зони із
нормативними значеннями сатурації крові є нижчою (до 22%),
порівняно зі сільськими школярами (до 72%). Сатурація крові
впливає на окисно-відновні процеси в тканинах, а отже на
обмін речовин та енергії. Проте одним методом не можна
побачити повну картину стану фізичного здоров’я у школярів.
В подальшому будемо використовувати додаткові методи
дослідження для визначення повної клінічної картини.
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# 416. Clinical case of an atypical flow of erysipelas

Fradkina K., Grytskiv M.

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Introduction. In recent years, in the United States and European
countries, including Ukraine, there is a clear tendency to increase
the disease incidence of streptococcal infections, including
erysipelas. The disease incidence of erysipelas is fluctuating in the
world in the range of 10 - 45 cases per 100,000 population.
Aim: To demonstrate the symptoms, diagnostic stages of the
atypical case of erysipelas.
Methods. The clinical case of the atypical course of the erysipelas
in the patient Ya. that was undergoing in-patient treatment at the
Lviv Regional Clinical Hospital (LRCH) in 2017 was analyzed.
Results. Patient Ya., Born in 1959, entered the LRCH on
September 19, 2017 with complaints of temperature of up to 39.5
°С, expressed weakness. The illness began on September 17,
2017, when the subfebrile temperature appeared.
It is known from the medical history that on September 12, 2017,
the patient, together with his wife, collected mushrooms in the
forest of the Yavoriv district of Lviv region, where the fact of
suction of the mites to the skin of a man and a woman took place.
On bite day, patients turned to the surgical department of the 1-st
City Clinical Hospital Knyazya Leva, where the surgeon took 17
ticks from the skin of the patient, and from the wife of the patient -
6 ticks. The patient was referred for consultation at LRCH.
However, the patient applied for an infection only 6 days later,
which made it impossible to carry out an emergency prevention of
Lyme disease.
On the second day of stay in hospital (19.09.2017) on the right
shin of the patient there was an erythema of round shape with a
diameter of about 20 cm. In the general analysis of the patient's
blood, leukocytosis with a shift of the leukocyte formula to the left,
rheumatoid probe (CRP 12, sialic acid-0,130 units, ASL-O-600 IU /
ml) was observed. To exclude thrombosis of deep veins of the
lower limb, a duplex ultrasonographic examination of the vessels
of the right lower limb was performed, the result of the examination
- without pathological changes.
The patient is empirically assigned the following treatment:
ceftriaxone 1gr twice/d i/v (10 days), detoxication therapy,
fluconazole 0.15g, 1p/d, probiotics. The patient's condition
improved, erythema disappeared, temperature was normalized.
The patient is discharged from the hospital in a satisfactory
condition with a diagnosis: Primary erysipelas of the right shin,
erythematous form, medium severity.
After discharge from the hospital, on the 14th and 21st day after
the tick bite, IgM and IgG were performed to Borrelia burgdorferi
by immunoassay. The result of this research was negative two
times.
In seven days after the discharge from the hospital, in the patient
at the site of an erysipelas lesion, there was a large-scale peeling,
which became an additional confirmation of the streptococcal
nature of the disease.
Conclusions. In the practice of clinicians, the differential diagnosis
of infectious diseases is often complicated by the atypical
manifestation of infections. That is why it is very important to
introduce modern methods of laboratory tests for timely diagnosis
of infectious diseases and the selection of the correct tactics of
treatment of patients.
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# 416. Клінічний випадок нетипового перебігу бешихи

Фрадкіна К., Грицьків М.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. В останні роки в США та країнах Європи, включаючи
Україну, спостерігається чітко виражена тенденція до росту
захворюваності стрептококовими інфекціями, в тому числі і
бешихою. Захворюваність на бешиху коливається в світі в
межах 10 - 45 випадків на 100 тис. населення.
Мета: Продемонструвати симптоматику, етапи діагностики
нетипового випадку бешихи.
Методи. Проаналізовано клінічний випадок нетипового
перебігу бешихи у хворого Я., який проходив стаціонарне
лікування у Львівській обласній клінічній лікарні (ЛОІКЛ) у
2017 році.
Результати. Хворий Я., 1959 року народження, поступив до
ЛОІКЛ 19.09.2017 р. зі скаргами на температуру до 39,5°С,
виражену слабкість. Хвороба почалась 17.09.2017 року, коли
з’явилася субфебрильна температура.
З анамнезу хвороби відомо, що 12.09.2017 р. пацієнт разом зі
своєю дружиною збирали гриби у лісі Яворівського району
Львівської області, де відбувся факт присмоктування кліщів
до шкіри чоловіка та жінки. В день укусу пацієнти звернулися
в хірургічне відділення 1-ї міської клінічної лікарні ім. Князя
Лева, де хірург зняв зі шкіри пацієнта 17 кліщів, а з дружини
пацієнта – 6 кліщів. Хворого скеровано на консультацію в
ЛОІКЛ. Проте хворий звернувся на консультацію до
інфекціоніста лише через 6 днів, що унеможливило
проведення екстреної профілактики щодо хвороби Лайма.
На другий день перебування в стаціонарі (19.09.2017 р). на
правій гомілці пацієнта з’явилася еритема округлої форми
діаметром близька 20 см. В загальному аналізі крові хворого
відзначався лейкоцитоз із зсувом лейкоцитарної формули
вліво, ревмопроби (СРП 12,сіалові кислоти –0,130 од., АСЛ-О
—600 МО/мл). Для виключення тромбозу глибоких вен
нижньої кінцівки проведено дуплексне ультрасонографічне
обстеження судин правої нижньої кінцівки, результат
обстеження – без патологічних змін.
Пацієнту емпірично призначено наступне лікування:
цефтріаксон 1гх2р/д в/в (10 днів), дезінтоксикаційна терапія,
флуконазол 0,15 г, 1р/д, пробіотики. Стан пацієнта
покращився, зникла еритема, нормалізувалась температура.
Хворий виписаний із лікарні у задовільному стані із діагнозом:
Первинна бешиха правої гомілки, еритематозна форма,
середнього ступеня тяжкості.
Після виписки з лікарні, на 14-й та 21-й день після укусу
кліщів було проведено визначення IgМ та Ig G до Borrelia
burgdorferi за допомогою імуноферментного аналізу. Двічі
результат даного дослідження був негативним.
Через 7 днів після виписки з лікарні у хворого в місці
бешихового ураження виникло великопластинчасте лущення,
що стало додатковим підтвердженням стрептококової
природи хвороби.
Висновки. В практиці клініцистів нерідко диференційна
діагностика інфекційних захворювань ускладнена через
нетиповий прояв інфекцій. Саме тому дуже важливим є
впровадження сучасних методів лабораторних досліджень
для проведення своєчасної діагностики інфекційних хвороб
та обрання вірної тактики лікування пацієнтів.
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# 419. Nanoparticles for the treatment of diabetes without
toxic effects

Zayachkivska A.1, Tymiv V.1, Yurkevych I.1, Khalavka Y.2,
Mykhailovych V.2, Lushchak O.1

1 Vasyl Stefanyk Precarpathian National University;
2 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University

Introduction. Diabetes is a metabolic disorder caused by
decreased insulin secretion or insulin resistance. As a number of
people with diabetes multiplies worldwide, the disease takes an
ever increasing proportion of national and international health care
budgets. It is projected to become one of the world’s main
disablers and killers within the next 25 years. We have suggested
that nanoparticles (NP) of certain composition can be potentialy
used to decrease the glucose concentration in the blood and can
be used for the treatment of diabetes. Previous research in our
laboratory shows that in fruit flies exposure to sodium chromate in
the diet decreases glucose levels in hemolyph. That why we have
tested how chromium-containing NPs influence on glucose level.
Methods.We have tested how chromium-containing NPs influence
on glucose level. We have used Drosophila model line Canton S
for experiment. Four types of NP were tested: MgCr2O4
(octahedron, 30-40 nm, type I), MgCr2O4 (octahedron, 40 nm, type
II), MgCr2O4 (spherical, 20 nm, type III) and ZnCr2O4 (spherical, 50
nm, type IV). Nanoparticles were added into experimental food in
concentrations of 0.03, 0.06, 0.1, 0.25 and 1%.
Results. In the initial phase we did not observe toxic effects of
NPs because the developmental rate was not affected. Glucose
level was measured in hemolyph of third instar larvae. Type III and
IV NPs significantly reduced glucose level in the hemolymph by 55
and 45% at concentrations of 0.03 and 0.06%, respectively. Type
IV NPs decreased glucose level by 44% at concentration of 0.03%.
Conclusions. Thus, our data demonstrate that chromium-
containing NPs can be used to lower high-glucose level and can
be used for the treatment of diabetes. We also start measured
glycogen, trehalose in flies body and in hemolyph and also start
test new types of nanoparticles.

# 419. Наночастинки для лікування діабету без токсичних
ефектів

Заячківська А.1, Тимів В.1,Юркевич І.1, Халавка Ю.2,
Михайлович В.2, Лущак О.1

1Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника ;
2Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича

Вступ. Діабет - це захворювання порушення обміну речовин,
викликане зниженням секреції інсуліну або резистентністю
до нього. Оскільки кількість людей, хворих на цукровий
діабет, збільшується по всьому світу, витрати на боротьбу з
цим захворювання займають все більшу частку національних
та міжнародних витрат на охорону здоров'я. Протягом
найближчих 25 років він стане одним із головних
інвалідизуючих та смертоносних чинників у світі. Ми
припустили, що наночастинки (НЧ) певного складу можуть
бути потенційно використані для зниження концентрації
глюкози в крові і можуть використовуватись для лікування
цукрового діабету.
Попередні дослідження в нашій лабораторії показують, що
хромат при додаванні у раціон плодових мух знижує рівень
глюкози в гемоліфі. Тому ми перевірили, як хромовмісні НЧ
впливають на рівень глюкози.
Метод. Ми перевірили, як хромовмісні НЧ впливають на
рівень глюкози. Для експерименту, як модельний об’єкт, ми
використали Drosophila Melanogaster лінії Canton S. Було
протестовано чотири типи наночастинок: MgCr2O4 (окдаедр,
30-40 нм, тип І), MgCr2O4 (окдаедр, 40 нм, тип II), MgCr2O4
(сферичні, 20 нм, тип III) та ZnCr2O4 (сферичні, 50 нм, тип IV).
Наночастинки додавали до експериментальної їжі в
концентраціях 0,03, 0,06, 0,1, 0,25 і 1%.
Результати. На початковій стадії розвитку мух ми не
спостерігали токсичних ефектів НЧ, оскільки швидкість
розвитку не зазнала впливу. Рівень глюкози вимірювали в
гемолімфі личинок третьої стадії розвитку. Наночастинки ІII
та ІV типу значно знизили рівень глюкози у гемолімфі на 55
та 45% при концентраціях 0.03 та 0.06% відповідно. НЧ IV
типу знизили рівень глюкози на 44% в концентрації 0.03%.
Висновки. Таким чином, наші дані показують, що хромовмісні
НЧ можуть бути використані для зниження рівня глюкози і
можуть бути використані для лікування діабету. Ми також
почали визначати рівень глікогену, трегалози в організмі мух і
в гемоліфі, а також почали випробування нових типів
наночастинок.
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# 421. Difficulty of the diagnosis of a non-rythematous form of
Lyme borreliosis: an analysis of a clinical case

Svystak I., Telehina T., Zinchuk O.

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Introduction. Lyme borreliosis (LB) is quite common in the world,
particularly in North America, Central and Eastern Europe. The
lack of alertness, timely diagnosis leads to chronization,
persistence, disability and, as a result, economic costs. For the last
10 years, the disease incidence rate of LB in individual endemic
areas ranges from 5 to 133 cases per 100,000 population.
Erythema is a pathognomonic sign of LB and usually eliminates an
error in establishing of clinical diagnosis. Diagnostic errors arise
most often in the case of a nonerythematous form of LB, which are
registered, according to literature, in 20-40% of cases.
Purpose: to study the peculiarities of the course of a
nonerythematous form of LB.
Methods. Analysis of the medical history of a stationary patient
with a diagnosis of Lime borreliosis, statistics of the world
organization of the study of Lyme disease. To confirm the
diagnosis of LB the ELISA method was used.
Results. In the period from 08/29/2017 to 09/26/2017, a patient Z.,
52 years, was hospitalized at the Lviv Regional Infectious Clinical
Hospital for inpatient treatment. Received with complaints of
expressed progressive weakness, headache, insomnia, memory
impairment, limb pain, paresthesia, subfebrile body temperature.
Considered herself ill for last month, when the above described
complaints gradually began to appear, with the increase and
progression of symptoms. From the history it is known that 2
months prior to hospitalization, she was in Poland, where the tick
bite was registered, and applied for qualified medical aid. The
primary care physician removed the tick and the patient was
proclaimed for the possible appearance of redness at the site of
the tick bite. Preventive treatment has not been performed. Later
on, erythema did not occur. Based on clinical and epidemiological
data, we suspected LB. For confirmation of the diagnosis
serological tests were performed - IgM detection to Borrelia
burgdorferi (IgM 8.2 units/ml, 8 times more N). Diagnosis was
established: Lyme borreliosis, stage of dissemination, manifest
form with a lesion of the nervous system in the form of
polyneuropathy, acute flow. Treatment received: ceftriaxone 1g 2
times a day for 28 days, detoxication therapy, B vitamins,
neuromidin. Patient was discharged home in satisfactory
condition.
According to the literature, serological examination for non-
erythematous forms of LB is revealed 21 days after the tick bite. It
is also recommended to conduct lumbar puncture with the
determination of intrathecal antibodies to the agent for all patients
with neurological symptoms and to identify the specific marker
CXCL13, as these symptoms may be caused by systemic immune
activation (as evidenced by the increase in the level of IL-7 - the
growth factor of T cells).
Conclusions. Awareness, proper diagnostics of non-erythematous
forms of LB is important for preventing progression and chronicity
of the disease, since patients are often out of the field of vision of
infectious doctors.
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# 421. Складнощі діагностики безеритемної форми Лайм-
бореліозу: аналіз клінічного випадку

Свистак І., Тєлєгіна Т., Зінчук О.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. Лайм-бореліоз (ЛБ) є досить поширеним у світі,
зокрема у Північній Америці, Центральній та Східній Європі.
Відсутність настороженості, своєчасної діагностики
призводить до хронізації, персестенції, втрати працездатності
і як наслідок – економічних витрат.За останні 10 років рівень
захворюваності на ЛБ в окремих ендемічних зонах сягає від 5
до 133 випадків на 100 тис. населення. Еритема є
патогномонічною ознакою ЛБ і, як правило, виключає
помилку у встановленні клінічного діагнозу. Діагностичні
помилки виникають найчастіше при безеритемній формі ЛБ,
які реєструються, за даними літератури, в 20 – 40% випадків.
Мета: вивчити особливості перебігу випадку безеритемної
форми ЛБ.
Методи. Аналіз медичної карти стаціонарного хворого з
діагнозом «Лайм-Бореліоз», статистичні дані світової
організації вивчення хвороби Лайма. Для підтвердження
діагнозу ЛБ використовували метод ІФА.
Результати. У період із 29.08. 2017 по 26.09.2017 р. на
стаціонарному лікуванні у Львівській обласній інфекційній
клінічній лікарні перебувала пацієнтка З. 52 р. Поступила зі
скаргами на виражену прогресуючу слабкість, головний біль,
безсоння, порушення пам’яті, затерпання кінцівок, парастезії,
субфебрильну температуру тіла. Вважала себе хворою
останній місяць, коли поступово почали проявлятись вище
описані скарги, з наростанням і прогресуванням
симптоматики. З анамнезу відомо, що за 2 місяці до
госпіталізації, перебуваючи на території Польщі, де був
зафіксований укус кліща, звернулась за кваліфікованою
медичною допомогою. Лікарем первинної ланки був
видалений кліщ і наголошено пацієнтці на можливій появі
почервоніння в місці укусу кліща. Профілактичного лікування
не проведено. У подальшому еритема не виникала. На
підставі клініко-епідеміологічних даних, нами було
запідозрено ЛБ. Для підтвердження діагнозу проведено
серологічні дослідження – виявлення Ig M до Borrelia
burgdorferi ( Ig M 8.2 ОД/мл, в 8 разів більше N). Встановлено
діагноз: Лайм-бореліоз, стадія дисеміції, маніфестна форма з
ураженням нервової системи у вигляді полінейропатії,
гострий перебіг. Отримано лікування: цефтріаксон 1 г 2 рази
на добу 28 днів, дезінтоксикаційну терапію, вітаміни групи В,
нейромідин. У задовільному стані пацієнтка виписана додому.
За даними літератури для виявлення безеритемних форм ЛБ
показано проведення серологічного дослідження на 21 день
після укусу кліща. Також рекомендовано проведення
люмбальної пункції з визначенням інтратекальних антитіл до
збудника всім пацієнтами з неврологічною симптоматикою та
виявлення специфічного маркера CXCL13, оскільки дані
симптоми можуть бути викликані системною імунною
активацією (на користь чого свідчить зростання рівня IL-7-
фактора росту Т-клітин).
Висновки. Інформованість, правильна діагностика
безеритемних форм ЛБ має значення для попередження
прогресування та хронізації хвороби, оскільки пацієнти є
досить часто поза полем зору лікарів-інфекціоністів.
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# 423. Characteristics of the key clinical signs of purulent and
serous meningitis in Lviv Oblast

Orfin A.

Lviv Oblast Infectious Disease Clinical Hospital

Introduction. Aim: to study the peculiarities of the clinical course
of the main symptoms of meningitis in Lviv Oblast from 2014 to
2017.
Methods. A retrospective analysis of the stationary patient medical
records of 150 patients treated in the Lviv Regional Infectious
Diseases Clinical Hospital.
Results. Among the patients, 70 (46.6%) were women and 80
(53.4%) were men. Purulent meningitis was observed in 30 (20%)
patients, serous – in 118 (78,7%), tuberculous – in 2 (1.3%).
The fever was in 138 (92%) patients. Hyperthermia caused by
purulent meningitis was detected in 96.6% (29 patients out of 30),
by serous meningitis - in 94.9% (112 patients out of 118). In
purulent meningitis an average temperature of 39.3 ± 0.5 oC was
observed. In serous meningitis, the temperature was subfebrile –
37.6 ± 0.5 oC. In patients with purulent meningitis, normalization of
temperature occurred from 1 to 3 days of treatment - in 15 (50%)
patients, from 3 to 7 days - 12 (40%) patients and 3 (10%) patients
after 7 days of treatment. In 113 (95.8%) patients with serous
meningitis normal body temperature was recorded after 2 days of
treatment.
Vomiting was present in 91 (60.7%), and absent in 59 (39.3%)
medical cases. More often repeated vomiting was observed in 29
patients with purulent meningitis (96.6%), with a frequency of 3 - 5
times per day, a maximum of 12. In serous meningitis - 58 (48.3%)
patients had vomiting once - twice per day. In 15 (12.8%) patients,
vomiting was associated with diarrhea.
In 25 (83.3%) patients with purulent meningitis the consciousness
was at coma level І-ІІ stage. In serous meningitis deep soporose
was more often observed.
Meningeal symptoms were absent in 8 (5.3%) patients, 21 (14%)
patients - with questionable meningeal symptoms. The symptom of
rigidity of neck muscles was determined as the key one in 142
(94.6%) patients, Kernig`s symptom - in 63 (42%) patients, and
symptoms of Brudzinski - in 49 (32.6%). The expressed meningeal
syndrome was seen in patients with purulent meningitis in 29
(96.6%), and in the group of serous meningitis, the symptoms
hardly appeared in the form of neck muscles stiffness - 89 (75.4%)
In the hemogram, leukocytes were within the normal range in 46
(38.9%) patients with serous meningitis. Leukocytosis from 12 x
109/L to 15.5 x 109/L in 64 (54.2%) patients, more than 15.5 x 109/L
- in 8 (6.9%) patients.
In purulent meningitis leukocytosis 13.0 x 109/L - 16 x 109/L in 13
(43.3%) patients, 17 x 109/L – 20.0 x 109/L in 10 (33.3%) patients,
more than 20 x 109/L in 7 (23.4%) patients.
In patients with a diagnosis of purulent meningitis, the liquor was
turbid, from xanthochromic to yellow. The protein reached 2.15 ±
0.5 g/L, and neutrophilic pleocytosis was 3680.15 ± 1235.3 cl/μl.
In serous meningitis, pleocytosis is mixed or lymphocytic - 254.86
± 54.25 cells/μL. Protein – 0.66 ± 0,07 g/L.
Conclusions. Meningeal symptoms cannot be considered as the
only criterion for diagnosis of meningitis; the presence of intense
headache, vomiting, and fever are the cause for lumbar puncture,
even with the absence of meningeal symptoms.

# 423. Характеристика провідних клінічних ознак гнійних
та серозних менінгітів у Львівській області

Орфін А.

Львівська обласна інфекційна клінічна лікарня

Вступ. Мета: Вивчити особливості клінічного перебігу
основних симптомів менінгітів у Львівській області з 2014 р.
по 2017 р.
Методи. Ретроспективний аналіз медичних карт
стаціонарного хворого 150 пацієнтів, які лікувалися у
Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні.
Результати. Серед хворих було 70 (46,6%) жінок і 80 (53,4%)
чоловіків. Гнійний менінгіт – у 30 (20%) хворих, серозний – у
118 (78,7%), туберкульозний – у 2 (1,3%).
Гарячка була у 138 (92%) хворих. Гіпертермія при гнійному
менінгіті зафіксована у 96,6% (29 хворих із 30), при
серозному у 94,9% (112 хворих з 118). При гнійному менінгіт в
середньому 39,3 ± 0,5 оС. При серозному менінгіт температура
субфебрильна – 37,6 ± 0,5 оС. У хворих на гнійний менінгіт
нормалізація температури відбувалася з 1 по 3 день
лікування – у 15 (50%) хворих, з 3 по 7 день – 12 (40%)
пацієнтів та у 3 (10%) хворих після 7 дня лікування. У 113
(95,8%) хворих на серозний менінгіт нормальна температура
тіла фіксувалися уже з 2 дня лікування.
Блювання було у 91 (60,7%), а у 59 (39,3%) – відсутнім.
Частіше повторне блювання зустрічалося у пацієнтів хворих
на гнійний менінгіт 29 (96,6%), з частотою в межах 3 – 5 разів
на добу, максимально 12. При серозному менінгіті – 58
(48,3%) пацієнтів мали блювання 1 – 2 рази на добу. У 15
(12,8%) пацієнтів блювання поєднане з проносом.
У 25 (83,3%) хворих на гнійний менінгіт свідомості на рівні
коми І-ІІ стадії. При серозному менінгіті частіше – глибокий
сопор.
Менінгеальні симптоми були відсутніми у 8 (5,3%) хворих, 21
(14%) пацієнт – із сумнівними менінгеальними симптомами.
Симптом ригідності м’язів потилиці визначався як провідний у
142 (94,6%) хворих, симптом Керніга - у 63 (42%) хворих, а
симптоми Брудзінського – у 49 (32,6%). Виражений
менінгеальний синдром був у хворих на гнійний менінгіт у 29
(96,6%), а у групі серозного менінгіту симптоми виражені
слабко у вигляді ригідності м’язів потилиці – 89 (75,4%)
У гемограмі лейкоцити у межах норми були у 46 (38,9%)
хворих на серозний менінгіт. Лейкоцитоз від 12 х 109/Л до
15,5 х 109/Л у 64 (54,2%) пацієнтів, більший ніж 15,5 х 109/Л –
8 (6,9%) хворих.
При гнійному менінгіт лейкоцитоз 13,0 х 109/Л – 16 х 109/Л у 13
(43,3%) хворих, 17 х 109/Л – 20,0 х 109/Л у 10 (33,3%) пацієнтів,
більше 20 х 109/Л у 7 (23,4%) пацієнтів.
У пацієнтів з діагнозом гнійний менінгіт ліквор був мутний, від
ксантохромного до жовтого кольору. Білок сягав 2,15 ± 0,5 г/
Л, і нейтрофільниий плеоцитоз – 3680,15 ± 1235,3 кл/мкл.
При серозному менінгіт плеоцитоз змішаний або
лімфоцитарний – 254,86 ± 54,25 кл/мкл. Білок – 0,66 ± 0,07 г/
Л.
Висновки. Менінгеальні симптоми не можна розцінювати як
єдиний критерій діагнозу менінгіт; наявність інтенсивного
болю голови, блювання, гарячки є приводом для проведення
люмбальної пункції навіть в разі відсутності менінгеальних
симптомів.
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# 424. Fulminant meningococcemia with Waterhouse-
Friderichsen syndrome in caucasian male: case study report

Sokol A., Randiuk Yu., Sydorchuk A., Moskaliuk V., Bogachyk N.,
Venglovska Ya., Sorokhan V., Sydorchuk L.

Higher State Educational Establishment of Ukraine Bukovinian
State Medical University

Introduction. Generalized meningococcemia occurred
sporadically with lethality 40-50%. Compared to 2016, incidence
rate in 2017 had increased by 4% in Ukraine. Here we report a
non-fatal case of fulminant form of meningococcemia masked as a
food poisoning complicated with Waterhous-Friderichsen
syndrome on initial stage along with shock I degree due to partially
adrenal hemorrhage in adult. Fulminant meningococcemia in
adults is rare, but often resulted in lethal outcome.
Description. A 33-year-old Caucasian male was admitted to the
infectious disease department of Chernivtsi Regional Clinical
Hospital with complains of nausea, vomiting, abdominal pain,
chills, fever, and four bowel movements. Patient gave written
informed consent. Preliminary diagnosis: Food-borne infection.
The patient began to complain on dryness in the mouth, sore
throat, blurred vision. A moderate hyperemia of tonsils had
revealed. Dizziness, headache, and general weakness had
accompanied too, BP 90/50 mm Hg; dexamethasone had
administered. His condition acutely deteriorated: a star-like
hemorrhagic rash appeared on the trunk, face, and extremities. BP
dropped to 60/40 mm Hg. Meningococcemia had suspected. The
antibacterials (chloramphenicol succinate and penicillin) were
added. The toxic-bacterial shock, NYHA CH I was diagnosed. The
patient had transferred to the intensive care unit with BP 60/40 mm
Hg and hemorrhagic rash over the body, few with necrosis in the
center. The daily dose of penicillin was increased, in addition
hydrocortisone, sterofundin isotonic, asparcam, cocarboxylase,
furosemide were used. The patient’s condition remained very bad
the next day: bleeding in the conjunctivas, joints pain, feeling of
numbness of the fingers. The final diagnosis: Meningococcal
infection. Meningococcemia, fulminant form. Waterhouse-
Friderichsen syndrome. Infectious-toxic shock I degree. Neisseria
meningitidisW135 had been isolated from the nasopharynx swab
by culture method. Gradually, hemorrhagic rash transformed to
crusts with further exfoliation.
Discussion. General toxicosis caused by N.meningitidisW135
dominated initially, masked with symptoms of an acute enteric
infection. Perhaps this was due to sub-serous peritoneal
hemorrhages that preceded the appearance of a hemorrhagic skin
rash. The disease had progressed fulminantly, with an hourly
increase of thrombohemorragic syndrome and impaired platelet
count, which is now quite rare in adult patients, as well as the
manifested phenomena of poliarthritis. This non-fatal case
elucidates the crucial importance of detailed physical examination,
considering urgent pathologic life-threating conditions. The timely
N.meningitidis culture diagnostics ensured the early appointment
of etiotropic and pathogenetic holiatry, provided successful
treatment of fulminant meningococcemia and avoidance of lethal
outcome.
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# 424. Блискавична менінгококцемія з синдромом
Уотерхауза-Фрідеріксена у чоловіка європеоїдної раси:
клінічний випадок

Сокол А., Рандюк Ю., Сидорчук А., Москалюк В., Богачик Н.,
Венгловська Я., Сорохан В., Сидорчук Л.

Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський
державний медичний університет»

Вступ. Генералізована менінгококцемія в Україні виникає
спорадично, а порівняно з минулим роком, рівень
захворюваності у 2017 виріс на 4%. Наводимо не фатальний
випадок блискавичної форми менігококцемії у дорослого,
замаскованої як харчове отруєння, ускладненої синдромом
Уотерхаузена-Фрідеріксена на початковій стадії з шоком
першого ступеня через частковий крововилив в наднирники.
Блискавична менігококцемія в дорослих трапляється рідко,
але часто закінчується летально 40-50%.
Опис. 33-річний чоловік європеоїдної раси поступив до
інфекційного відділення «Обласної клінічної лікарні» м.
Чернівці зі скаргами на нудоту, блювоту, біль живота, озноб,
гарячку, та діарею з 4-кратним проносом. Пацієнт підписав
інформовану згоду. Попередній діагноз: Харчова
токсикоінфекція. Хворий скаржився на сухість в роті, біль в
горлі, двоїння в очах. При огляді – помірна гіперемія
мигдаликів. Приєдналися запаморочення, біль голови,
загальна слабкість, АТ 90/50 мм рт ст., тому був введений
дексаметазон. Стан раптово погіршився: зірчаста геморагічна
висипка з’явилась на тулубі, обличчі, кінцівках. АТ впав дo
60/40 мм рт.ст. Запідозрено менінгококцемію. Додано
антибактерійні препарати (левоміцетину сукцинат і
пеніцилін). З діагнозом блискавичної менінгококцемії,
інфекційно-токсичного шоку, серцевою недостатністю II А
переведений до відділення інтенсивної терапії з АТ 60/40 мм
рт ст та геморагічним висипом на тілі, декілька з некрозом в
центрі. Дозу пеніциліну збільшено, додано гідрокортизон,
ізотонічний стерофундин, аспаркам, кокарбоксилазу,
фуросемід. Стан пацієнта залишався дуже поганим,
наступного дня приєднались крововиливи в кон’юнктиви, біль
в суглобах, відчуття оніміння пальців. Остаточний діагноз:
Менінгококова інфекція. Менінгококцемія, блискавична
форма. Синдром Уотерхауза-Фрідеріксена. Інфекційно-
токсичний шок I ступеня. Neisseria meningitidisW135
ізольовано з носоглоткового змиву. Поступово геморагічний
висип трансформувався в кірочки з наступним злущуванням.
Обговорення. Загальний токсикоз, викликаний N.
meningitidisW135 на початку хвороби був домінуючим, і
замаскованим під гостру кишкову інфекцію. Можливо, це
відбулося завдяки субсерозним перитонеальним
крововиливам, які передували появі геморагічного висипу на
шкірі. Хвороба прогресувала блискавично, з погодинним
наростанням тромбо-геморагічного синдрому та
тромбоцитопенією. Такий перебіг нині є досить рідкісним у
дорослих хворих, так само як і феномен поліартриту. Цей не
фатальний випадок розкриває виняткову важливість
детального фізикального обстеження, враховуючи
настороженість щодо невідкладних станів, які загрожують
життю хворого. Своєчасна діагностика сприяла ранньому
призначенню етіотропного та патогенетичного комплексного
лікування блискавичної менінгококцемії та уникнення
летального наслідку при синдромі Уотерхауза-Фрідеріксена.



Page 270 BTRP Ukraine Regional One Health Research Symposium

CLINICAL MEDICINE /
КЛІНІЧНА МЕДИЦИНА

# 339. Qualitative and quantitative composition of large
intestine microbiota of children suffering from cystic fibrosis

Burova Ye., Korniychuk O., Burova L.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University

Introduction. The microbial inflammatory process plays an
important role in the course of chronic bronchopulmonary process
in children with cystic fibrosis. However, intensive antibiotic
therapy on one hand, and sputum, which partly penetrates into the
gastrointestinal tract during swallowing, on the other hand, creates
an opportunity for colonization of the intestine by opportunistic
microorganisms, which threatens the violation of intestinal
microbiocenosis and the acquisition of new biological properties by
a normal microbiota.
Methods. The study of feces for dysbiosis was conducted in
accordance with the current instructional materials for
bacteriological research. Obtained opportunistic microorganisms
were identified by morphological, cultural, and biochemical
properties. Lachema biochemical tests (Czech Republic) were
used; strips and test systems (BioMeriox) - were used for Candida
spp.
The stools of 19 patients aged 1 - 16 years who were treated on
inpatient basis at the Western Ukrainian specialized children's
medical center (Lviv city) were analyzed. Patients were prescribed
antimicrobial chemotherapeutic agents of different groups,
according to antibiotic susceptibility.
Results. The reduction in lactobacillus count was observed (<=
106) in 8 children (42%) and reduction of bifidobacteria count (<=
107) was observed in 14 children (74%), with the reference values
108-9 for bifidobacteria, and 107-8 for lactobacillus. The
enterococci count was less than 105 (N = 10 6- 7) in 1 child (5%),
while being more than 107 in 8 (42%) patients. An increase in the
staphylococci count (> 106) (N = 104-5) was detected in 3 children
(16%). Escherichia coli count was equal to or less than 106 in 9
children (47%) (N = 107-8). The Candida fungi count was
increased in 9 patients (47%), and the mold fungi were detected in
1 child (5%). Atypical Escherichia strains were detected in 2
children in the proportion of 75% instead of 15%, a reference
value. In 1 patient (5%), hemolytic Escherichia coli strains were
detected in the proportion of 100%, while the reference value is
10-15%. Pathogenic Enterobacteriaceae and Staphylococcus
aureus were not detected in any patient. In 4 children (21%), the
following opportunistic pathogenic bacterium were isolated:
Сitrobacter koseri, Сitrobacter freundii and Klebsiella pneumoniaе.
In 2 patients from the group of the "newly diagnosed disease" the
intestinal microbiota was almost normal.
Conclusions. In 17 examined children the drug-induced intestinal
dysbiosis was detected. Microbiological changes of eubiosis are
moderately expressed and have a general tendency towards the
reduction of the main symbionts counts - the deficiency of
Lactobacillus, E. coli, with a significant increase in the Candida
fungi count.
We aim to include a greater number of patients in future studies,
confirm or refute the of ingestion sputum, enriched with pathogenic
flora, and detect it in the intestine.

# 339. Якісний і кількісний склад мікробіоти товстого
кишечника дітей, хворих на муковісцидоз

Бурова Є., Корнійчук О., Бурова Л.

Львівський національний медичний університет імені Данила
Галицького

Вступ. Мікробно-запальний процес відіграє важливу роль в
перебігу хронічного бронхолегеневого процесу у дітей хворих
на муковісцидоз. Однак інтенсивна антибіотикотерапія з
одного боку, з іншого - харкотиння, яке частково проникає в
шлунково-кишковий тракт при заковтуванні, створює
можливість для колонізації кишечника опортуністичними
мікроорганізмами, загрожує порушенням мікробіоценозу
кишечника та набуттям нормальною мікробіотою нових
біологічних властивостей.
Методи. Дослідження випорожнень на дисбіоз проводили
відповідно до чинних інструктивних матеріалів
бактеріологічних досліджень. Виділені мікроорганізми-
опортуністи ідентифікували за морфологічними,
культуральними, біохімічними властивостями.
Використовували біохімічні тести Lachema (Чехія); стріпи і
тест-системи (BioMeriox)- для грибів роду Candida spp.
Досліджено випорожнення 19 пацієнтів віком від 1-го до 16
років, які перебували на стаціонарному лікуванні в
Західноукраїнському спеціалізованому дитячому медичному
центрі (м. Львів). Хворим призначали протимікробні
хіміотерапевтичні препарати різних груп, згідно
антибіотикочутливості.
Результати. Виявлено зниження кількості лакто- (<=106) у 8
дітей (42%) та біфідобактерій (<=107) у 14 дітей (74%),
відповідно норми ((N=108-9 для біфідобактерій, 107-8 - для
лактобактерій. Кількість ентерококів менше 105 (N=10 6-7)
виявлена в 1 дитини (5%), більше 107 в 8 (42%) хворих.
Збільшення кількості стафілококу (> 106) (N=104-5) виявлено
в 3 дітей (16%). Кількість кишкових паличок дорівнювала або
була меншою 106 при N=107-8 у 9 дітей (47%). Підвищилась
кількість грибів роду Candida -9 хворих (47%), в 1-ї дитини
виявили плісняві гриби (5%). У 2-х дітей (10,5%) виявлено
атипові ешерихії: при N=15% їхня кількість становила 75%. В
1-го пацієнта (5%) стовідсотково висівалась гемолітична
кишкова паличка, при нормі показника здорового організму
10-15%. Патогенних ентеробактерій та золотистого
стафілококу не виявлено в жодного пацієнта. В 4 дітей (21%)
ізолювали умовно-патогенні мікроорганізми: Сitrobacter koseri,
Сitrobacter freundii та Klebsiella pneumoniaе. В 2-х хворих, з
групи «вперше діагностовано захворювання», стан
мікрофлори кишечника був майже в межах норми.
Висновки. В 17–ти обстежених дітей виявлено
постмедикаментозний дисбіоз кишечника. Мікробіологічні
зміни еубіозу помірно виражені і мають загальну тенденцію
до зниження кількісних станів основних симбіонтів – дефіциту
молочнокислих бактерій, кишкової палички, при цьому
значно зростає кількість грибів роду Candida.
Подальші дослідження передбачають дослідження більшої
кількості хворих, підтвердження або заперечення даних
заковтування харкотиння, що збагачене патогенною флорою,
та виявлення його в кишечнику.
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# 137. Forecasting the reduction of adaptive capability in
children who are subject to the aerogenic influence of
xenobiotics

Stepanov S.1, Rublevska N.1, Hrynchak V.2, Rublevskyi V.3

1SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine;
2Dnipropetrovsk Regional Center for Hydrometeorology;
3Oles Honchar Dnipro National University

Introduction. The task of preventive medicine is to stave off the
development of the population health disorders under the influence
of environmental factors. It has been found that in regions with a
high level of man-induced load the importance of the inhalation
intake of toxicants to the human body increases, therefore, the
purpose of this study is to develop mathematical models for
predicting changes in adaptive capability depending on the
aerogenic load with xenobiotics.
Methods. Based on materials of observations conducted by the
Dnipropetrovsk Regional Center for Hydrometeorology concerning
the content of pollutants in the air of Dnipro and Kam'yans’ke
cities, the average daily doses (mg / kg • day) of aerogenic intake
(AI) of dust, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide,
hydrogen sulphide, formaldehyde, phenol to the child’s body were
calculated. The assessment of the adaptive capability of children
was carried out according to the adaptive potential (AP) value. The
rate ratio (RR) of adaptive capability reduction was calculated as
the odds ratio (OR) by Fletcher. The level of significance for
regression coefficients was estimated by the Wald criterion. The
model adequacy was estimated by the Pearson's chi-squared test.
The data processing was carried out using STATISTICA 6.0
(Statsoft Inc., USA), Statistica v. 6.1 (Serial No.
AJAR909E415822FA).
Results. The analysis data regarding xenobiotics content in the air
of industrial cities such as Dnipro and Kamianske in dynamics for
the 15-year period indicate the excess of maximum permissible
concentrations (MPC) by contents of dust, nitrogen dioxide,
phenol, ammonia, and formaldehyde. Results of the conducted
studies allowed finding the mathematical dependence of the child’s
adaptive potential (r = 0.30 ‒ r = 0.41; p <0.05) on the value of
aerogenic load with individual pollutants. Based on the obtained
data, the mathematical models were developed with the aim to
forecast adaptive capability of children in connection with influence
of aerogenic loading by xenobiotics. The general equation has the
following form:
P = exp(z)/(1+exp(z)), z=b0+bі*x,
where p is the probability of the adaptation reduction; xi presents
the magnitude of AI doses of pollutants; b0 is the constant; bi
presents the regression coefficients. If the calculated probability is
p> 0.5, then the adaptive capacity reduction is forecasted; if p≤0.5,
then satisfactory adaptation is predicted.
Conclusions. 1. Under the influence of AI with xenobiotics, the
risk of reducing the adaptive capacity of children is significantly
increased (r = 0.30 ‒ r = 0.41; p <0.05). 2. The prophylaxis complex
aimed at preventing the early adverse changes in the health status
of the child populations of industrial territories was substantiated.

# 137. Прогнозування зниження адаптаційних
можливостей дітей, які зазнають аерогенного впливу
ксенобіотиків

Степанов С.1, Рублевська Н.1, Гринчак В.1, Рублевський В.2

1ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
2Дніпропетровський регіональний центр з гідрометеорології;
3Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

Вступ. Завданням профілактичної медицини є попередження
розвитку порушень в стані здоров’я населення під впливом
факторів навколишнього середовища. Встановлено, що в
регіонах з великим рівнем техногенного навантаження,
збільшується значущість повітряного шляху надходження
токсикантів до організму людини, тому метою даного
дослідження є розробка математичних моделей для
прогнозування змін адаптаційних можливостей в залежності
від аерогенного навантаження ксенобіотиками.
Методи. На підставі матеріалів спостережень
Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології
за вмістом забруднюючих речовин в атмосферному повітрі
міст Дніпро, Кам’янське розраховані середньодобові дози (мг/
кг•добу) аерогенного надходження (АН) пилу, оксиду
вуглецю, діоксиду азоту, діоксиду сірки, сірководню,
формальдегіду, фенолу до організму дитини. Оцінку
адаптаційних можливостей дітей проводили за величиною
адаптаційного потенціалу (АП). Відносний ризик (ВР)
зниження адаптаційних можливостей розраховували як
відношення шансів (ВШ) за Флетчером. Рівень значущості
коефіцієнтів регресії оцінювали за критерієм Вальда.
Адекватність моделі оцінювали за критерієм χ2 Пірсона.
Обробка отриманих даних проводилась за допомогою
STATISTICA 6.0 (Statsoft Inc., США), Statistica v. 6.1 (серійний
№ AJAR909E415822FA).
Результати. Аналіз вмісту ксенобіотиків в атмосферному
повітрі промислових міст Дніпро та Кам’янське у динаміці за
15-річний період свідчить про перевищення гранично-
допустимих концентрацій (ГДК) за вмістом пилу, азоту
діоксиду, фенолу, аміаку, формальдегіду. Результати
проведених досліджень дозволили встановити математичну
залежність адаптаційного потенціалу дитини (r=0,30 - r=0,41;
р<0,05) від величини аерогенного навантаження окремими
полютантами. На підставі отриманих даних побудовані
математичні моделі для прогнозування адаптаційних
можливостей дітей у зв’язку з впливом аерогенного
навантаження ксенобіотиками. Загальне рівняння має
наступний вигляд:
P = exp(z)/(1+exp(z)), z=b0+bі*x,
де р – вірогідність зниження адаптації; xi –величини АН доз.
полютантами; bо– константа; bi – коефіцієнти регресії. Якщо
значення обчисленої вірогідності р>0,5, то прогнозується
зниження адаптаційних можливостей, якщо р≤0,5, то
прогнозується задовільна адаптація.
Висновки. 1. Під впливом АН ксенобіотиками достовірно
підвищується ризик зниження адаптаційних можливостей
дітей (r=0,30 - r=0,41; р<0,05). 2. Обґрунтовано комплекс
профілактичних заходів, які спрямовані на попередження
ранніх несприятливих змін у стані здоров’я дитячого
населення промислових територій.
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# 168. The Analysis of Contamination of Objects of Veterinary
Control with 137Cs and 90SrRadionuclides in Ukraine in
2012-2017

Prokopenko T., Mezhenska N., Malimon Z.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The provision of safe and environmentally friendly
food products to the population was and remains a nationwide
problem in Ukraine that should be addressed as a priority.
Veterinary radiological control is a type of environmental
radioecological monitoring. According to current regulations in
Ukraine, the specialists of radiology departments in the State
Laboratories of Veterinary Medicine (SLVM) conduct radiological
monitoring and exercise control over safety of products that are
exported, imported and sold at the markets. Since 137Cs and 90Sr
are the most likely biologically significant contaminants during the
recovery period in case of emergency, veterinary radiological
control is aimed at identification of these indicators.
Analyze the results of the laboratory veterinary control of
radioactive contamination (137Cs and 90Sr) of animal and plant
products in Ukraine, which was conducted in 2012–2017.
Methods. Statistical and analytical method of veterinary reporting
in radiology departments of the State Laboratories of Veterinary
Medicine in 2012−2017. Sample collection and determination of
radionuclide content was performed using standard methods in
accordance with current Ukrainian regulations.
Results. Between 2012 and 2017, 10491003 samples of animal
and plant products were tested for 137Cs and 90Sr. 2897 samples
were found to contain 137Cs (2887) and 90Sr (10), which exceeded
the acceptable level (hereinafter – AL).
The biggest number of 137Cs concentrations above AL are found in
fresh and dried mushrooms and berry (1724 samples: мin-max
503.0‒24950.0 Bq/kg), bovine milk (624 samples: мin-max
101.0-919.0 Bq/L) and meat from wild animals (335 samples:
405.2‒ 51455.0 Bq/kg). Fish, honey, grains, feeds and bovine meat
were less contaminated with 137Cs among the products tested.
While 90Sr contamination is sporadic, it is generally found in feeds
(8 samples: мin-max 113.8- 332.9 Bq/kg) and medicinal plants (2
samples: мin-max 130.0-166.5 Bq/kg).
Conclusions. The major role in the formation of the radiation dose
in Ukraine is attributed to 137Cs (forest mushrooms and berry,
bovine milk and meat from wild animals). Zhytomyr, Volyn, Rivne,
Kyiv and Chernihiv Oblasts remain the most contaminated areas.
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# 168. Аналіз забрудненості об’єктів ветеринарного
контролю радіонуклідами 137Cs та 90Srв Україні за
2012-2017 рр.

Прокопенко Т., Меженська Н., Малімон З.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Забезпеченість населення безпечними та екологічно
чистими продуктами харчування була і залишається
загальнодержавною проблемою України, що потребує
першочергового вирішення.
Ветеринарний радіологічний контроль є одним із видів
радіоекологічного моніторингу навколишнього середовища.
Відповідно до чинних в Україні нормативно-правових актів
фахівцями радіологічних відділів Державних лабораторій
ветеринарної медицини (ДЛВМ) здійснюється радіологічний
моніторинг і контроль за радіаційною безпечністю продукції,
яка відправляється на експорт, ввозиться по імпорту, а також
реалізується на ринках. Оскільки найбільш можливими
біологічно значимими забруднювачами у випадку аварії у
відновлюваний період є 137Cs та 90Sr, система ветеринарного
радіологічного контролю спрямована на визначення саме цих
показників.
Здійснення аналізу результатів лабораторного ветеринарного
контролю радіоактивного забруднення (137Cs та 90Sr) продукції
тваринництва і рослинництва в Україні який був проведений
впродовж 2012–2017 рр.
Методи. Статистично-аналітичний метод аналізу
ветеринарної звітності радіологічних відділів державних
лабораторій ветеринарної медицини України за 2012−2017
роки. Відбір проб та визначення вмісту радіонуклідів
проводили за загально прийнятими методиками згідно
чинних в Україні нормативних документів.
Результати. За період 2012‒2017 роки на вміст 137Cs та 90Sr
досліджено 10491003 зразків продукції тваринництва і
рослинництва. У 2897 зразках виявлено перевищення
допустимого рівня (далі ‒ ДР) 137Cs (2887), 90Sr (10).
Найбільша кількість перевищень ДР 137Cs припадає на свіжі
та сухі гриби і ягоди (1724 зразки: мin-max 503,0‒24950,0 Бк/
кг), молоко ВРХ (624 зразки: мin-max 101,0-919,0 Бк/л) та
м'ясо диких тварин (335 зразків: 405,2‒ 51455,0 Бк/кг). Риба,
мед, зерно, корми та м’ясо ВРХ були найменш забрудненими
137Cs серед проаналізованих видів продукції
А забруднення 90Sr має поодинокий характер в основному це
забруднення кормів (8 зразків: мin-max 113,8- 332,9 Бк/кг) та
лікарських рослин (2 зразки: мin-max 130,0-166,5 Бк/кг).
Висновки. Основна роль у формуванні дози опромінення
населення в Україні належить 137Cs (лісові гриби та ягоди,
молоко ВРХ і м'ясо диких тварин). Найбільш забрудненими
областями залишаються Житомирська, Волинська,
Рівненська, Київська та Чернігівська.
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# 242. About the impact of the Zaporizhzhya NPP on the
environment

Hrybinenko H., Tulushev Ye.

SI Zaporizhzhia Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Before the construction of the Zaporizhzhya NPP in
the 30-km zone and construction site in 1974, environmental
factors were investigated, the so-called "zero background". The
purpose of the study is the possible impact of the nuclear power
plant on the environment.
Methods. Environmental factors were studied: air, water,
vegetation, soil, food. The research was carried out by gamma-
spectrometry, radiochemical, radiometric methods. The amount
and methods used for radiation control of environmental factors
were performed in accordance with the requirements of the current
normative documents: - sanitary rules for the design and operation
of SPAS-88 nuclear power plants; - methodical recommendations
on sanitary control over the content of radioactive substances in
the objects of the environment of the Ministry of Foreign Affairs of
the USSR, 1980. The sampling of aerosols was carried out by
airing through filters FPP-15-1,5, an exposure of 7 days. Total of
211 samples were analyzed. The merger during the quarter of the
sample was burned to white ash. The control of water of surface
water bodies was carried out above and below the discharging
channel of the nuclear power plant. Tritium volume activity was
measured monthly on Quantulus 1220 spectrometer radiometer.
Soil was investigated by spectrometric method. Vegetation and
food products were burned to white ash and then 90Cr and 137Cs
were determined by radiochemical method.
Results. The volumetric activity of 137Cs in the atmospheric air
prior to the startup of the NPP was 2.2 ± 0.7 μBk · m3 - in 2015,
1.26-1.51 μBk · m3. In water of reservoirs, at the same time, the
amount of 90Sr was 24.3 ± 1.2 Bq.m3-, 137Cs-2.6 ± 0.8 Bq.m3-, in
2015, 90Sr-14 Bq.m3-, 137Cs -4 , 1-4,31 Bq · m3-. The "zero
background" in the sanitary protection zone (SZZ) in the 90Sr soil
surface layer was 0.89 ± 0.41 kBq · m2-137Cs-1.18 ± 0.52 kBq ·
m2-2015 and SPS 90Sr - 0.13 kBq · м2-, 137Cs - in the СЗЗ 0.19
kBq · м2-. In the vegetation up to the start up of the NPP, the
content of 90Sr- was 2.4-6.5 Bq · kg-1, 137Cs-3-14 Bq · kg-1, in
2015 - the nitrogen activity of 90Sr -0.72 Bq · kg-1 and 137Cs-0.21
Bq · kg-1. In food products (milk, potatoes, wheat, cabbage), the
"zero background" of 90Sr on average was within the range of 0.06
± 0.02- 0.25 ± 0.09 Bq · kg-1, 137Cs -0.03 ± 0 , 0.01- 0.44 ± 0.12
Bq · kg-1. In 2015, the specific activity of 90Sr was determined on
average between 0.015 ± 0.02 and 0.046 ± 0.08 Bq · kg-1, 137Cs
-0.03 ± 0.01 -0.08 ± 0.02 Bq · kg-1.
The radiation dose of the population of the 30-km zone was 6.58
mSv, and at the expense of the radiation factor of the NPP, only
0.2% of the total exposure.
Conclusions. The results of the work show that the impact of the
NPP on the environment during normal operation is minimal.
The incidence of the population of the 30-km zone does not
exceed the average regional indicators and does not differ from the
incidence in the territories located outside the 30-km zone. The
level of NPP impact on the population and the environment does
not exceed the dose from the natural impact. Many years of
observation indicate that in normal operation, the NPP does not
have a detectable impact on the population and the environment.

# 242. Про вплив Запорізької АЕС на навколишнє
середовище

Грибіненко Г., Тулушев Є.

ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. До початку будівництва Запорізької АЕС в 30-км зоні
та місці будівництва у 1974 році були проведені дослідження
факторів навколишнього середовища, так званий «нульовий
фон». Мета дослідження - можливий вплив АЕС на
навколишнє середовище.
Методи. Були досліджені фактори навколишнього
середовища: повітря, вода, рослинність, ґрунт, продукти
харчування. Дослідження проводились гама-
спектрометричним, радіохімічним, радіометричними
методами. Об`єм та використані методи радіаційного
контролю факторів навколишнього середовища були
виконані у відповідності з вимогами чинних нормативних
документів: - санітарні правила проектування та експлуатації
атомних станцій СПАС-88; - методичні рекомендації з
санітарного контролю за вмістом радіоактивних речовин в
об’єктах навколишнього середовища МЗ СРСР 1980. Відбір
проб аерозолів здійснювався шляхом протягування повітря
через фільтри ФПП-15-1,5, експозиція 7 діб. Було
проаналізовано всього 211 проб. Об`єднанні протягом
кварталу проби спалювалися до білої золи. Контроль води
поверхневих водоймищ виконувався вище та нижче
викидного каналу АЕС. Об`ємна активність тритію
вимірювалася щомісячно на спектрометрі-радіометрі
Quantulus 1220.
Грунт досліджувався спектрометричним методом.
Рослинність та продукти харчування спалювалися до білої
золи і далі радіохімічним методом визначалися 90Sr та
137Cs .
Результати. Об`ємна активність 137Cs в атмосферному
повітрі до запуску АЕС складала 2,2 ±0,7 мкБк·м3-, у 2015
році 1,26 -1,51мкБк·м3-. У воді водоймищ в цей же час
кількість 90Sr складала 24,3±1,2 Бк·м3-, 137Cs-2,6±0,8 Бк·м3-,
у 2015 році 90Sr-14 Бк·м3-, 137Cs -4,1-4,31Бк·м3-. «Нульовий
фон» в санітарно-захисній зоні (СЗЗ) у поверхневому шарі
ґрунту 90Sr складав 0,89±0,41 кБк·м2-, 137Cs - 1,18±0,52
кБк·м2-, 2015 рік –в СЗЗ 90Sr - 0,13 кБк·м2-, 137Cs – в СЗЗ
0,19 кБк·м2-. У рослинності до запуску АЕС вміст 90Sr-
складав 2,4-6,5 Бк·кг-1, 137Cs-3-14 Бк·кг-1, у 2015 році –
питома активність 90Sr -0,72 Бк·кг-1 і 137Cs-0,21 Бк·кг-1. В
продуктах харчування (молоко, картопля, пшениця, капуста)
«нульовий фон» 90Sr в середньому був в межах 0,06±0,02-
0,25 ±0,09 Бк·кг-1, 137Cs -0,03±0,01- 0,44 ±0,12Бк·кг-1. У 2015
році питома активність 90Sr в середньому визначалась в
межах 0,015±0,02- 0,046 ±0,08Бк·кг-1, 137Cs -0,03±0,01- 0,08
±0,02Бк·кг-1. Доза опромінення населення 30-км зони склала
6,58 мЗв, а за рахунок радіаційного фактору АЕС всього 0,2%
від загального опромінення.
Висновки. Результати роботи свідчать, що вплив АЕС на
навколишнє середовище при нормальній роботі –
мінімальний.
Захворюваність населення 30-км зони не перевищує середні
обласні показники і не відрізняється від захворюваності на
територіях, які розташовані поза 30-км зоною. Рівень впливу
АЕС на населення і навколишнє середовище не перевищує
дозу від природного впливу. Багатолітні спостереження
свідчать про те, що в режимі нормальної експлуатації, АЕС не
здійснює помітного впливу на населення та середовище.
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# 259. Risk assessment of drinking water supply's chloroform
impact on the health of the population of right-bank
Zaporizhia in 2015-2017 years before using of drink water
ammonization

Tulushev Ye.1, Klochkova L.2, Kolerov O.1

1SI Zaporizhia Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine;
2LLC Promtechagroservice

Introduction. Public water supply in Zaporizhia is provided by two
waterworks - Dnipro's waterworks № 1 (DW 1) and Dnipro's
waterworks № 2 (DW 2). Water-supply source for DW 1,2 is Dnipro
river. Chloroform concentration in water of right-bank Zaporizhia
(DW2) was measured during drinking water quality monitoring by
SI Zaporizhia Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine:
before May 2017 (before starting using ammonization technology)
- from 0,142 mg/dm3 to 0,283 mg/dm3, median concentration 0,204
mg/dm3; after May 2017 (after starting using
ammonization technology) - from 0,093 mg/dm3 to 0,175 mg/dm3,
median concentration - 0,122 mg/dm3. The adverse effect risk
calculations in population drinking urban water were made for the
assessment of the impact of drinking water supply on the health of
the population of right-bank Zaporizhia.
Methods. Exposure factors standard values were used for
average daily dose assessment: a carcinogenic potential of
chloroform peroral risk 0,031 (mg/kg-day)-1; average daily water
intake 3 dm3; average adult weight 70 kg; the calculated risk is
cumulative for 70 years.
Results. Therefore, the chloroform average daily dose (ADD)
ingested with drinking water for the population of right-bank
Zaporizhia is: before May 2017 - ADD = (3 dm3 x 0,204 mg/dm3) :
70 kg = 0,0087 mg/kg; - after May 2017 - ADD = (3 dm3 x 0,122
mg/dm3) : 70 kg = 0,0052 mg/kg. When experimentally estimated
carcinogenic risks data is absent, it is recommended to calculate
using data developed by US EPA (IRIS; RAIS; HEAST). Linear
dependency is used for risk calculation: The risk = SFo x ADD,
SFo - carcinogenic risk potential value for the peroral ingested
cancerogenic substance (kg/mg/-day or kg/µg-day)-1.
Calculated risk before May 2017 = 0,031 x 0,0087 = 0,0002697;
Calculated risk after May 2017 = 0,031 x 0,0052 = 0,0001612
It means that consuming drinking water with chloroform
concentration 0,204 mg/dm3 for the population of right-bank
Zaporizhia before May 2017 can lead to 270 excessive cases of
cancer in 1 million cohort; after May 2017 - to 162 excessive
cases.
Calculations show that total individual carcinogenic risk level of
chemical contamination of drinking water for adults is estimated as
acceptable for the occupational groups and unacceptable for the
general population.
Conclusions. After implementation of ammonization technology,
the results of drinking water laboratory quality monitoring give
evidence of reducing health risk, but we need an updating of the
ammonization technology with drinking water laboratory quality
monitoring.
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# 259. Оцінка ризику впливу хлороформу питного
водопостачання на здоров’я населення правобережної
частини м. Запоріжжя за 2015-2017 роки до введення
преамонізацції питної води

Тулушев Є.1, Клочкова Л.2, Колеров О.1

1ДУ «Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ТОВ «Промтехагросервіс»

Вступ. Водозабезпечення населення Запоріжжя
здійснюється за рахунок двох станцій - Дніпровської
водопровідної станції № 1 (ДВС 1) та Дніпровської
водопровідної станції № 2 (ДВС 2). Джерелом водопостачання
для ДВС 1, 2 є р. Дніпро.
При проведенні моніторингу якості питної води ДУ
«Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України»
реєструвались концентрації хлороформу у питній воді, якою
забезпечуються мешканці правобережної частини міста (ДВС
2): до травня 2017 (до впровадження технології амонізації) -
від 0,142 мг/дм3 до 0,283 мг/дм3, при середній концентрації
0,204 мг/дм3; після травня 2017 (після впровадження
технології амонізації) - від 0,093 мг/дм3 до 0,175 мг/дм3, при
середній концентрації 0,122 мг/дм3. Для оцінки впливу
питного водопостачання на стан здоров'я населення
правобережної частини Запоріжжя проведені розрахунки
ризику прояву у населення несприятливих ефектів,
обумовлених споживанням водопровідної води.
Методи. При оцінці середньодобових доз в розрахунок були
узяті стандартні значення чинників експозиції: канцерогенний
потенціал перорального ризику хлороформу 0,031 (мг/кг-
доба)-1 ; середньодобове споживання води 3 дм3; середня
вага людини 70 кг; розрахований ризик є кумулятивним за 70
років.
Результати. Таким чином, середньодобова доза (СДД)
хлороформу, що надходить в організм з питною водою для
населення правобережної частини Запоріжжя складає: - до
травня 2017 - СДД = (3 дм3 x 0,204 мг/дм3) : 70 кг = 0,0087 мг/
кг; - після травня 2017- СДД = (3 дм3 x 0,122 мг/дм3) : 70 кг =
0,0052 мг/кг;
При відсутності даних із експериментального визначення
канцерогенних ризиків останні рекомендується
розраховувати за допомогою даних, розроблених US EPA
(IRIS; RAIS;HEAST).
Для розрахунку ризику застосовується лінійна залежність:
Ризик = SFo x СДД, де SFo - величина потенціалу
канцерогенного ризику за перорального надходження
канцерогенної сполуки (кг/мг-доба або кг/мкг-доба)-1 .
Розрахований ризик до травня 2017 = 0,031 x 0,0087 =
0,0002697;
Розрахований ризик після травня 2017 = 0,031 x 0,0052 =
0,0001612
Це означає, що за вживання до травня 2017 протягом життя
питної води із вмістом хлороформу 0,204 мг/дм3 для
населення правобережної частини Запоріжжя можна
очікувати розвиток 270 додаткових випадків захворювання
на рак у когорті населення чисельністю 1 млн.; після травня
2017 – 162 додаткових випадків.
За наслідками розрахунків рівні сумарного індивідуального
канцерогенного ризику від хімічного забруднення питної води
для дорослого населення оцінюються як прийнятний для
професійних груп і неприйнятний для населення.
Висновки. Після впровадження технології амонізації,
результати лабораторного контролю якості питної води,
свідчать про зменшення ризику здоров’ю, разом з тим
потребують подальшого вдосконалення технології амонізації з
проведенням моніторингу якості питної води.
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# 318. Measures on reduction of radionuclide entry into the
human organism

Huz T.

Mariupоl Branch of the SI Donetsk Oblast Laboratory Center of the
MоH of Ukraine

Introduction. Radiation situation in Ukraine is characterized by a
combination of different human exposure sources: natural,
industrial, medical, «prolonged» emergency. The average annual
effective dose of public exposure by these sources in Ukraine must
not be more than 5 mSv/yr. Radiation causes formation of plenty of
free electrons (radicals) in the human organism. There are four
possible pathways by which radionuclides can enter the organism:
1) inhalation through lungs; 2) ingestion with a meal; 3) through the
damaged skin; 4) by absorption through the healthy skin.
Aiming to reduce the entering of Sr-90 the human and animal
organisms, it is necessary to decrease intensity of their
involvement into a biological cycle through plants. Sr-90 may be
transferred into the ground layer by deep-plowing. Soil application
of organic fertilizers and lime, reduces Sr-90 entry into a plant.
In case of radioactive contamination of water reservoirs
radionuclides can enter human organism via biological chains:
water – water-plants – plankton – fish – human. On the pumping
stations drinking water, drawing from land-based sources, may be
refined from radionuclides by precipitation of colloidal particles with
subsequent filtration.
Substances, which appear as a result of radon decay in the
atmosphere of premises,
the radon decay progeny (RnDP), attach to the microscopic dust –
aerosol that enters the lungs during breathing. RnDP exposes the
lung surface by alpha- and beta-particles and stipulates over 90 %
of exposure dose, which lead, in most cases, to lung cancer. In
outdoor conditions the concentration of radon is quickly dispersed,
but in houses radon may accumulate in a concentration higher
than exposure limit (EL).
Methods. Over the period 2007-2017 in total 678 investigations of
the complete building were conducted, 221 of which were after a
reconstruction or capital repairs, by employment of radiometric
method using the Radon monitor “AlphaGUARD|” Pq2000| № EF
0245.
Results. During the investigation of houses, there were found out
53 objects (7.8 %) with increased concentration of equivalent
equilibrium volumetric activity (EEVA) of radon-222, which makes
up from 55.0 Bq/m3 to 380.0 Bq/m3. This index is exceeded the
norm for the built|спорудити| and reconstructed buildings (more
than 50 Bq/m3).
Conclusions. The maintenance of premises with the increasing
level of EEVA is possible with the presence of ventilation system,
which operates constantly, with|із| a mechanical draft.
Radionuclides are predominantly heavy metals; the basic method
of their body burden reduction is administration of antioxidants –
inhibitors. Antioxidants, which are used by the organism, include
the vitamins C, E, A and also various enzymes. Usually the source
of these substances is the healthy balanced diet. Thus, individual
who consumes high-quality food stuffs and stays in the open air is
less subjected to radiation influence.

# 318. Заходи щодо скорочення надходження
радіоактивних речовин в організм людини

Гузь Т.

Маріупольська міська філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Радіаційна ситуація в Україні характеризується
поєднанням різних джерел опромінення людини: природні,
індустріальні, медичні, «пролонговані» аварійні.
Середньорічна ефективна доза опромінення населення цими
джерелами в Україні не повинна становити більше 5 мЗв/рік.
Радіація викликає утворення великої кількості вільних
електронів (радикалів) в організмі людини. Є чотири можливі
шляхи потрапляння радіоактивних речовин в організм: 1)
через легені при диханні; 2) разом з їжею; 3) через
пошкодження на шкірі; 4) шляхом абсорбції через здорову
шкіру.
З метою скорочення надходження Sr-90 в організм людини і
тварин необхідно знижувати інтенсивність їх залучення в
біологічний круговорот через рослини. Sr-90 можна
перевести глибокою оранкою в нижні шари ґрунтового слою.
Внесення в ґрунт органічних добрив і вапна, знижує
надходження в рослину Sr-90.
При зараженні водойм радіоактивні речовини можуть
надходити в організм людини за біологічними ланцюжками:
вода – водорості – планктон – риба – людина. На насосних
станціях питна вода, що забирається з наземних джерел,
може бути очищена від радіоактивних речовин осадженням
колоїдних частинок з подальшою фільтрацією.
Речовини, які утворюються в результаті розпаду радону в
повітрі приміщень, його дочірні продукти розпаду (ДПР)
прикріплюються до мікроскопічного пилу - аерозолю, при
диханні надходять в легені. ДПР радону опромінюють альфа-
і бета- частинами поверхню легень і обумовлюють понад 90 %
дози, пов'язаної з опромінюванням, що веде, в більшості
випадків, до раку легень. На відкритому повітрі концентрація
радону розсіюється швидко, але в будинках радон може
накопичуватися в концентрації вище гранично допустимої
концентрації (ГДК).
Методи. За період 2007-2017 рр. було проведено 678
досліджень закінченого будівництва, 221 з них після
реконструкції або капітального ремонту, радіометричним
методом за допомогою Радон-монітору “AlphaGUARD|”
PQ2000| № EF 0245.
Результати. При обстеженні будинків було виявлено 53 об
´єкти (7,8 %) з підвищеним вмістом еквівалентної рівноважної
об'ємної активності (ЕРОА) радону-222, який складає від
55,0 Бк/м3 до 380,0 Бк/м3. Цей показник перевищує норматив
для побудованих|спорудити| і реконструйованих будівель
(більше 50 Бк/м3).
Висновки. Експлуатація приміщень з підвищеним рівнем
ЕРОА |помешкань| можлива при системі вентиляції, що
постійно діє, з|із| механічною спонукою. Радіонукліди – це в
основному важкі метали, основним методом зниження їх
вмісту в організмі є застосування антиоксидантів – -
інгібіторів. Антиоксиданти, використовувані організмом,
включають вітаміни С, Е, А і різноманітні ферменти. Звичайно
джерелом цих речовин є здорове збалансоване харчування.
Таким чином, людина, яка споживає якісні продукти
харчування і знаходиться на свіжому повітрі менше
піддається впливу радіації.
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# 321. Control of phosphororganic pesticides in drinking
water by method of gas chromatography

Yevtushenko T.1, Omelchun Yu.1, Sukhenko V.2

1State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine;
2National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine

Introduction. Organophosphorus pesticides have a high acute
neurotoxic effect on humans and animals, as well as the rapid
formation of resistant populations of pests with their systematic
application. Most of these compounds are currently prohibited.
The purpose of the work was to develop a method for the
determination of organophosphorus pesticides in drinking water,
the limit of quantification of which would comply with the
requirements of Council Directive 98/83 / EU on water quality for
human consumption, namely 0.1 μg/ml.
Methods. Varian CP 3800 (USA) gas chromatograph, Varian
CPSill-8 CB, 30 m x 0.25 mm x 0.25 μm, standard specimens of
organophosphorus pesticides Supelco (Germany) were used in
this work. The method for the determination of organophosphorus
pesticides in drinking water involves the extraction of 50 cm3 of
dichloromethane followed by separation of the phases in the
dividing funnel and evaporation of the dichloromethane extract with
added 100 μl of dodecane to a volume of 3-5 cm3 and adding 1
cm3 of hexane followed by concentration, identification and
quantification by the method gas chromatography using a detector
of electron capture (DEC).
Results. The convergence (Sr) for organophosphorus pesticides
has been achieved: azinphos - methyl, diazinon, malathion,
parathion - methyl, fenthion, phenythrothion, chlorpyrifos - ethyl,
tocutiion, ethoprophy, chlorofenvinfos from 9.6 to 16.7%, intra-
laboratory reproducibility (SR) from 15.7 to 19.5% and uncertainty
of measurements U(p) - 30%.
Conclusions. The technique developed by us allows us to
simultaneously detect organophosphorus pesticides. The
methodology was successfully tested during laboratory tests to
meet EU requirements and accredited by the National
Accreditation Agency of Ukraine. The method has high
metrological characteristics: convergence (SR) from 9.6 to 16.7%,
intra-laboratory reproducibility (SR) from 15.7 to 19.5% for the
control standard ≤ 20%, uncertainty of measurements was 30% for
the control norm not more than 50%.
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# 321. Контроль фосфорорганічних пестицидів у питній
воді методом газової хроматографії

Євтушенко Т.1, Омельчун Ю.1, Сухенко В.2

1Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи;
2Національний університет біоресурсів і
природокористування України

Вступ. Фосфорорганічні пестициди мають високу гостру
нейротоксичну дію на людей і тварин, а також швидке
формування резистентних популяцій шкідників при
систематичному їх застосуванні. Більшість з цих сполук на
сьогоднішній день заборонені.
Метою роботи була розробка способу визначення
фосфорорганічних пестицидів у питній воді, межа кількісного
визначення якого забезпечувала б вимоги Директиви Ради
98/83/EC про якість води, призначеної для споживання
людиною, а саме 0,1 мкг/мл.
Методи. В роботі використовували газовий хроматограф
Varian СР 3800 (США), хроматографічна капілярна колонка
Varian CPSill - 8 CB, 30 m x 0,25 mm x 0,25 µm, стандартні
зразки фосфорорганічних пестицидів Supelco, (Німеччина).
Спосіб визначення фосфорорганічних пестицидів у воді
питній включає екстрагування 50 см3 дихлорметану з
подальшим розділенням фаз в ділильній лійці і
випаровуванням дихлорметанового екстракту з доданими
100 мкл додекану до об'єму 3-5 см3 та додаванням 1 см3

гексану з подальшим концентруванням, ідентифікацією та
кількісним визначенням методом газової хроматографії з
використанням детектора захвату електронів (ДЕЗ).
Результати. Досягнута збіжність (Sr) для фосфорорганічних
пестицидів: азінфос – метилу, діазінону, малатіону, паратіону
– метилу, фентіону, фенітротіону, хлорпіріфосу – етилу,
токутіону, етопрофосу, хлорфенвінфосу від 9,6 до 16,7%,
внутрішньо-лабораторна відтворюваність (SR) від 15,7 до
19,5% та невизначеність вимірювань U(p) – 30%.
Висновки. Розроблена нами методика дозволяє одночасно
виявляти фосфорорганічні пестициди. Методика пройшла
успішну апробацію під час виконання лабораторних
досліджень на виконання вимог країн ЄС та акредитована
Національним агентством з акредитації України. Метод
володіє високими метрологічними характеристиками:
збіжність (Sr) від 9,6 до 16,7 %, внутрішньолабораторна
відтворюваність (SR)від 15,7 до 19,5 % за нормативу
контролю ≤ 20 %, невизначенність вимірювань становила 30
% за нормативу контролю не більше 50 %.
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# 394. Current achievements in the Republic of Moldova
regarding the indoor radon monitoring

Coretchi L., Bahnarel I.

National Centre of Public Health of the MoH of Republic of
Moldova

Introduction. Elaboration/implementation of the national concept
of control and diminishing of the population exposure to radon
consist the main problem of public health. National radon programs
should aim to reduce the overall population risk and the individual
risk for people living with high radon concentrations (WHO,
Handbook on Indoor Radon, 2009). Number of lung cancer cases
from radon are related to indoor radon levels and to smoking
habits. Both of them are long-term goals. High radon risk: focus on
convective entry from soil, geology, constructive building
protection, risk communication. Radon control approach depends
on mean radon level in a country and other national
circumstances. Low radon risk: focus on building materials.
Workplaces with potentially elevated radon exposures consist:
water supplies, underground workplaces, show mines and caves,
and radon spas. Aim of the study: investigation of 222Rn
concentrations in the indoor air in rural and urban areas of
Moldova.
Methods. Good training in the field on radon monitoring, radon
measurement methods, radon population reduction methodology
based on Austrian and Ukrainian projects have been carry out due
to IAEA expert mission. The system for radon control in the
Republic of Moldova consists: radon indoors, radon at workplaces,
water, soil, and is performed by the Ministry of Health, National
Centre of Public Health. Responsible for Nuclear security and
safety is National Agency of Nuclear and Radiologic activities
regulation. In Moldova there were developed the actions taken
towards developing the Radon action plan: Monitoring of the indoor
Radon concentrations on the territory of the country, and
implementation of the National project under the support of the
IAEA will be performed during the 2018-2019 period. The
measurement of 222Rn concentration was carried out by the
Laboratory of Radiation Hygiene and Radiation Biology with the
objectives of studying the distribution of indoor 222Rn. The
measurements were made using active measurement by RTM
1688-2 Radonometer.
Results. During 2008-2015, 2520 radon measurements, including
1779 radon indoor measurements were conducted in 39
geographic areas of Moldova. It was elucidated an average
concentration of 160 Bq/m3 for indoor radon concentration, with a
range of 14 to 784 Bq/m3. About 70 % among all investigated
existing dwellings exceeds the reference level for old building −
150 Bq/m3 and 100 Bq/m3 for new building for radon concentration.

Conclusions. It was concluded that in many districts of the
Republic of Moldova, radon concentrations were above the
national recommended limits and that require the development of
indoor Radon concentration monitoring as part of national
program.

# 394. Сучасні досягнення Республіки Молдова щодо
моніторингу радона всередині приміщень

Коретчі Л., Бахнарель І.

Національний центр громадського здоров'я МОЗ Республіки
Молдова

Вступ. Розробка / впровадження національної концепції
контролю та зменшення впливу радону на населення -
головна проблема громадського здоров'я. Національні
програми повинні бути спрямовані на зменшення загального
ризику для населення та індивідуального ризику для людей,
які живуть з високою концентрацією радону (ВООЗ, Довідник
з питань радона в приміщеннях, 2009 р.). Деякі випадки раку
легень пов'язані з високим рівнем радону в приміщеннях та
тютюнопалінням. Обидва є довгостроковими наслідками.
Ризик високого рівня радону: зосередження на
конвективному надходженні з грунту, геології,
конструктивному захисті будівлі, інформцвання щодо ризиків.
Підхід до контролю рівня радону залежить від середнього
рівня радону у країні та інших національних особливостей.
Ризик низького рівня радону: зосередження на будівельних
матеріалах. Робочі місця з потенційно підвищеним рівнем
радону включають: роботи з водопостачання, підземні робочі
місця, шахти та печери, а також радонові курорти. Мета
дослідження: дослідження концентрації 222Rn у повітрі
приміщень у сільській та міській місцевості Молдови.
Методи. Хороша підготовка в галузі моніторингу радону,
методи вимірювання радону, методологія зменшення впливу
радону на популяцію на основі австрійських та українських
проектів виконувалась завдяки експертній місії МАГАТЕ.
Система контролю радону в Республіці Молдова складається
з: Контролю радону у приміщеннях, на робочих місцях, у
водах, грунті, і виконується Міністерством охорони здоров'я,
Національним центром громадського здоров'я.
Відповідальність за забезпечення ядерної безпеки несе
Національне агентство з питань регулювання ядерної та
радіологічної діяльності. У Молдові були розроблені наступні
заходи щодо контролю рівня радону: Моніторинг концентрації
радону в приміщеннях на території країни та реалізація
Національного проекту за підтримки МАГАТЕ будуть
здійснюватися протягом 2018-2019 років. Вимірювання
концентрації 222Rn було проведено Лабораторією радіаційної
гігієни та радіаційної біології з метою вивчення розподілу
222Rn у приміщеннях. Дослідження проводили шляхом
активного вимірювання приладом Радонометр RTM 1688-2.
Результати. протягом 2008-2015 років в 39 географічних
районах Молдови було проведено 2520 вимірів радону, в тому
числі 1779 вимірів радону в приміщеннях. Визначено
концентрацію радону в приміщенні в середньому 160 Бк/м3 з
діапазоном від 14 до 784 Бк/м3. Концентрація радону
перевищує максимально допустимий рівень (для старої
будівлі - 150 Бк/м3 та 100 Бк/м3 для новобудівель) у близько
70 % усіх досліджених житлових будинків.
Висновки. зроблено висновок, що у багатьох районах
Республіки Молдова у значення концентрацій радону
перевищує рекомендовані граничні норми, що вимагає
розробки національної програми моніторингу концентрації
радону в приміщеннях.
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# 404. Environmental aspects of utilization the waste resulting
from veterinary or similar practices

Makieiev O.

SEn Sumy Biological Factory

Introduction. The main specialization of the State Enterprise
"Sumy Biological Factory" is the production of immunobiological,
medical and diagnostic preparations for the needs of the veterinary
service.
The enterprise is planning to destroy (utilize) by combustion the
following waste which can be formed both in its own and at other
enterprises: clinical and similar waste, namely - wastes appearing
as a result of medical care, veterinary or similar practice, and
waste, which are formed in hospitals or other institutions during
examinations, patient care or research work; wastes from the
production, obtaining and use of pharmaceutical drugs, with the
exception of those listed in the green list of wastes.
Methods. The capacity of the UT 100D unit is 100kg of a single
load, the utilization rate is 50-80kg per hour. Diesel fuel is used in
the utilizer. The neutralization is periodic. The utilizer working
hours - 8 hours in a four-day working week, that is 1664h / year.
The maximum amount of waste that can be utilized on this
equipment is 133t / year.
The plant consists of the main technological units: the frame of the
utilizer (main camera); an additional camera (an afterburner);a
loading hatch; a manhole to remove ashes; an inspection hatch; a
blowing fan; a main camera burner; an additional camera burner; a
control board.
The maximum burning temperature reaches 900ºС. The additional
camera (afterburner) promotes the afterburning of gases at a
temperature of 850 - 1200 0С within 2 seconds.
Unloading of waste combustion products - non-fly ash and slag, is
carried out after the complete cooling of the plant through the
lower manhole of the utilizer into metal containers, which are then
sealed hermetically with a lid. Secondary waste is kept sealed
hermetically on a concrete floor, before being taken for disposal or
utilization by a licensed organization, in accordance with
environmental legislation.
Results. The analysis of the given materials allows to state that
the object does not belong to a certain class of danger of sanitary
classification of enterprises, industries, and structures with the
established size of the sanitary protection zone (SPZ) (Annex 4 of
the State sanitary regulations (SSR) 173-96). According to the
article 5.8 of the SSR № 173-96, the establishment of the size of
the SPZ for new, not studied in sanitary and hygienic terms
productions and technological processes is possible in each
particular case, taking into account the data on the degree of the
object impact on the environment.
Conclusions. By the nature of the production processes
(combustion of biological waste), the thermal utilizer UT 100D can
be equated with incinerators. According to the article 3.5 of the
State sanitary regulations and norms 2.2.2.028-99 "Hygienic
requirements for the arrangement and maintenance of cemeteries
in settlements of Ukraine," the sanitary protection zone around
crematoria must be not less than 300 m.

ENVIRONMENTAL SCIENCE /
ЕКОЛОГІЯ

# 404. Екологічні аспекти утилізації відходів, що
виникають у результаті ветеринарної чи подібної
практики

Макеєв О.

ДП «Сумська біологічна фабрика»

Вступ. Основна спеціалізація ДП «Сумська біологічна
фабрика» - виробництво імунобіологічних, лікувальних і
діагностичних препаратів для потреб ветеринарної служби.
На підприємстві планується знищення (утилізація) шляхом
спалювання наступних відходів, що можуть утворюватися як
на власному, так і на інших підприємствах: клінічні та подібні
їм відходи, а саме - відходи, що виникають у результаті
медичного догляду, ветеринарної чи подібної практики, і
відходи, що утворюються у лікарнях або інших закладах під
час досліджень, догляду за пацієнтами або при виконанні
дослідницьких робіт; відходи виробництва, одержання і
застосування фармацевтичних препаратів, за винятком
відходів, зазначених у Зеленому переліку відходів.
Методи. Потужність установки УТ 100Д - 100кг разового
завантаження, швидкість утилізації 50-80 кг/год. Утилізатор
працює на дизельному паливі. Метод знешкодження –
періодичний. Режим роботи утилізатора – 8 годин при
чотирьохденному робочому тижні, тобто 1664год/рік.
Максимальна кількість відходів, що може бути утилізована на
даному устаткуванні – 133т/рік.
Установка складається з основних технологічних вузлів:
корпус утилізатора (основна камера); камера додаткова
(камера допалювання); люк завантаження; люк для
видалення золи; ревізійний люк; вентилятор нагнітання;
пальник основної камери; пальник додаткової камери; щит
управління.
Максимальна температура спалювання досягає 900 ºС.
Додаткова камера, камера допалювання забезпечує
допалювання газів при температурі 850 - 1200 0С на протязі 2
секунд.
Вивантаження продуктів спалювання відходів - зола нелетка
та шлак, здійснюється після повного охолодження установки
через нижній люк утилізатора в металеві контейнери, які
потім герметично закриваються кришкою. Відходи вторинні
зберігаються закриті герметично на бетонованій підлозі, до
вивезення на поховання або утилізацію ліцензованою
організацією, згідно природоохоронного законодавства.
Результати. Аналіз наданих матеріалів дозволяє
констатувати, що об’єкт не відноситься до певного класу
небезпеки санітарної класифікації підприємств, виробництв
та споруд із встановленим розміром санітарно-захисної зони
(СЗЗ) (додаток 4 ДСП 173-96). Згідно з п.5.8 ДСП № 173-96
встановлення розміру СЗЗ для нових, не вивчених в
санітарно-гігієнічному відношенні виробництв та
технологічних процесів можливе у кожному конкретному
випадку з урахуванням даних про ступінь впливу на
навколишнє середовище аналогічних об’єктів.
Висновки. За характером виробничих процесів (спалювання
біологічних відходів) утилізатор термічний УТ 100Д може бути
прирівняний до кремаційних печей. Згідно п.3.5 ДСанПіН
2.2.2.028-99 "Гігієнічні вимоги щодо облаштування і утримання
кладовищ в населених пунктах України" санітарно-захисна
зона від крематоріїв повинна бути не менше 300 м.
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# 110. The use of PCR diagnostics for monitoring
contamination of poultry products with bacteria of the genus
Campylobacter

Kyryk D.

Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. In Ukraine, the problem of studying the molecular
epidemiology of campylobacteriosis is still under development,
therefore, the identification of pathogenic genetic determinants in
strains of different origins is an important method of
epidemiological studies. Modern methods of molecular genetic
analysis, based on the identification of specific desired nucleotide
sequences of microbial DNA, greatly improve the possibility of
detection in food products is difficult cultivated by pathogenic
Campylobacter. The aim of the study was to evaluate the epidemic
risk of poultry products on the basis of determining the genetic
determinants of pathogenicity of Campylobacter strains of different
origins.
Methods. To investigate the genetic determinants of pathogenicity,
97 strains of Campylobacter from poultry products (PP) and from
48 patients with acute diarrhea (AD) were selected. To identify
determinants of citolethality and invasiveness were selected
nucleotide sequences (primers) from databases of GeneBank,
EMBL, DDBJ and Entrez: VirBF, VirBR, VirB8 FWD, VirB8 REV,
VirB9 VirB9, VirB9 REV, GNW, IVH, VAT2, WMI-R, WMI-F, LPF-X.
The tests were carried out in native amplifier in 25 μl volumes for
3,5 hours. The reaction products were analyzed by
electrophoresis test in 1,2% agar gel with software “GEL
IMAGER”.
Results. In the strains of C. jejuni isolated from patients with AD
and poultry products, the pathogenicity genes responsible for
producing citolethality toxin (CLT): CdtA, CdtB, CdtC and invasion
determinants: VirB8, VirB9, and VirB11 were studied. The diarrhea
syndrome is only possible in the combined action of the three
subunits of CLT. In all strains isolated from PP were identified two
genes of CLT - CdtA, CdtC. However, all three subunits of CLT
were frequently detected in samples of chilled meat – 68.6% of
strains. This confirms the leading role as a factor in the
transmission of campylobacteriosis for humans. Campylobacter
strains isolated from patients with AD established genes CdtA and
CdtC in 100% and CdtB gene in 73%. Genetic determinants of
invasiveness – VirB8 and VirB11 were also identified only in
clinical strains and strains isolated from samples of chilled meat.
Poultry products were transfer factor in 57% of campylobacteriosis
cases in patients with AD.
Conclusion. The similarity of genetic determinants of
pathogenicity of Campylobacter strains, isolated from patients with
acute diarrhea and poultry products, confirms the presence of the
relationship between epidemic and epizootic processes. It needs
comprehensive molecular epidemiological surveillance.

# 110. Використання ПЛР діагностики для моніторингу
контамінації продуктів птахівництва бактеріями роду
Campylobacter

Кирик Д.

Національна медична академія післядипломної освіти ім.
П.Л.Шупика

Вступ. В Україні проблема вивчення молекулярної
епідеміології кампілобактеріозу все ще перебуває у
зародковому стані, тому визначення генетичних детермінант
патогенності штамів різного походження є важливим методом
епідеміологічних досліджень. Сучасні методи молекулярно-
генетичного аналізу, засновані на виявленні специфічних
бажаних нуклеотидних послідовностей мікробної ДНК, значно
підвищують можливість виявлення в харчових продуктах
патогенних бактерій роду Campylobacter, які важко
культивуються. Метою дослідження була оцінка епідемічного
ризику продуктів птахівництва на основі визначення
генетичних детермінант патогенності штамів Campylobacter
різного походження.
Методи. Для вивчення генетичних детермінант патогенності
були відібрані 97 штамів Campylobacter із продуктів
птахівництва (ПП) та виконаний забір матеріалу у 48 пацієнтів
із гострою діареєю (ГД). Для виявлення детермінант
цитолетальності та інвазивності були вибрані нуклеотидні
послідовності (праймери) з баз даних GeneBank, EMBL, DDBJ
та Entrez: VirBF, VirBR, VirB8 FWD, VirB8 REV, VirB9 VirB9,
VirB9 REV, GNW, IVH, VAT2, WMI-R, WMI-F, LPF-X. Тести
проводились на локальному ампліфікаторі в об’ємі 25 мкл
протягом 3,5 годин. Продукти реакції аналізували методом
електрофорезу в 1,2% агаровому гелі за допомогою
програмного забезпечення "GEL IMAGER".
Результати. У штамах C. jejuni, виділених від пацієнтів з ГД
та з продуктів птахівництва, вивчалися гени патогенності,
відповідальні за вироблення токсину цитолетальності (ТЦЛ):
CdtA, CdtB, CdtC та детермінанти інвазії: VirB8, VirB9 і VirB11.
Синдром діареї можливий тільки за сукупної дії трьох
субодиниць ТЦЛ. У всіх штамах, виділених із ПП, були
виявлені два гени ТЦЛ - CdtA, CdtC. Проте всі три субодиниці
ТЦЛ часто виявлялися у зразках охолодженого м'яса - це
68,6% штамів. Це підтверджує його провідну роль в якості
чинника передачі кампілобактеріозу людям. У штамах
Campylobacter, виділених від пацієнтів із ГД, у 100% були
виявлені гени CdtA і CdtC, та в 73% - ген CdtB. Генетичні
детермінанти інвазивності - VirB8 та VirB11 - також були
виявлені лише у штамах, що викликали клінічне
захворювання, та штамах, виділених зі зразків охолодженого
м'яса. У пацієнтів із ГД продукти птахівництва були
фактором передачі кампілобактеріозу в 57% випадків.
Висновки. Подібність генетичних детермінант патогенності
штамів Campylobacter, виділених від пацієнтів із гострою
діареєю та з продуктів птахівництва, підтверджує
взаємозв'язок між епідемічними та епізоотичними процесами
та потребує комплексного молекулярного епідеміологічного
нагляду.
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# 150. Suggestions to the program of the social and hygienic
monitoring of drinking water

Zaitsev V., Rublevska N.

SE Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. According to the action plan on the implementation
of the concept of the public health system development adopted by
Ordinance No. 560-р of the Cabinet of Ministers of Ukraine on
August 18, 2017, it is provided to develop a new version of the
procedure of carrying out the state social and hygienic monitoring.
In accordance with the Procedure of carrying out the monitoring
determined with resolution No.182 of the Ukrainian Government
dated February 22, 2006. At the present moment, there is no a
program on the social and hygienic monitoring which prohibits
studying environmental factors and their influence on the health of
the population.
The aim of the paper is to specify suggestions to the program of
the social and hygienic monitoring of drinking water.
Methods. The previous results of drinking water monitoring have
been summed up. Monitoring was carried out by institutions of the
State sanitary-epidemiological service and laboratory centers of
the Health Ministry of Health of Ukraine in Dnipro Oblast.
Results. The first and only experience of the social and hygienic
program implementation in Ukraine was initiated in 2007 based on
the results of investigations of drinking water of the centralized and
decentralized water supply separately for each urban settlement
and rural area in Excel format, which included only 26 chemical
indicators of drinking water of certain water pipelines. Moreover, it
has not been envisaged to study all other groups of drinking water
quality indicators, organoleptic indicators, and indicators of
epidemic and radiation safety. Only 26 of 67 chemical indicators
were included.
Conclusions. The main task of public health centers of the
Ministry of Health of Ukraine in the course of developing the new
version of the procedure of carrying out the state social and
hygienic monitoring was to apply approaches of consistency,
regularity, efficiency, reliability, completeness, optimization, use
results of the social and hygienic monitoring of water during
sanitary and educational work. The program of the state social and
hygienic monitoring shall study indicators of the health status of
the population in relation to the influence of environmental factors,
particularly using indicators of the "social block" which in our
opinion include the percentage of the population provided with the
public drinking water supply, indicator of irregularities of drinking
water supply.
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# 150. Пропозиції до програми соціально–гігієнічного
моніторингу питної води

Зайцев В., Рублевська Н.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Згідно з планом заходів щодо реалізації концепції
розвитку системи громадського здоров’я, затверджено
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 серпня
2017 р. № 560-р передбачена розробка нової редакції порядку
проведення державного соціально-гігієнічного моніторингу на
зміну Порядку проведення моніторингу, визначеного
постановою Уряду України від 22 лютого 2006 року № 182 .
На теперішній час в Україні відсутня програма соціально-
гігієнічного моніторингу, що не дозволяє вивчати фактори
довкілля та їх вплив на здоров`я населення.
Метою роботи є визначення пропозицій до програми
соціально-гігієнічного моніторингу питної води.
Методи. Узагальнено досвід проведення моніторингу питної
води, що здійснювали установи Держсанепідслужби та
лабораторні центри МОЗ України у Дніпропетровській
області.
Результати. Перший та єдиний досвід впровадження в
Україні програми соціально–гігієнічного моніторингу був
започаткований у 2007 році за результатами досліджень
питної води централізованого і децентралізованого
водопостачання окремо по кожному населеному пункту та
сільському району за у форматі “Excel”, який включав тільки
26 хімічних показників питної води окремих водопроводів .
При чому не було передбачено вивчення усіх інших груп
показників якості питної води: органолептичних, показників
епідемічної та радіаційної безпеки. З 67 хімічних показників
до програми були включені усього 26.
Висновки. Основним завданням центрів громадського
здоров’я МОЗ України під час розробки нової редакції
порядку проведення державного соціально-гігієнічного
моніторингу доцільно застосувати підходи послідовності,
систематичності, оперативності, достовірності, повноти,
оптимізації, застосування результатів соціально–гігієнічного
моніторингу води при проведенні санітарно-освітньої роботи.
Програма державного соціально–гігієнічного моніторингу води
має вивчати показники стану здоров'я населення у зв’язку із
впливом факторів довкілля, зокрема. за показниками
«соціального блоку», зокрема, на нашу думку, питому вагу
населення, забезпеченого централізованим питним
водопостачанням і показник перебоїв у подачі питної води.
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# 151. Suggestions on the social-hygienic monitoring of the
content of organochlorine compounds (OCC) in drinking tap
water

Rublevska N., Zaitsev V.

SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MoH of Ukraine

Introduction. According to the Procedure of carrying out the
monitoring established by Resolution of the Cabinet of Ministers of
Ukraine dated February 22, 2006 No. 182 "On the adoption of the
Procedure of carrying out the social and hygienic monitoring".
Content of organochlorine compounds is one of important
indicators of quality and safety of drinking water. Their content in
piped water of the most Ukrainian cities exceeds the current
established norms. The aim of this paper is justification of the
monitoring of content of organochlorine compounds (OCC) in
drinking piped water with the help of an alternative method.
Methods. The mathematical method of determining OCC in
drinking chlorinated water with the help of Statistica v6.1 program
package (Statsoft Inc., USA).
Results. Having applyed the mathematical method of determining
chloroform in water on the actual levels of permanganate
oxidizability and colouring in water of the water source and taking
into consideration the time (annual) trend, the concentration of
chloroform in drinking water can be established by a personally
developed formula:
Y= І+C•а + PO•b + Year•с:
where: Y is the level of chloroform in drinking chlorinated water,
mcg/dm3;
C is colouring in water of the water source, degree;
PO is permanganate oxidizability of water of the water source, mg/
dm3. Year is the annual trend (two last figures of the current year);
I, a, b, c are regression coefficients, particularly, І = 78.17 mkg/
dm3; а = 0.706 mcg/dm3/degree;
b = – 4.04 mkg/dm3/•mg/dm3; с = 2.311 mkg/dm3.
Conclusions. Taking into account found correlation relationships,
a multifactorial regression model has been worked over for the
indirect determining of chloroform level in chlorinated drinking
water using actual data of the biocontamination of water from the
water source (colouring, permanganate oxidizability), adjusted by
the value of the time (annual) trend. It can be used to monitor OCC
at water works the production laboratories of which lack the
relevant laboratory equipment. It will accelerate obtaining results of
investigations and taking relevant measures on the improvement
of quality of drinking piped water which is the primary goal of the
social and hygienic monitoring.

# 151. Пропозиції до соціально–гігієнічного моніторингу
вмісту хлорорганічних сполук (ХОС) у питній
водопровідній воді

Рублевська Н., Зайцев В.

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Відповідно до Порядку проведення моніторингу,
визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 22
лютого 2006 року № 182 «Про затвердження Порядку
проведення державного соціально–гігієнічного моніторингу».
Одним із важливих показників якості та безпеки питної
хлорованої водопровідної води є вміст хлорорганічних сполук.
Їх вміст у питній водопровідній воді більшості міст України
перевищує існуючі вставлені показники. Метою цієї роботи є
обґрунтування моніторингу вмісту хлорорганічних сполук
(ХОС) питної водопровідної води за допомогою
альтернативного методу.
Методи. Математичний метод визначення ХОС у питній
хлорованій воді з використанням пакету програм Statistica
v6.1 (Statsoft Inc., США).
Результати. Застосувавши математичний спосіб визначення
хлороформу води за фактичними рівнями перманганатної
окиснюваності та забарвленості у воді вододжерела і та
приймаючи до уваги часовий (річний) тренд, концентрацію
хлороформу у питній воді можливо встановити за власно
розробленою формулою: Y= І+З•а + ПО•в + Рік•с,
де: Y – вміст хлороформу у питній хлорованій водопровідній
воді, мкг/дм3;
З - забарвленість у воді вододжерела, град;
ПО – перманганатна окиснюваність води вододжерела, мг/
дм3;
Рік – річний тренд (дві останні цифри поточного року);
І, а, в, с – коефіцієнти регресії, зокрема, І = 78.17 мкг/дм3; а =
0.706 мкг/дм3/град; в = – 4,04 мкг/дм3/•мг/дм3; с = 2.311 мкг/
дм3.
Висновки. З урахуванням виявлених кореляційних зв’язків,
була опрацьована багатофакторна регресійна модель для
непрямого визначення вмісту хлороформу у хлорованій
питній воді за фактичними показниками органічного
забруднення води із вододжерела (забарвленість,
перманганатна окиснюваність), скорегованих на величину
часового (річного) тренду, що можливо застосовувати для
моніторингу ХОС на водопровідних спорудах, де у
виробничих лабораторіях відсутнє відповідне лабораторне
обладнання. Це прискорить отримання результатів
досліджень та прийняття відповідних заходів щодо
поліпшення якості питної водопровідної води, що є основною
метою соціально-гігієнічного моніторингу.
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# 153. About results of research of safety indicators for
packaging materials that contact with alimentary products

Zaitseva O.1, Shtepa O.1, Pokhmurko I.1, Tychynska T.1, Polovna
N.1, Rublevska N.2

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine

Introduction. Shipping materials can be a source of alimentary
products contamination though toxic substances migration. This
can adversely affect not only on alimentary products tastiness, but
create real threat for human`s health. Strategic need of nowadays
is intensification of shipping materials safe use laboratory control
and development of new methods of their safety evaluation.
Methods. 2963 samples of materials for alimentary products
packaging were examined during the period from 2008 till 2017
year. It was performed organoleptic and migrational characteristics
of shipping materials in different model circumstances.
Chromatographic, spectrophotometric and atomic absorption
methods were used for laboratory studies.
Results. Migration of hazardous substances was detected in 511
samples (alumina, ammonia, acetone, benzene, dimethyl
terephthalate, cadmium, copper, arsenic, lead, butyl alcohol,
isobutyl alcohol, isopropil alcohol, methyl alcohol, styrol,
formaldehyde, iron, chrome, zink, ethyl acetate, phenol). 48 of the
samples do not fulfill the hygiene requirements, this constitutes
1.6% of all examined samples. Exceedance of hygiene
requirements was established in aluminium foil, polypropylene and
plastic bags, sausage casings, labels for chocolate packaging,
cardboard, film and packing materials for milk, metal lids and cans.
Performed analysis of our own results allowed to detect migration
of alumina, acetone, iron, cadmium, lead, formaldehyde, zink in
concentrations, which 2-3 times exceeded established hygienic
regulations and 6-10 times - in case of iron and alumina migration
to acetic, citric and lactic acid solutions. Hazardous substances
migration was detected in every 6-th sample, exceedance of
hygiene requirements was detected in every 60-th sample. We
used Microsoft Excel 2003® Statistica v.6.1 (Statsoft Inc/USA) (Lic.
№ AGAR 909 E 415 822 FA) program for statistical processing.
Conclusions. 1. There is hazardous substances migration to
model solutions, that imitate alimentary products. 2. Exceedance of
hygiene requirements was detected in 1.6% of all examined
samples. 3. Quantitative content of hazardous substances
depends on model solution. 4. To perform sanitary and hygienic
expertise of new generation of polymer materials, which are used
for alimentary products packaging, it is necessary to develop new
methodology of their sanitary chemical and toxicological and
hygienic evaluation.
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# 153. Про результати досліджень показників безпеки
пакувальних матеріалів, які контактують з харчовими
продуктами

Зайцева О.1,Штепа О.1, Похмурко І.1, Тичинська Т.1, Половна
Н.1, Рублевська Н.2

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

Вступ. Пакувальні матеріали можуть служити джерелом
забруднення харчових продуктів через міграцію в них
токсичних речовин. Це може несприятливо впливати не
тільки на смакові якості харчових продуктів, а й створювати
реальну загрозу для здоров'я людини. Нагальною потребою
сьогодення є посилення лабораторного контролю за
безпечним використанням пакувальних матеріалів та
розробка нових методів оцінки їх безпеки.
Методи. За період з 2008 по 2017 роки було досліджено 2963
проби матеріалів, призначених для пакування харчових
продуктів. Проведені органолептичні і міграційні
характеристики пакувальних матеріалів в різних модельних
середовищах. Для лабораторних досліджень використано
хроматографічні, спектрофотометричні та атомно-абсорбційні
методи.
Результати. В 511 пробах виявлена міграція шкідливих
речовин (алюміній, аміак, ацетон, бензол,
диметилтерефталат, кадмій, мідь, арсен, свинець, бутиловий
спирт, ізобутиловий спирт, ізопропиловий спирт, метиловий
спирт, стирол, формальдегід, залізо, хром, цинк, етилацетат,
фенол). З них 48 проб не відповідають санітарно-гігієнічним
вимогам, що складає 1,6 % від усіх досліджених проб.
Перевищення санітарно-гігієнічних нормативів було
встановлено в фользі алюмінієвій, мішках поліпропіленових та
поліетиленових, оболонках ковбасних, етикетках для
пакування шоколаду, картоні, плівці та тарі для пакування
молока, кришках металевих та бляшанках. Проведений
аналіз власних результатів досліджень дозволив встановити
міграцію алюмінію, ацетону, заліза, кадмію, свинцю,
формальдегіду, цинку у концентраціях, які перевищували
встановлені гігієнічні регламенти у 2-3 рази, та в 6-10 раз при
дослідженні міграції заліза і алюмінію у розчини оцтової,
лимонної та молочної кислот. Міграція шкідливих речовин
встановлена у кожній шостій пробі, перевищення санітарно-
гігієнічних нормативів виявлено у кожній шістдесятій. Для
статистичної обробки результатів використовувалась
програма Microsoft Excel 2003® Statistica v.6.1 (Statsoft Inc/
США) (ліц. № AGAR 909 E 415 822 FA).
Висновки. 1. Має місце міграція шкідливих речовин в
модельні розчини, які імітують харчові продукти. 2. В 1,6 % від
усіх досліджених проб установлено перевищення санітарно-
гігієнічних нормативів. 3. Кількісний вміст шкідливих речовин
залежить від модельного розчину. 4. Для проведення
санітарно-гігієнічної експертизи полімерних матеріалів нового
покоління, які використовуються для упаковки продуктів
харчування, необхідно розробити нову методологію санітарно-
хімічної та токсиколого-гігієнічної оцінки їх безпеки.
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# 162. Toxico-biological assessment of snail meat

Danilova I.

NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Solving the problem of increasing volumes of food
products and improving their quality is impossible only through the
increase of livestock product manufacturing. It is also necessary to
use additional, unconventional kinds of primary products which
contain native proteins, fats, vitamins, mineral and other
biologically active substances necessary for the human body. One
of such delicacies is snails meat but it also can contain one or
another toxic substance.
Methods: We have used the method based on gaining various
fractions of toxic substances from the study product with the help
of water with the further influence of these extracts on the culture
of infusoria Colpoda steinii. Colpoda steinii culture is meant for the
toxicological verification of grain, feed-stuff, feed mixtures, feed
additives, as well as patmaterial from animals and poultry to
confirm the fact of their poisoning with various substances in
accordance with State Standard of Ukraine DSTU 3570-97 “Grain
fodder, products of its processing, combination fodders”. This
express-method reduces financial expenses for carrying out the
studies and reduces the study time to 3 hours. Commercial sets
"Culture Colpoda steinii for ecological-toxicological studies of
environmental objects, livestock and poultry products" of
Vidrodzhennia M LLC were used for studies according to the
package insert; sub-samples of snail meat of H. рomatia,
H. аspersa maxima, H. аspersa muller spieces were studied
subject to the procedure in sets, microscope with hot bench and
thermostat. The criterion of the toxicity assessment of study
samples was the immobility of infusoria: in 3 minutes - very toxic,
in 10 munites - toxic, and on 3 hours - non-toxic.
Results. As the result of carried out studies aimed at the toxico-
biological assessment of sampled snail meat, it has been
established that the culture of infusoria Colpoda steinii is active
both in study (groups 1-3) and control (4) groups. The infusoria is
bean-shaped and mobile during 3 hours in all groups.
There is 100% active movement of all infusoria at the 3rd and 10th
minutes of incubation in the thermostat at the temperature of 28 ºС
both in study and control samples. There are no dead froms of
infusoria during the study time (3 hours) both in study and control
groups. There were from 4 to 5 infusoria cultures per field of view
of all 4 groups.
Conclusions. Thus, the viability in the medium with meat sub-
samples in study groups does not differ from the viability in the
medium with the control group; no negative impact of snail meat
samples of study groups on the morpho-physiological indicators of
infusoria has been detected. This fact testifies that meat of snails
of H. рomatia, H. аspersa maxima, H. аspersa muller species is
non-toxic.

# 162. Токсико-біологічна оцінка м’яса равликів

Данілова І.

ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ. Вирішення збільшення виробництва продуктів
харчування і підвищення їх якості неможливо тільки за
рахунок збільшенням виробництва продуктів тваринництва,
необхідно також використовувати додаткові, нетрадиційні
види сировини, що містять повноцінні білки, жири, вітаміни,
мінеральні та інші біологічно активні речовини, необхідні для
організму людини. Одним із таких делікатесів є м’ясо
равликів, але в ньому може утримуватися та чи інша
токсична речовина.
Методи. Ми використовували метод, заснований на
видобуванні з дослідного продукту різних фракцій токсичних
речовин водою з подальшим впливом цих екстрактів на
культуру інфузорії Colpoda steinii. Культура Colpoda steinii
призначена для токсикологічного контролю зерна, кормів,
кормових сумішей, кормових добавок, а також патологічного
матеріалу від тварин і птиці для підтвердження факту
отруєння їх різними речовинами згідно ДСТУ 3570-97 «Зерно
фуражне, продукти його переробки, комбікорми». Це
експрес-метод, який знижує економічні витрати на
проведення досліджень та скорочує дослідження до 3 годин.
Для досліджень використовували комерційні набори
«Культура Colpoda steinii суха для еколого-токсикологічних
досліджень об’єктів зовнішнього середовища, продуктів
тваринництва та птахівництва» ТОВ “Відродження М” згідно
листівки-вкладки, наважки м'яса равликів видів H. рomatia,
H. аspersa maxima, H. аspersa muller згідно методики до
набору, мікроскоп з термостоликом та термостат. Критерієм
оцінки токсичності дослідних зразків вважалося відсутність
рухливості інфузорій: через 3 хвилини – сильно токсичний, 10
хвилин - токсичний та через 3 години – не токсичний.
Результати. В результаті проведених досліджень щодо
визначення токсико-біологічної оцінки м'яса равликів, взятих
у дослід. Встановлено, що як у дослідних (1-3 група), так і в
контрольній (4) групі культура інфузорії Colpoda steinii
активна, інфузорія бобоподібної форми та рухлива протягом
3 годин в усіх групах.
На 3-ю та 10–у хвилини інкубації в термостаті за температури
28 ⁰С у дослідних та контрольному зразках відмічається 100%
активний рух всіх інфузорій. Загиблі форми інфузорій
протягом терміну дослідження (3 години) відсутні як у
дослідних, так і контрольній групах. В полі зору всіх 4 груп
спостерігали від 4 до 5 культур інфузорій.
Висновки. Таким чином, життєздатність в середовищі з
наважками м’яса у дослідних групах не відрізняється від
життєздатності в середовищі з контрольною групою, не
виявлено негативного впливу проб м’яса равликів дослідних
груп на морфофізіологічні показники інфузорій, що свідчить
про те, що м’ясо равликів видів H. рomatia, H. аspersa maxima,
H. аspersa muller не токсичне.
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# 177. Pesticides as one of the components of ecological risk
for food safety. Legal requirement regime regulating
ecologically safe use of pesticides

Sokur T.1, Vlasova S.2, Ananieva O.2

1Zaporizhzhia National University;
2Main Department of the SSUFSCP in Zaporizhzhya Oblast

Introduction. Zaporizhzhia Oblast, as well as the rest of Ukraine,
is characterized by favorable natural conditions for the
development of agriculture and the production of environmentally
friendly agricultural products, and its qualitative processing. Taking
into account the peculiarities of the production cycle of the
agroindustrial complex in current management conditions,
assessment of the ecological risk needs more and more attention
in order to justify the level of food safety and ecologization of
production. The pesticide load reaches considerable amounts and
inevitably leads to pollution of the environment and food products.
Methods. The authors have analyzed the current legislation, which
regulates legal relations related to the state registration,
production, purchase, transportation, storage, trading and using
pesticides and agrochemicals, which are safe for human health
and the environment, taking into account the practical activities of
state control authorities.
Results. The number of business entities that implement pesticide
activities increases every year. Over half a hundred warehouses
for storing pesticides and agrochemicals are located in the region
according to the Department of Ecology and Natural Resources of
the Zaporizhzhia Oblast State Administration. It is impossible to
inventory existing warehouses without legal regulations. The State
service on food safety and consumers protection also lacks the
legal grounds for conducting inspections, and only one third of the
warehouses have been investigated upon applications. Locating
warehouses with poisonous chemicals near settlements and close
to wells with drinking water is dangerous. Therefore, pesticides in
the warehouses are extremely dangerous for the environment due
to possible migration processes and unsatisfactory sanitary and
technical condition of the buildings. For these reasons, in 2017
alone, 6 entities were denied in receiving documentary evidence of
availability of appropriate conditions for production, transportation,
storage and using pesticides (obtaining a sanitary passport).
However, as the practical activity of the controlling authorities has
shown, the regulatory framework in Ukraine, that regulates the
ecologically safe use of pesticides and the basis of administrative
responsibility for violations in the field of pesticide handling is not
regulated today.
Conclusions. Therefore, firstly, further improvement of the
methodology of environmental risk analysis is required on the
basis of development of national medical and biological
requirements and sanitary norms; further harmonization of the
regulatory framework. Secondly, it is advisable to develop a
strategy for managing and handling of pesticides, supported by a
number of by-laws and regulations. It is necessary to include the
requirements to the subjects in the field of pesticide and waste
management, limitation and prevention measures for negative
impact of pesticides on the environment and human health to the
legal regime.
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# 177. Пестициди як одна із складових екологічного
ризику щодо безпечності харчових продуктів. Правовий
режим вимог, регламентуючий екологобезпечне
використання пестицидів

Сокур Т.1, Власова С.2, Ананьєва О.2

1Запорізький національний університет;
2Головне управління Держпродспоживслужби в Запорізькій
області

Вступ. Запорізька область, як і Україна в цілому,
характеризується сприятливими природними умовами для
розвитку сільського господарства та виробництва екологічно
чистої сільськогосподарської продукції, її якісної переробки. В
сучасних умовах господарювання та з урахуванням
особливостей виробничого циклу АПК все більшої уваги
потребує екологічний ризик, що обґрунтовує рівень безпеки
харчових продуктів та екологізації виробництва. Пестицидне
навантаження досягає значних обсягів, що неодмінно
призводить до забруднення навколишнього середовища та
продукції.
Методи. Автори проаналізували діюче законодавство, яке
регулює правові відносини, пов'язані з державною
реєстрацією, виробництвом, закупівлею, транспортуванням,
зберіганням, торгівлею та безпечним для здоров'я людини і
навколишнього природного середовища застосуванням
пестицидів і агрохімікатів з урахуванням практичної діяльності
державних органів контролю.
Результати. З кожним роком збільшується кількість суб’єктів
господарювання, які впроваджують діяльність з пестицидами.
За даними Департаменту екології та природних ресурсів
Запорізької ОДА на території області розташовано понад пів
сотні складів для зберігання пестицидів та агрохімікатів.
Провести інвентаризацію діючих складів неможливо без
правових регламентів. У Держпродспоживслужби також
відсутні законодавчі підстави проведення перевірок, а за
заявами проведено обстеження лише третини складів.
Небезпечним є розташування складів отрутохімікатів поблизу
населених пунктів та незначне віддалення їх від свердловин
питної води. Тому пестициди, які наявні у складах,
становлять надзвичайну небезпеку для оточуючого
середовища через можливі міграційні процеси та
незадовільний санітарно-технічний стан будівель. З цих
причин тільки у 2017 році 6 суб’єктам господарювання
відмовлено у документальному засвідченні наявності
належних умов для виробництва, транспортування,
зберігання та роботи з пестицидами (отримання санітарного
паспорту). Проте, як показала практична діяльність
контролюючих органів, на сьогоднішній день в Україні
нормативно-правова база, регламентуюча екологобезпечне
використання пестицидів та основа адміністративної
відповідальності за правопорушення у сфері поводження з
пестицидами не врегульовані.
Висновки. Отже, по-перше, потребує подальше
удосконалення методології аналізу екологічних ризиків на
основі розроблення національних медико-біологічних вимог і
санітарних норм; подальшої гармонізації нормативно-правової
бази. По-друге, доцільно розробити стратегію управління і
поводження з пестицидами, підкріпивши її рядом підзаконних
актів та постанов. Необхідне включення до правового режиму
вимог до суб’єктів у сфері поводження з пестицидами та їх
відходами, заходів обмеження та запобігання негативного
впливу пестицидів на навколишнє середовище та здоров’я
людини.
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# 213. Sanitary-hygienic assessment of objects of meat
processing enterprises and means of their sanitation

Rodionova K.

Luhansk National Agrarian University

Introduction. Disinfection of objects of meat processing
enterprises is of great importance for the production of high-quality
and safe products. At present the arsenal of chemical compounds
used for disinfection, includes phenol, chlorine, oxygen and iodine
groups, alcohols, aldehydes, guanidines, quaternary ammonium
compounds (QAC), and others. The development of disinfectants
on the basis of QAC, possessing good cleansing properties and
low toxicity is the most perspective direction of disinfectology.
The objective is to provide a sanitary-hygienic assessment of the
objects of veterinary control at meat processing enterprises and to
develop a mode of their disinfection by a means based on the
QAC.
Methods. The work was carried out in 2016-2017 on the basis of
the laboratory of veterinary sanitation and disinfectology of
National Scientific Center "Institute of Experimental and Clinical
Veterinary Medicine". Objects of research were walls, floor,
surface of technological equipment. Bacteriological investigations
were carried out in accordance with the "Recommendations on the
sanitary-microbiological study of washings from surfaces of test-
objects and objects of veterinary supervision and
control" (approved by Scientific-Technical Council of the State
Department of Veterinary Medicine of the MAP of Ukraine on
23.12.2004 (protocol number 4)). The bactericidal properties of the
disinfectant were studied in accordance with the current
methodological recommendations (Kovalenko V.L., 2014).
Results. It is determined that during slaughter and processing
there occurs a gradual contamination of technological equipment
by microflora. After 3 hours of work, the total number of
microorganisms more than 5 times exceeds the established norm,
and already at the end of the working change the number of
mesophilic aerobic and facultative anaerobic microorganisms
(MAFAnM) on the floor and walls is (1.6±0.23)×106CFU/cm2 and
(8.2±1.1)×105 CFU/cm2 respectively, which is significantly higher
than the recommended indices. The most contaminated is the
table for stomachs wash, the gutter for descent of stomachs, the
table for processing intestines and the gutter for descent of
intestines. Pathogenic microorganisms having important sanitary-
epidemiological and epizootologic significance have been
identified. It is proved that the use of alkaline detergent "Anti-Germ
SR S 25" (2.0% — 30 minutes) provides removal of organic
contaminants of protein and fatty nature. The disinfectant, which
contains didecyldimethylammonium chloride, glutaraldehyde,
propan-2-ol, fetal alcohol polyglycol ether, nitrile trimethylene
thryse and water, provides complete elimination of microorganisms
at a concentration of 0.5% at an exposure of 60 minutes. Patent N
119095 "Method of Wet Disinfection of Livestock Objects" was
obtained.
Conclusions. For the first time, a comprehensive assessment of
the sanitary and hygienic status of veterinary control facilities at
meat processing enterprises during the technological cycle of
slaughter and processing has been given. The level of
microbiocinosis of objects of meat processing enterprises is
determined. The modes of using detergents and disinfectants for
disinfection have been developed. The obtained research results
are introduced into production.

# 213. Санітарно-гігієнічна оцінка об’єктів
м’ясопереробних підприємств та засоби їх санації

Родіонова К.

Луганський національний аграрний університет

Вступ. Для випуску високоякісної і безпечної продукції
велике значення має дезінфекція об’єктів м’ясопереробних
підприємств. На сучасному етапі арсенал хімічних сполук, які
використовуються для дезінфекції, включає: фенол- , хлор-,
кисень- та йодвмісні групи, спирти, альдегіди, гуанідини,
четвертинно-амонієві сполуки (ЧАС) та ін. Найбільш
перспективним напрямком дезінфектології є розробка
деззасобів на основі ЧАС, які володіють добрими мийними
властивостями та низькою токсичністю.
Мета - дати санітарно-гігієнічну оцінку об’єктів ветеринарного
контролю на м’ясопереробних підприємствах та розробити
режим їх дезінфекції засобом на основі ЧАС.
Методи. Робота виконувалась у 2016-2017 рр. на базі
лабораторії ветеринарної санітарії та дезінфектології ННЦ
«ІЕКВМ». Об'єкти досліджень стіни, підлога, поверхні
технологічного обладнання. Бактеріологічні дослідження
проводили згідно «Рекомендацій щодо санітарно-
мікробіологічного дослідження змивів з поверхонь тест-
об’єктів та об’єктів ветеринарного нагляду і контролю» (затв.
наук.-техн. радою Держ. департаменту вет. медицини МАП
України 23.12.2004 р. (протокол № 4)). Бактерицидні
властивості дезінфікуючого засобу вивчали відповідно до
чинних методичних рекомендацій (Коваленко В.Л., 2014).
Результати. Визначено, що під час забою та переробки
відбувається поступове забруднення технологічного
обладнання мікрофлорою. Через 3 год роботи цехів загальна
кількість мікроорганізмів більш ніж в 5 разів перевищує
встановлену норму, а вже наприкінці робочої зміни кількість
мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних
мікроорганізмів (МАФАнМ) на підлозі й стінах становить
(1,6±0,23)×106 КОУ/см2 та (8,2±1,1)×105 КОУ/см2 відповідно,
що суттєво більше регламентованих показників. Найбільш
забрудненими є стіл мийки шлунків, жолоба для спуску
шлунків, стіл розбору кишкового комплекту та жолоб для
спуску кишкових комплектів. Виділено патогенні
мікроорганізми, які мають важливе санітарно-епідеміологічне
та епізоотологічне значення. Доведено, що використання
лужного мийного засобу «Анти-Джерм SR S 25» (2,0 % - 30
хвилин) забезпечує видалення органічних забруднень
білкової та жирової природи. Дезінфікуючий препарат, що у
своєму складі містить дидецилдиметиламонію хлорид,
глутаровий альдегід, пропан-2-ол,
феталкоголполігліколеттер, нітрилотриметиленетрис та
воду, забезпечує повне знищення мікроорганізмів у
концентрації 0,5 % за експозиції 60 хв. Отримано патент №
119095 «Спосіб вологої дезінфекції об’єктів тваринництва».
Висновки. Уперше дана комплексна оцінка санітарно-
гігієнічного стану об'єктів ветеринарного контролю на
м'ясопереробних підприємствах впродовж технологічного
циклу забою та переробки. Визначено рівень мікробіоцинозу
об’єктів м'ясопереробних підприємств. Розроблено режими
застосування миючого та дезінфікуючого засобів для
дезінфекції. Отримані результати досліджень впроваджені у
виробництво.
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# 214. Assessment of the risks of microbiological safety of
poultry meat and ways to solve them

Rodionova K.

Luhansk National Agrarian University

Introduction. In today's market conditions, the key to the
successful implementation of food raw materials and food products
is safety for consumer, impeccable quality, high technological and
taste properties. Production output, that meets these requirements
depends to a large extent on many factors, and first of all on
sanitary and hygienic conditions of production, indicators of quality
and safety of raw materials, compliance with the technology for its
processing. In case of violation of veterinary and sanitary
measures at the meat processing enterprise there is intense
microbial contamination of meat raw materials and finished
products, rapid deterioration, which can cause serious damage to
the consumer.

Purpose: to determine the ways of microbial contamination of
poultry meat during slaughter and processing and to develop an
ecologically safe scheme of its decontamination.
Methods. For the study of bird carcasses, a non-destructive
method of flushing was used in accordance with ISO 17604.
Experimental studies on the reduction of microbial contamination
of poultry carcasses at the processing stage were carried out using
a preparation containing: hydrogen peroxide within (10.0% -
20.0%), peracetic acid within (15.0% - 17.0%), acetic acid within
the limits (25,0% - 30,0%), other components - hydroxylidene
diphosphonic acid (0,5-1,5%) and water to 100,0%. The
bactericidal properties of the disinfectant were carried out in
accordance with the current methodological recommendations
(Kovalenko V.L., 2014).
Results. Investigation of flushes of chicken-broiler carcasses at
the pollination site indicates a steady increase in the number of
microorganisms on their surfaces during the working shift with (5.3
± 0.03) × 102 CFU / cm2 at the beginning of the work shift to (11.3 ±
0.02 ) × 102 CFU/cm2 at the end of the shift. The level of isolation
of bacteria of the genus Campylobacter from the flashes of
carcasses at this stage is 4.49%. With the analysis of trial-flashing
from chicken-broiler carcasses during the cooling stage, it was
found that the amount of MAFAnM on the surface of investigated
objects increases by 4.4 times, and the levels of isolation of
Campylobacter spp. almost by 5 times. The air of industrial
premises, water, slaughter tools, technological equipment and
hands of the working personnel are proved to be sources of
contamination of poultry meat during slaughter and processing. To
prevent unwanted consequences of meat contamination it is
necessary to maintain a high level of sanitation and hygiene at the
enterprise, as well as additional use of environmentally safe
antimicrobial agents at the cooling stage. The high bactericidal
activity of the test drug on the basis of peracetic acid is established
at a concentration of 0.03% at an exposure of 30 minutes.
According to the results of the veterinary and sanitary assessment
of the quality of poultry meat after treatment with the test drug, its
compliance with the requirements of the normative documentation
has been established.
Conclusions. The developed mode of application of the test agent
on the basis of acetic acid and hydrogen peroxide (0,03% for 30
minutes) ensures complete destruction of the microflora on the
surface of chicken-broiler carcasses and provides the
microbiological stability of the product for 9 days.
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# 214. Оцінка ризиків мікробіологічної безпеки м’яса птиці
та шляхи їх вирішення

Родіонова К.

Луганський національний аграрний університет

Вступ. У сучасних ринкових умовах запорукою успішної
реалізації продовольчої сировини і харчових продуктів є
безпека для споживача, бездоганна якість, високі
технологічні і смакові властивості. Випуск продукції, що
відповідає таким вимогам, в значній мірі залежить від
багатьох факторів, і в першу чергу, від санітарно-гігієнічного
стану виробництва, показників якості та безпеки сировини,
дотримання технології її переробки. При порушенні
ветеринарно-санітарних заходів на м’ясопереробному
підприємстві відбувається інтенсивна мікробна контамінація
м'ясної сировини та готової продукції, швидке псування, що
може завдати серйозної шкоди споживачу.
Мета: визначити шляхи мікробної контамінації м'яса птиці під
час забою та переробки та розробити екологічно безпечну
схему його деконтамінації.
Методи. Для досліджень тушок птиці використовували
неруйнівний метод відбору змивів відповідно до ISO 17604.
Експериментальні дослідження щодо зниження мікробної
контамінації тушок птиці на етапі переробки проводили
шляхом застосування препарату, який містить: перекис
водню у межах (10,0% - 20,0% ), надоцтову кислоту у межах
(15,0% - 17,0%), оцтову кислоту у межах (25,0% - 30,0%), інші
компоненти – гідрокситиліден дифосфонова кислота (0,5 –
1,5%) та вода до 100,0%. Бактерицидні властивості
дезінфікуючого засобу проводили відповідно до чинних
методичних рекомендацій (Коваленко В.Л., 2014).
Результати. Дослідження змивів із тушок курчат-бройлерів
на дільниці патрання свідчить про невпинне зростання
кількості мікроорганізмів на їх поверхні впродовж робочої
зміни з (5,3±0,03)×102 КУО/см2 на початку робочої зміни до
(11,3±0,02) × 102 КУО/см2 наприкінці зміни. Рівень ізоляції
бактерій роду Campylobacter зі змивів тушок на даному етапі
становить 4,49 %. При аналізів проб-змивів із тушок курчат-
бройлерів на етапі охолодження встановлено, що кількість
МАФАнМ на поверхні дослідних об’єктів зростає в 4,4 рази, а
рівні ізоляції Campylobacter spp. майже у 5 разів. Доведено,
що джерелами контамінації м'яса птиці під час забою та
переробки є повітря виробничих приміщень, вода,
інструменти забою, технологічне устаткування та руки
робочого персоналу. Для запобігання небажаних наслідків
контамінації м'яса необхідним є підтримання високого рівня
санітарії та гігієни на підприємстві, а також додаткове
застосування екологічно безпечних антимікробних засобів на
етапі охолодження. Висока бактерицидна активність
дослідного препарату на основі надоцтової кислоти
встановлено при застосуванні у концентрації 0,03 % за
експозиції 30 хв. За результатами ветеринарно-санітарної
оцінці якості м’яса птиці після обробки дослідним препаратом
встановлено його відповідність вимогам нормативної
документації.
Висновки. Розроблений режим застосування дослідного
препарату на основі над оцтової кислоти та перекису водню
(0,03 % 30 хв) забезпечує повне знищення мікрофлори на
поверхні тушок курчат-бройлерів та забезпечує
мікробіологічну стійкість продукції впродовж 9 діб.
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# 237. Development and application of an electrochemical
biosensor for the determination of glutamate concentration in
food products

Kucherenko I.1, Kucherenko D.2, Soldatkin O.2, Soldatkin A.1

1Institute of Molecular Biology and Genetics of the NAS of Ukraine;
2Taras Shevchenko Kyiv National University

Introduction. Glutamate is often used as a flavor enhancer. It can
become habit-forming, which makes people consume more and
more products with high glutamate level possibly leading to
obesity, cardiovascular diseases and other health problems.
Additionally, excessive intake of glutamate can result in
disturbance of the endogenous glutamate metabolism, which is
associated with several disorders. Therefore, it is necessary to
control glutamate concentration in food products. Traditional
methods of glutamate determination involve difficult and time-
consuming procedures and require complex expensive equipment
and skilled personnel. Biosensors are relatively new analytical
devices and can be used as alternative methods of glutamate
determination. The purposes of this work were optimization of
amperometric glutamate-sensitive biosensor based on glutamate
oxidase, comprehensive analysis of its selectivity and application
for measuring glutamate concentration in food products - sauces
and seasonings. The biosensor, proposed in this work, consists of
amperometric transducer with immobilized biorecognition element.
Methods. Electrochemical method – amperometry in the three-
electrode mode was used for the biosensor measurements.
Method of enzyme immobilization by covalent cross-linking with
glutaraldehyde was used for the glutamate oxidase immobilization
in the biorecognition element. Method of standard additions was
used for analysis of glutamate concentration in food samples.
Results. The linear range of glutamate determination was from 2
μM to 700 μM. The best storage of the biosensor was observed at
-18 °C; by the end of the storage period, the responses decreased
to 70% of their initial values. Concerning selectivity, the biosensor
was insensitive to various tested substances, including most of
amino acids and food additives; however, there were small
responses to glutamine, asparagine, and aspartic acid (in
concentrations of 1 mM), but their values were insignificant (<1
nA). The relative standard deviation of the biosensor responses
during analysis of food samples was 2.7%. Different sample
dilutions (from 700-fold to 3000-fold) were successfully utilized.
Glutamate concentrations in 6 sauces and seasonings were
measured by the developed biosensor (the concentrations were
from 18.3 mM to 540 mM). The biosensor results were compared
with those obtained by the spectrophotometric method. Duration of
one biosensor analysis was 5 min.
Conclusions. The developed biosensor was optimized for the
glutamate determination in food products. Comprehensive analysis
of the biosensor selectivity towards amino acids and food additives
was performed. The biosensor was applied for analysis of sauces
and seasonings. In further work, the biosensor can be combined
with other biosensors into a single system for simultaneous
determination of several substances.

# 237. Розробка та застосування електрохімічного
біосенсора для визначення концентрації глутамату в
харчових продуктах

Кучеренко І.1, Кучеренко Д.2, Солдаткін О.2, Солдаткін А.1

1Інститут молекулярної біології і генетики НАН України;
2Київський національний університет ім. Тараса Шевченка

Вступ. Глутамат часто використовується як підсилювач
смаку. Він може формувати звичку, яка змушує людей
споживати все більше і більше продуктів з високим вмістом
глутамату, що може призвести до ожиріння, серцево-
судинних проблем та інших захворювань. Таким чином,
концентрацію глутамату у харчових продуктах необхідно
контролювати. Традиційні методи визначення глутамату
передбачають складні та часовитратні процедури, та
потребують складного обладнання і досвідченого персоналу.
Біосенсори є відносно новими аналітичними приладами, і
можуть бути використані в якості альтернативного способу
визначення глутамату. Метою даної роботи були оптимізація
амперометричного глутамат-чутливого біосенсора на основі
глутаматоксидази, комплексний аналіз його селективності та
застосування для вимірювання концентрації глутамату у
харчових продуктах ‒ соусах та приправах. Представлений в
цій роботі біосенсор складається з амперметричного
перетворювача з іммобілізованим біоселективним
елементом.
Методи. Для вимірювання біосенсором використовувався
електрохімічний метод – амперометрія в трьохелектродному
режимі. Для іммобілізації глутаматоксидази в
біоселективному елементі використано метод іммобілізації
ферменту шляхом ковалентного перехресного зв'язування з
глутаровим альдегідом. Для аналізу концентрації глутамату в
зразках харчових продуктів було використано метод
стандартних додавань.
Результати. Лінійний діапазон визначення глутамату
становив від 2 мкМ до 700 мкМ. Найкраще зберігання
біосенсора спостерігалось при -18°С; до кінця періоду
зберігання відгуки зменшилися до 70% від їхніх початкових
значень. Стосовно селективності, біосенсор виявився
нечутливим до різних випробуваних речовин, в тому числі до
більшості амінокислот та харчових добавок; однак,
спостерігались незначні відгуки на глутамін, аспарагін і
аспарагінову кислоту (у концентраціях 1 мМ), проте їх
значення були несуттєвими (<1 нА). Відносне стандартне
відхилення відгуків біосенсора при аналізі зразків харчових
продуктів становило 2,7%. Були успішно використані різні
розведення зразків (від 700 до 3000 разів). За допомогою
розробленого біосенсора виміряли концентрації глутамату у
шести соусах і приправах (концентрації становили від 18,3 мМ
до 540 мМ). Результати біосенсора порівняли з результатами,
отриманими спектрофотометричним методом. Тривалість
одного біосенсорного аналізу становила 5 хв.
Висновки. Розроблений біосенсор було оптимізовано для
визначення глутамату в харчових продуктах. Проведено
всебічний аналіз селективності біосенсора відносно
амінокислот та харчових добавок. Біосенсор застосовувався
для аналізу соусів та приправ. У подальшій роботі біосенсор
може бути об'єднаний в єдину систему з іншими біосенсорами
для одночасного визначення декількох речовин.
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# 249. Antioxidant activity of plant additives in milk fat

Dyman T., Mazur T., Zagoruy l.

Bila Tserkva National Agrarian University

Introduction. The preservation of the quality and biological value
of fat-containing products is ensured by the choice of effective and
safe antioxidants. Compounds of synthetic origin, which widely
used in the world practice of fats and fat-containing products
production, are not always desirable from the point of view of the
healthy nutrition. Therefore, it is more promising to use the
antioxidant properties of natural compounds, which not only do not
pose a threat to the body's harmful effects, but are themselves
biologically valuable substances. The aim of the study was to
investigate the antioxidant properties of a number of herbal
additives – spices, spicy herbs, vegetables – for their addition to
milk fat, as well as toxicological and microbiological assessment of
butter with bioantioxidants.
Methods. Basil, parsley, dill, mix “khmeli-suneli”, coriander, garlic,
carrot with concentration 0.1, 0.5, 1.0 % were used as biological
additives. Dried dispergated species were added to milk fat and
oxidized at 102 °C. Butter oxidation and lipolysis was investigated
by measuring peroxide and thiobarbituric acid value and titratable
acidity. Toxicological estimation was conducted by express
method with infusorians Tetrachymena pyriformis. Standard plate
bacterial count, coliforms, yeasts, molds and pathogenic bacteria
(Salmonella, Listeria monocytogenes, and Staphylococcus aureus)
were determined in butter.
Results. The freshly received melted milk fat had an intense
yellow color and a pleasant well-defined taste and smell. Its
peroxide value was 0.18 cm3 0.01N Na2S2O3, thiobarbituric acid
value ‒ 0.026 units of optical density, titratable acidity ‒ 1,2 °K.
During storage under model conditions, milk fat without additives
quickly undergone oxidative transformation, resulting in a
deterioration in its organoleptic characteristics ‒ the product has a
rancid smell, a bright color after 32 hours of storage. The change
of organoleptic characteristics of samples with additives was
slower. Oxidative and lipolytic processes in them were less
intensive comparing to control samples (without additives). The 2‒
5 times lower peroxide and thiobarbituric acid value and acidity
confirmed this. When increasing the concentration of additives,
there was an increase in the antioxidant effect, but at the same
time the deterioration of the organoleptic parameters of fat. The
concentration of the 0.1% additive to the mass of fat had a high
inhibitory effect on the oxidation processes and did not negatively
affect the organoleptic characteristics of the product.
Conclusions. It was prove that the applying plant additives to milk
fat slow down the accumulation of peroxide and carbonylic
compounds in it. Among investigated bioadditives parsley and
basil indicated most powerful antioxidant activity. Microbiological
and toxicological indices of butter with bioantioxidants
corresponded to standards set for this product group.
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# 249. Антиоксидантна активність рослинних добавок у
молочному жирі

Димань Т., Мазур Т., Загоруй Л.

Білоцерківський національний аграрний університет

Вступ. Збереження якості й біологічної цінності жировмісних
продуктів забезпечується вибором ефективних і екологічно
безпечних антиоксидантів. Сполуки синтетичного
походження, які широко використовують у світовій практиці
виробництва жирів і жировмісних продуктів, не завжди
бажані з погляду екології харчування. Тому перспективнішим
є використання антиокиснювальних властивостей природних
сполук, які не лише не створюють загрози шкідливої дії на
організм, але й самі є біологічно цінними
речовинами. Метою роботи було дослідження
антиокиснювальних властивостей рослинних добавок –
прянощів, пряних трав, овочів – за їхнього додавання до
молочного жиру, а також токсикологічна та мікробіологічна
оцінка вершкового масла з біоантиоксидантами.
Методика. Як біодобавки використовували сушені пряні
трави васильків, петрушки, кропу, суміш «хмелі-сунелі»,
плоди коріандру, часник, моркву концентрацією 0.1, 0.5 та 1,0
% до маси жиру. Перебіг процесів окиснення та ліполізу у
маслі досліджували за температури 102 °С. Якість жиру
оцінювали за органолептичними показниками, накопиченням
пероксидів, карбонільних сполук (тіобарбітурове число) та
кислотністю. Токсикологічне оцінювання вершкового масла
здійснювали експресним методом за використання інфузорії
Tetrachymena pyriformis. Визначали загальне бактеріальне
обсіменіння продукту, кількість БГКП, дріжджів та пліснявих
грибів, патогенної мікрофлори
(Salmonella, Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus).
Результати. Свіжий молочний жир у розтопленому стані мав
інтенсивно-жовтий колір і приємний добре виражений смак
та запах. Пероксидне число його становило 0,18 см3 0,01 н
Na2S2O3., барбітурове число ‒ 0.026 одиниць оптичної
густини, титрована кислотність ‒ 1,2 °K. Під час зберігання
жир без добавок швидко піддавався окиснювальним
перетворенням, внаслідок чого його органолептичні
показники погіршилися – продукт набув згірклого запаху,
світлого забарвлення вже через 32 год зберігання. Зміна
органолептичних характеристик проб з добавками
відбувалася повільніше. Окиснювальні і ліполітичні процеси в
них перебігали менш інтенсивно порівняно з контрольною
пробою (без добавок), про свідчили у 2-5 разів нижчі
значення пероксидного, барбітурового чисел і
кислотності. Мірою збільшення концентрації біодобавок
відмічали підвищення антиокиснювального ефекту, але
водночас погіршення органолептичних показників жиру.
Концентрація добавки 0,1 % мала високу інгібуючу дію на
процеси окиснення і не позначалася негативно на
органолептичних характеристиках продукту.
Висновки. Було доведено, що внесення у молочний жир
рослинних добавок уповільнює накопичення в ньому
пероксидних та карбонільних сполук. Найвищу
антиокиснювальну активність мали сушені пряні трави
петрушки та васильків. Вершкове масло з
біоантиоксидантами за токсикологічною оцінкою та
мікробіологічними показниками відповідало встановленим в
Україні нормам.
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# 282. Analysis of microbiological hazards in Ukraine related
to food products

Mekh N., Garkavenko T.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. According to the World Health Organization,
foodborne diseases pose a significant threat not only in developing
but also in developed countries, as they cause a significant
damage to human health and considerable economic losses.
Therefore, the food safety is a guarantee of the population health
and one of the key tasks of a developed country in the field of
production and import of safe and quality food.
The objective is to analyze the most common microbiological food
hazards in Ukraine.
Methods. Analyzing the statistical data of the state veterinary
report in Ukraine and our own studies on the results of
microbiological research of food products and raw materials.
Results. State laboratories of veterinary medicine and the State
Research Institute for Laboratory Diagnostics and Veterinary and
Sanitary Expertise conducted 582 137 studies on microbiological
indicators in 2017. As a result, there were 4400 positive cases,
which is 0,8 % of the total number of studies.
The largest number of nonconformities was detected in semi-
finished and cooking products (8.5%), minced meat (7.4%), fish
and seafood (7.1%), pork, poultry and beef meat 7, 1%; 6.9% and
3.6% respectively.
The most positive cases resulted from coliform bacteria
(51%), QMAFAnM (24.9%) and E. coli (5.3%). Pathogenic
microorganisms such as Salmonella spp. and Listeria
monocytogenes were detected in 0.7% and 1.4% of total positive
cases. It should be noted that Salmonella was most often isolated
from poultry meat, while L. monocytogenes were found in poultry
meat and pork.
Conclusions. 1. State laboratories of veterinary medicine are
working hard to control the quality and safety of food products. 2.
Most of the nonconformities are found in meat and fish semi-
finished products, as well as in meat of various animals, which
may indicate a violation of the rules for the slaughter of animals
and non-compliance with veterinary and sanitary requirements in
the production. 3. The most positive results were obtained due to
the criteria of hygiene of the production process (QMAFAnM,
coliform bacteria, and E. coli). 4. According to the safety criteria
(Salmonella, L. monocytogenes), 2.1% of the total positive cases
have been recorded.

# 282. Аналіз мікробіологічних небезпек в Україні,
пов’язаних із харчовими продуктами

Мех Н., Гаркавенко Т.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. За даними Всесвітньої організації здоров’я
захворювання, пов’язані із вживанням харчових продуктів,
становлять значну загрозу не тільки у країнах, що
розвиваються, а й у розвинутих країнах, оскільки несуть
істотну шкоду для здоров’я людей та значні економічні
збитки. Тому, безпека харчових продуктів – це запорука
здоров’я населення країни та є однією з вирішальних задач
розвиненої країни в галузі виробництва та ввезення
безпечного та якісного продовольства.
Метою є проаналізувати мікробіологічні ризики, пов’язані з
харчовими продуктами, які найчастіше зустрічаються в
Україні.
Методи. Аналіз статистичних даних державної ветеринарної
звітності Україні та власні дослідження щодо результатів
мікробіологічних досліджень харчових продуктів та сировини.
Результати. У 2017 році державними лабораторіями
ветеринарної медицини та Державним науково-дослідним
інститутом з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи проведено 582 137 досліджень на
мікробіологічні показники. При цьому одержано 4400
позитивних результатів, що становить 0,8% від загальної
кількості проведених досліджень.
Найбільшу кількість невідповідностей виявлено в
напівфабрикатах та кулінарних виробах (8,5%), м’ясному
фарші (7,4%), в рибі та морепродуктах (7,1%), в м’ясі свинини,
птиці та яловичини по 7,1%; 6,9% та 3,6% відповідно.
Найбільше позитивних результатів реєстрували по
коліформах (51%), КМАФАнМ (24,9%) та E. coli (5,3%).
Патогенні мікроорганізми, такі як Salmonella spp. і Listeria
monocytogenes виявлені у 0,7% та 1,4% випадків від загальної
кількості позитивів. Слід зазначити, що Salmonella
найчастіше виділяли із м'яса птиці, а L. monocytogenes – із
м'яса птиці та м'яса свинини.
Висновки. 1. Державними лабораторіями ветеринарної
медицини ведеться клопітка робота по контролю якості та
безпечності продуктів харчування. 2. Найбільше
невідповідностей виявляють із м’ясних та рибних
напівфабрикатів, а також з м’яса різних видів тварин, що
може свідчити про порушення правил забою тварин та
недотриманні ветеринарно-санітарних вимог під час
виробництва продукції. 3. Найбільше позитивних результатів
отримано по критеріям гігієни виробничого процесу
(кМАФАнМ, коліформи та E. coli). 4. За критеріями
безпечності (Salmonella, L. monocytogenes) зареєстровано
2,1% випадків від загальної кількості позитивів.
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# 323. Analysis of GMO monitoring studies in Ukraine from
2012 to 2017

Haidei O., Garkavenko T.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. It is prohibited to put into circulation GM-lines of
plants before state registration, according to the current legislation
of Ukraine. No GM-line was registered until 2013. On 23.07.2013,
the State Veterinary and Phytosanitary Service of Ukraine
registered the soybean meal MON 40-3-2 (Glycine max, Roundup
Ready soybean) as a genetically modified organism of the source
of feed, which allows the free movement and transportation of this
line in soybean meal all over the territory of Ukraine. This
prompted us to monitor GMO in raw materials of plant origin, feed
and food products to analyze the real situation with regard to GMO
in the country and to find the ways these products are imported.
Objective: to monitor GMO using the Real-Time PCR technique
and to analyze the results of studies of the grains, conducted
during 2012-2017, concerning the content of GMO and the ways
they were imported on the territory of Ukraine.
Methods. The investigations were conducted during 2012-2017 by
Real-Time polymerase chain reaction (RT-PCR) technique.
SureFood Prep Basic, SureFood Prep Advanced, R-Biopharm
(Germany) sets were used for DNA extraction. Diagnostic sets for
GMO screening, GM-lines identification and quantitative content
determination (R-Biopharm AG, Germany) were used to conduct a
research: for screening — 35S+NOS+FMV, BAR/NPTII/PAT/
CTP2:CP4 EPSPS; for identification and quantitative content of
GM-lines of soya — MON 40-3-2, MON 89788; rape — GT73, corn
— MON810, MON863. Standard samples of different percentages
of soya, corn, rape (ERM, Belgium) were used as a positive
control. Thermocycler Biorad CFX96.
Results. During 2012-2013, GM-line MON 40-3-2 was identified in
soya samples, MON810 — in corn samples, and GT73 — in rape
samples. In 2014-2015, in addition to these lines, MON-89788
GM-soybean line and MON863 GM-corn line were identified. GM-
lines of corn were not detected in 2016-2017. There have been
identified only GM-lines of soya — MON 40-3-2, MON 89788
and rape — GT73. The total percentage of samples containing
GMO constitutes 55.1%. Smuggling has been established to be
the main way of GMO importation to the territory of Ukraine.
Farmers, being unaware, buy sowing material without testing it for
GMO.
Conclusions. The results of the conducted studies prove the
circulation and use of GMO in plant products in Ukraine.
Smuggling is the main way of GMO importation to the territory of
Ukraine. As currently there is no unanimous opinion about the
harmfulness of transgenic plants and their impact on human
health, there appears a need for the establishment of the State
Control Program for GMO in food products and seed materials to
prevent their spreading in Ukraine. GM-lines circulating around the
country require state registration.
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# 323. Аналіз моніторингових досліджень ГМО в Україні з
2012 по 2017 роки

Гайдей О., Гаркавенко Т.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. В Україні згідно чинного законодавства заборонено
введення в обіг ГМ-ліній рослин до державної реєстрації. До
2013 року не було зареєстровано жодної ГМ-лінії. 23.07.2013
року Державною ветеринарною та фітосанітарною службою
України зареєстровано соєвий шрот MON 40-3-2 (Glycine max,
Roundup Ready soybean) як генетично модифікований
організм джерела кормів, що дає змогу вільного переміщення
та транспортування даної лінії у складі шроту соєвого по
території України. Це спонукало нас до проведення
моніторингу ГМО в сировині рослинного походження, кормах
та харчових продуктах для аналізу реальної ситуації щодо
ГМО в країні та встановлення шляхів потрапляння такої
продукції.
Мета: провести моніторинг ГМО методом ПЛР-РЧ та
проаналізувати результати дослідження зернових, які
проведені упродовж 2012-2017 рр. щодо наявності ГМО, та
шляхи потрапляння на територію України.
Методи. Дослідження проводились впродовж 2012-2017 років
методом полімеразної ланцюгової реакції у режимі реального
часу (ПЛР-РЧ). Для екстракції ДНК використовували набори
SureFood Prep Basic, SureFood Prep Advanced, R-Biopharm
(Німеччина). Для проведення досліджень були використані
діагностичні набори для скринінгу ГМО, ідентифікації ГМ-ліній
та визначення кількісного вмісту (R-Biophаrm AG, Німеччина):
для скринінгу – 35S+NOS+FMV, BAR/NPTII/PAT/CTP2:CP4
EPSPS; для ідентифікації та кількісного вмісту ГМ-ліній сої –
MON 40-3-2, MON 89788; ріпаку – GT73, кукурудзи – MON810,
MON863. В якості позитивного контролю використовували
стандартні зразки різної відсоткової концентрації сої,
кукурудзи, ріпаку (ERM, Бельгія). Ампліфікатор - Biorad
CFX96.
Результати. За період 2012-2013 років у зразках сої було
ідентифіковано ГМ-лінію MON 40-3-2, кукурудзи – MON810,
ріпаку – GT73. У 2014-2015 роках, крім зазначених ліній,
додатково було виявлено ГМ-лінію сої MON 89788 та ГМ-лінію
кукурудзи MON863. У 2016-2017 роках ГМ-ліній кукурудзи
виявлено не було. Ідентифіковано лише ГМ-лінії сої – MON
40-3-2, MON 89788 та ріпаку - GT73. Загальний відсоток
зразків, у яких виявлено ГМО, складає 55,1 %. Встановлено,
що основний шлях потрапляння ГМО на територію України –
контрабандний. Фермери, навіть не підозрюючи, закупляють
посівний матеріал, не тестуючи його на наявність ГМО.
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про
циркуляцію та використання ГМО в рослинній продукції в
Україні. Основний шлях потрапляння ГМО – контрабандний.
Оскільки на сьогодні немає єдиної думки з приводу
шкідливості трансгенних рослин та їхнього впливу на
здоров’я людини, виникає необхідність створення Програми
державного контролю ГМО в харчовій продукції та посівному
матеріалі для недопущення поширення на території України.
ГМ-лінії, які циркулюють на території країни, потребують
державної реєстрації.
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# 358. Management of milk quality at the initialstage of its
obtaining

Paliy A.

Petro Vasylenko Kharkiv National University of Agriculture

Introduction. The problems of producing high-quality milk with the
use of modern milking equipment and maintaining the health of the
herd remain open both in the field of milking technology and in the
field of maintenance due to poor control over the process
parameters and the lack of realistic methods for forecasting the
quality indicators of the products obtained. The purpose of the
work was to develop innovative technological solutions for
forecasting qualitative indicators of milk at the primary stage of its
obtaining.
Methods. A significant difference in the classification of the milk
line of milking plants is the work with the same milk before and
after the influence of the milk line on it, which is determined by the
control measurement of the composition of its average sample
taken from individual milk counters and at the end of the milk route
from the tank. Measuring action is carried out on the direct result -
the loss of fat in milk under the influence of the milk line in the
usual technological environment.
Results. The method (patent number 99612) of the classification
of the milking line of milking plants for the destabilization of fatty
balls in milk at the level of <2%, 2-4%, 4-6% and> 6% with
awarding to them in accordance with Classes I, II, III and IV and
the following determination by method (Patent No. 105271) of the
genre of milk was developed. Classification has established that
the milking plant type "Yalynka" UDIA-16A (2 × 8) manufactured by
Bratslav ent.; the installation of De Laval for milking in a milk pipe
and the installation of "Yalynka" type (2 × 12) from De Laval have
an excellent and good degree of preservation of milk fat in milk,
which fully meets the technical and technological requirements for
milk obtaining equipment from the point of view of their influence
on qualitative indicators of milk.
The developed five-scores scale of the prediction of the quality of
the milk received by the level of contamination of the internal
surface of the milk obtaining equipment (patent number 92093),
which provides an assessment from I to V score: I score - milk
"Extra" grade, II scores - high-grade milk , III scores - milk of the
first grade, IV scores - milk of the second grade, V scores - non-
genre milk, and also it was established that using the developed
comprehensive assessment of the hygiene of cows for the number
of microorganisms (CFU/cm3) in flush smear from udder with five
categories it is possible to forecast the quality milk.
Conclusions. The conducted researches have proved the
presence of many factors of influence on qualitative indicators of
milk during its obtaining at the initial stage, which in the conditions
of production may not be interconnected and can also amplify or
weaken the influence and therefore we need further study.
The obtained results are a prerequisite for increasing the portion of
production of high-quality products using the methods of predicting
the quality of milk at the initial stage of its production.

# 358. Управління якістю молока на первинномуетапі його
одержання

Палій А.

Харківський національний технічний університет сільського
господарства ім. Петра Василенка

Вступ.Проблеми
виробництвамолокавищогосортупривикористанні
сучасногодоїльногообладнання тазбереження
здоров’ядійногостадазалишаютьсявідкритимияквобластітехн
ологіїдоїння, таків області технічного обслуговування, що
обумовленослабкимконтролемзапараметрамипроцесу та
відсутністю реальних способів прогнозування якісних
показників одержуваної продукції. Мета роботи полягала в
розробці інноваційних технологічних рішень прогнозування
якісних показників молока на первинному етапі його
одержання.
Методи.Істотною відмінністю класифікації молочної лінії
доїльних установокє робота з одним і тим же молоком до і
після впливу молочної лінії на нього, який визначається по
контрольному виміру складу його середньої проби, взятої з
індивідуальних лічильників молока і в кінці шляху молока з
танка. Замір дії здійснюється по прямому результату – втраті
жиру в молоці під дією молочної лінії в звичайній
технологічній обстановці.
Результати.Розроблений спосіб (патент № 99612)
класифікації молочної лінії доїльних установок за
дестабілізацією жирових кульок в молоці на рівні <2 %, 2–4 %,
4–6 % та >6 % з присудженням їм відповідно І, ІІ, ІІІ та IV
класу та наступним визначенням за способом (патент №
105271) ґатунковості молока. Класифікацією встановлено, що
доїльна установка типу “Ялинка” УДЯ – 16А (2×8)
виробництва АО “Брацлав”; установка DeLaval при доїнні у
молокопровід та установка типу “Ялинка” (2×12) фірми
DeLaval, мають відмінну та добру ступінь збереженості
молочного жиру в молоці, що цілком задовольняє техніко-
технологічним вимогам, які пред’являються до доїльно-
молочного обладнання з точки зору їх впливу на якісні
показники молока.
Представлено розроблену п’ятибальну шкалу прогнозування
якості одержуваного молока за рівнем забрудненості
внутрішньої поверхні доїльно-молочного обладнання (патент
№ 92093), в якій передбачено оцінку від І до V балів: І бал –
молоко «Екстра» ґатунку, ІІ бали – молоко вищого ґатунку, ІІІ
бали – молоко першого ґатунку, IV бали – молоко другого
ґатунку, V балів – неґатункове молоко, а також встановлено,
що за використання розробленої комплексної оцінки гігієни
корів за кількість мікроорганізмів (КУО тис/см3) у змиві з
дійок вимен за п’яти категоріями можливо здійснювати
прогнозування ґатунковості молока.
Висновки.Проведені дослідження довели наявність багатьох
чинників впливу на якісні показники молока під час його
одержання на первинному етапі, котрі в умовах виробництва
можуть не мати взаємозв’язку, а можуть і підсилювати або
послабляти вплив, тому потребують подальшого вивчення та
прикладної деталізації.
Отримані результати є передумовою до збільшення частки
виробництва високоякісної продукції за використання
способів прогнозування якості молока на початковій стадії
його одержання.
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# 366. Quality monitoring of honey from different regions of
Ukraine on the content of heavy metals

Shuliak S.

State Scientific Research Institute of Laboratory Diagnostics and
Veterinary and Sanitary Expertise of Ukraine

Introduction. According to American Bee Journal, the world
honey market is about 0.5-0.6 million tons of honey per year,
which is exported by 150 countries, including Ukraine. According
to the Ministry of Agrarian Policy and Food of Ukraine, the export
of this product has risen for 10% (including the EU) in 2016-2017.
Thus, the issue of exported honey quality is a hot one, especially
given the continuous improvement and more stringent standards of
importing countries and the European Directives on the honey
quality. Heavy metals are among the most common pollutants of
the aquatic environment and soils, which directly or indirectly affect
the activity of animals and insects as well as the products of their
vital activity, while at the same time being only second after
pesticides by toxicity. Therefore there is a need for research on
bee products, especially honey for compliance with quality
indicators - toxic elements.
Study objective to analyze the quality of honey selected from
different regions of Ukraine for the presence of heavy metals –
lead, cadmium, mercury, arsenic.
Materials and methods. The study was conducted on the basis of
SSRILDVSE laboratory of atomic absorption spectrometry.
Sampling was carried out in Poltava, Cherkasy, Odesa, Lviv and
Kyiv Oblasts. The sample volume was 150 g. The presence of lead
in honey samples were determined according to ISO
11212-3:1977, cadmium - ISO 11212-4:1977, arsenic - ISO
11212-1:1977 mercury - ISO 11212 – 2 : 1997 (E) Part 2. The
sample preparation was carried out according to state standard
7670:2014 “Raw materials and food products. Preparation of
samples. Mineralization for determination of the toxic elements
content”.
Results. The results of honey studies have shown that the
quantitative content of lead in the samples is different and varies
from 0.005 to 0.012 mg/kg, which is included in the limits of
normative values.
The quantitative content of cadmium also differs depending on the
region selected, and is 0,005-0,022 mg/kg - not higher than the
maximum allowable concentration.
Arsenic was not detected in all honey samples, that is, its quantity
was less than 0.005 mg/kg, which corresponds to the quantitation
limit of the method.
Mercury was detected in minimal concentrations, or even less than
the quantitation limit of the method, which is 0.005 mg/kg.
Conclusions. It has been established that all tested honey
samples that were selected from different regions of Ukraine
conform to the requirements of the current normative
documentation on the content of heavy metals. The difference in
the concentrations of each of the elements depended on the
region, the season of honey collection and honey sort. However, it
is essential to conduct further monitoring in accordance with the
requirements of the European Directives.
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# 366. Моніторинг якості меду із різних регіонів України
щодо вмісту важких металів

Шуляк С.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Світовий ринок меду по даним American Bee Journal
складає близько 0,5-0,6 млн. тон меду в рік, який
поставляється 150 країнами включаючи Україну. За
2016-2017 роки експорт даного продукту за інформацією Мін
АПК виріс на 10% (включаючи країни ЄС). Тому питання
якості меду, що експортується стоїть гостро, особливо,
враховуючи постійне удосконалення та жорсткіші вимоги
стандартів країн імпортерів та Європейських Директив щодо
якості меду. Важкі метали відносяться до найбільш
розповсюджених поллютантів водного середовища та ґрунтів,
і прямо чи опосередковано впливають на життєдіяльність
тварин і комах, відповідно і на продукти їх життєдіяльності, і
по токсичності займають друге місце після пестицидів. Тому
виникає необхідність дослідження продуктів бджільництва,
особливо меду на відповідність якісним показникам -
токсичним елементам.
Мета роботи. Провести аналіз якості меду відібраного із
різних регіонів України на наявність важких металів –
свинець, кадмій, ртуть, арсен.
Методи. Дослідження проводились на базі ДНДІЛДВСЕ
лабораторії атомно-абсорбційної спектрометрії. Відбір проб
проводили в Полтавській, Черкаській, Одеській, Львівській та
Київській області. Маса відібраного зразку складала 150 г.
Наявність свинцю в пробах меду проводили згідно ISO
11212-3:1977, кадмію ISO 11212-4:1977 , арсену - ISO
11212-1:1977 та ртуті ISO 11212 – 2 : 1997 (Е) Part 2.
Пробопідготовка проводилась згідно ДСТУ 7670:2014
“Сировина і продукти харчові. Приготування проб.
Мінералізація для визначення вмісту токсичних елементів”.
Результати. Результати досліджень меду показали, що
кількісний вміст свинцю в зразках різний і коливається в
діапазоні 0,005-0,012 мг/кг, що входить в межі нормативних
значень.
Кількісний вміст кадмію також відрізняється в залежності від
регіону відібраних зразків і складає 0,005-0,022 мг/кг, проте не
перевищує максимально допустимих рівнів.
Арсен в усіх зразках меду не був виявлений, тобто складав
менше 0,005 мг/кг, що відповідає межі кількісного виявлення
методу.
Ртуть визначалась в мінімальних концентраціях, або навіть
нижче межі визначення методу 0,005 мг/кг.
Висновки. Встановлено, що всі досліджувані зразки меду,
відібрані із різних регіонів України по вмісту важких металів
відповідають вимогам чинної нормативної документації.
Різниця в концентраціях кожного з елементів залежала від
регіону, пори року відбору зразка та сорту меду. Проте,
проводити надалі моніторингові дослідження є вкрай
важливою умовою, відповідно до вимог Європейських
Директив.
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# 436. Analysis of the results of the study on the presence of
methicillin-resistant Staphylococcus (MRSA) in food products
of animal origin

Kozytska T., Garkavenko T.

State Scientific and Research Institute of Laboratory Diagnostics
and Veterinary and Sanitary Expertise

Introduction. The frequency of Staphylococcus aureus resistance
to antibiotics (AB) has significant differences in different countries
and geographical regions. The main problem is represented by
strains of methicillin-resistant staphylococcus (MRSA), resistant to
many ABs.
Often, MRSA is transmitted to humans through animal food
products.
Purpose: investigate animal foods for S. aureus and detect
methicillin-resistant strains.
Methods. Food research was carried out according to ISO 6888-1,
ISO 6888-2, MW 15.2-5.3-004: 2007, State standard 10444.2.
The material for further research was the isolates of S. aureus
isolated from different groups of food products of animal origin.
Disks containing methicillin (30 mg) and oxacillin (5 mg) and
Müller-Hinton nutrient medium were used to determine the
sensitivity to AB. The research was conducted by disc diffusion
method in accordance with the Methodological Guidelines
"Determination of microorganism sensitivity to antibacterial
preparations" dated 12/25/2014.
In addition, the data of the state veterinary report on the study of
milk of cows and determination of antibiotic resistance of cultures
isolated from it in 2017 were analyzed.
Results. A study on the presence of coagulase-positive
Staphylococcus was carried out in food products of animal origin
during 2016-2017. During this period, 58 isolates of S. aureus were
identified, of which 7 were classified as MRSA, which was an
average of 12.1 % of all isolated cultures.
The highest amount of MRSA is isolated from chicken meat – 29.0
% and meat products – 20.0 %, ready-to-eat fish – 16.7 % and
meat mincer – 6.1 %.
The 2017 report on antibiotic resistance from all regions of Ukraine
was also analyzed for the detection of S. aureus strains resistant to
oxacillin. These data were available only for S. aureus isolated
from milk from cows suffering from subclinical mastitis. Of the 47
strains of S. aureus, 22 (46.8 %) were methicillin-resistant.
Conclusions. 1. MRSA poses a serious threat to the health of
humans and animals and may be transmitted through food. 2.
There is no monitoring system in Ukraine on the detection of
resistant strains in food products. 3. A single list of ABs according
to which laboratories conducted sensitivity tests was not approved.
Therefore, in most cases, the sensitivity of Staphylococcus to
oxacillin/methicillin is not determined. 4. We found that, on
average, MRSA from animal foods of animal origin in Ukraine is
found in 12.1 % of cases. 5. Milk of animals, that suffer from
subclinical forms of mastitis, can serve as a source of MRSA for
humans, because it was detected in 46.8% of cases.

# 436. Аналіз результатів дослідження щодо наявності
метицилінрезистентного стафілококу (MRSA) в харчових
продуктах тваринного походження

Козицька Т., Гаркавенко Т.

Державний науково-дослідний інститут з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи

Вступ. Частота резистентності Staphylococcus aureus до
антибактеріальних препаратів (АБП) має значні розбіжності у
різних країнах та географічних регіонах. Основну проблему
представляють штами метицилінрезистентних стафілококів
(MRSA), стійких до багатьох АБП.
Часто MRSA передаються людям через харчові продукти
тваринного походження.
Мета: дослідити харчові продукти тваринного походження на
наявність S. aureus та виявити метицилінрезистентні штами.
Методи. Дослідження харчових продуктів проводились
згідно: ISO 6888-1, ISO 6888-2, МВ 15.2-5.3-004:2007, ГОСТ
10444.2.
Матеріалом для подальших досліджень стали ізоляти S.
aureus, які були виділені з різних груп харчових продуктів
тваринного походження.
Для визначення чутливості до АБП використовувались диски
з вмістом метициліну (30 мг) та оксациліну (5 мг) та поживне
середовище Мюллера-Хінтона. Дослідження проводились
диско-дифузним методом згідно Методичних вказівок
«Визначення чутливості мікроорганізмів до
антибактеріальних препаратів» від 25.12.2014 р.
Також було проаналізовано дані державної ветеринарної
звітності щодо дослідження молока корів та визначення
антибіотикорезистентності виділених з нього культур за 2017
рік.
Результати. Дослідження на наявність коагулазопозитивних
стафілококів проводиться у харчових продуктах тваринного
походження протягом 2016-2017 років. За цей період було
виявлено 58 ізолятів S. aureus, з яких 7 було віднесено до
MRSA, що складало в середньому 12,1 % від усіх виділених
культур.
Найбільша кількість MRSA виділена з м’яса курки – 29,0 % та
напівфабрикатів м’ясних – 20,0 %, риби готової до
споживання – 16,7 % та фаршу м’ясного – 6,1 %.
Були також проаналізовані звітні дані за 2017 рік з
антибіотикорезистентності з усіх областей України щодо
виявлення штамів S. aureus, резистентних до оксациліну. Ці
дані були наявні лише щодо S. aureus, які були ізольовані з
молока корів, хворих на субклінічні форми маститу. Із 47
штамів S. aureus 22 (46,8 %) виявились
метицилінрезистентними.
Висновки. 1. MRSA несуть серйозну загрозу для здоров’я
людей та тварин та можуть передаватися через харчові
продукти. 2. В Україні не запроваджено систему моніторингу
щодо виявлення резистентних штамів із харчових продуктів.
3. Не затверджений єдиний перелік АБП, згідно якого б
лабораторії проводили дослідження щодо визначення
чутливості. Тому, в більшості випадках не проводиться
визначення чутливості стафілококів до оксациліну/
метициліну. 4. Нами встановлено, що в середньому із
харчових продуктів тваринного походження по Україні MRSA
виявляється у 12,1 % випадках. 5. Молоко тварин, хворих на
субклінічні форми маститу, може слугувати джерелом MRSA
для людей, оскільки вони були виявлені у 46,8 % випадків.
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# 120. New genotypes of Mycobacterium tuberculosis isolated
from TBC patients

Solodiankin O.1, Rekrotchuk M.2, Konstantynovska O.3, Bolotin V.1,
Hrek I.3, Gerilovych A.1, Poteiko P.3

1NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine;
2Karazin Kharkiv National University;
3Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. According to the 2017 WHO data, Ukraine is the
leader of tuberculosis (TB) disease incidence in Europe. In
addition, the epidemiological situations in Eastern and Western
Ukraine are different as for the dominant genotypes of the
pathogen (Orduz, 2015). In order to successfully combat TB and to
choose an appropriate strategy to combat it, it is necessary to
determine the pathogen population structure, since different
genotypes of Mycobacterium tuberculosis (MBT) have various
virulence and antibiotic resistance.
Methods. The MBT cultures were isolated from the sputum of
patients with lung form of TB using the Lowenstein-Jensen
medium. Inactivation of cultures was carried out by means of
lysing solution on the basis of guanidine thiocyanate. The
genotyping was performed by 5 VNTR-loci (Frothingham, 1998). In
the case of detection of unique genotypes, the additional
identification was implemented for 15 loci (Supply, 2006). The
analysis of results was carried out using the MIRU-VNTRplus
electronic database (Allix-Béguec, 2008). The phylogenetic
analysis of MBT was performed using the Neighbor-joining
algorithm (Saitou, 1987).
Results. In total, 215 MBT isolates were studied, of which 4
isolates had their individual genetic profiles. Two isolates (79 and
213) were phylogenetically the closest to the LAM
(lipoarabinomannan assay) profile. The isolate 79, which was
isolated from a woman of 39 years old, in Kharkiv (the Roma
ethnic minority, the city of residence varied), had the genetic
distance of 0.3333 with the LAM 8078/03 T1 (isolated in Germany)
and LAM 3252/02 T5 (RUS1 option, Russian Federation) isolates.
The isolate had extended drug resistance (XDRTB ‒ extensively
drug-resistant tuberculosis). The fatality was recorded 6 months
after the diagnosis was established. The isolate 213 also had the
genetic distance of 0.3333 with the LAM 8078/03, LAM 3252/02,
and, in addition, with the LAM 4428/02, LAM9 (formerly the Soviet
Union, a country is not specified) isolates, and it was isolated from
the female patient of 84 years old, a resident of Kharkiv. The
isolate was characterized as sensitive to the 1-2 line antibiotics.
The genetic distance between the strains 79 and 213 was 0.2667
separating them into the certain phylogenetic branch (clade).
Isolates 214 and 218 also formed the separate clade having the
genetic distance of 0.2 between them, which allowed them to be
classified into one population. The isolates closest to the isolate
214 (a female patient of 68 years old, a resident of Kharkiv) were
the Haarlem 12637/02 H2 and 31031/03 H2 isolates (both of them
were isolated in Germany) with the genetic distance of 0.3333. For
the isolate 218 (the patient was a woman of 64 years old, a
resident of the village in Kharkiv Oblast), Haarlem 12637/02 H2 –
0.2667, Haarlem 4130/02 H3 – 0.3333 (both of them were isolated
in Germany) and Ghana 10493/01 T1 (isolated in Ghana ) were
the closest isolates. Both patients had the first diagnosed
tuberculosis having the sensitivity to the 1-2 line drugs.
Conclusions. 1. Isolates 79 and 213 the most likely belong to the
LAM genotype, the European population. 2. The obtained data
allow assuming the circulation in the Kharkiv Oblast of the M.
tuberculosis endemic cluster, which is close to the Harlem and
Ghana genotypes, as evidenced by phylogenetic analysis.

# 120. Нові генотипи Mycobacterium tuberculosis ізольовані
від хворих на туберкульоз

Солодянкін О.1, Рекротчук М.2, Константиновська О.3, Болотін
В.1, Грек І.3, Герілович А.1, Потейко П.3

1ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
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2Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна;
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Вступ. За даними ВООЗ за 2017 рік, Україна є лідером із
захворюваності на туберкульоз (ТБ) в Європі. При цьому
епідеміологічна ситуація на сході та заході України різниться
щодо домінуючих генотипів збудника (Orduz, 2015). Для
успішної боротьби з ТБ та вибору стратегії боротьби з ним
необхідно визначати структуру популяції збудника, оскільки
різні генотипи мікобактерій (МБТ) мають різну вірулентність
та антибіотикорезистентність.
Методи. Культури МБТ ізолювали з мокроти хворих на ТБ
легень на середовищі Левенштейна-Йенсена. Інактивацію
культур проводили лізуючим розчином на основі гуанідіна
тіационата. Генотипування проводили за 5 VNTR-локусами
(Frothingham, 1998). У разі виявлення унікальних генотипів
проводили додаткову ідентифікацію за 15 локусами (Supply,
2006). Аналіз результатів проводили в електронній базі даних
MIRU-VNTRplus (Allix-Béguec, 2008). Філогенетичний аналіз
МБТ проводили за алгоритмом Neighbor-joining (Saitou, 1987).
Результати. Всього було досліджено 215 ізолятів МБТ, з яких
4 мали індивідуальний генетичний профіль. Два ізоляти (79
та 213) були філогенетично найближче до LAM профілю.
Ізолят 79, який був виділений від жінки 39 років, м. Харків
(ромської етнічної меншини, міста мешкання змінювалися),
мав генетичну дистанцію 0.3333 до ізолятів LAM 8078/03 T1
(ізольований в Німеччині) та до LAM 3252/02 T5 (варіант
RUS1, Російська Федерація). Ізолят мав розширену
резистентність до лікарських засобів (XDRTB). Летальний
результат було зафіксовано через 6 місяців після
встановлення діагнозу. Ізолят 213 також мав генетичну
дистанцію 0.3333 до LAM 8078/03, LAM 3252/02 та додатково
до LAM 4428/02 LAM9 (колишній Радянський Союз, країна не
вказана) та був виділений від пацієнтки 84 років, мешканки
м. Харкова. Ізолят характеризувався як чутливий до
антибіотиків 1-2 ряду. Між штамами 79 та 213 генетична
відстань складала 0,2667, що відокремлювало їх в окрему
філогенетичну гілку. Ізоляти 214 та 218 також складали
окрему філогенетичну гілку з генетичною відстанню між
собою 0,2, що дозволило їх віднести до однієї популяції.
Найближчими до ізоляту 214 (пацієнт жінка 68 років,
мешканка м. Харкова) були ізоляти Haarlem 12637/02 H2 та
31031/03 H2 (обидва ізольовані в Німеччині) з генетичною
відстанню 0.3333. Для ізоляту 218 (пацієнт жінка 64 років,
мешканка села Харківської області) найближчими були
Haarlem 12637/02 H2 - 0,2667, Haarlem 4130/02 Н3 - 0.3333
(обидва ізольовані в Німеччині), та Ghana 10493/01 Т1
(ізольований в Гані). Обидва пацієнта мали вперше
діагностований туберкульоз з чутливістю до препаратів 1-2
ряду.
Висновки. 1. Ізоляти 79 та 213 найвірогідніше належать до
LAM генотипу, Європейської популяції. 2. Отримані дані
дозволяють припускати циркуляцію в Харківській області
ендемічного кластеру M.tuberculosis, який є близьким за
філогенетичним аналізом до генотипів Hаarlem та Ghana.



Page 299Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 169. Changes of Mycobacterium tuberculosis genotypes in
patients with chemoresistant pulmonary tuberculosis during
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Introduction. Today, the problem of Mycobacterium tuberculosis
(MTB) resistance to antimycobacterial drugs (AMBD) becomes
increasingly important, resulting in the reduction in effectiveness of
patients treatment and the prevalence of chemoresistant
tuberculosis (CRTB). The features of the CRTB disease
progression require a more detailed study. This became possible
due to the development of molecular genetics, the use of genetic
typing of MTB, which allows distinguishing the pathogen genotypes
and determining their roles in the future course of the disease.
Taking into account the deficit of data on the genetic structure of
MTB in Ukraine, the lack of clear picture of MTB genotype changes
in conditions of inpatient treatment, as well as the features of the
clinical and radiological dynamics of pulmonary CRTB depending
on the MTB genotypes, the conduction of systematic studies of the
genetic diversity of the tuberculosis pathogen in Ukraine is
relevant. The purpose of the study is to follow up changes in MTB
genotypes of in-patients with pulmonary CRTB in the course of
intensive phase treatment in hospitals in Kharkiv Oblast.
Materials and Methods. Changes in the MTB genotypes were
studied in 105 patients with primary resistant CRTB during the
intensive phase of the treatment. In order to detect changes in the
MTB genotypes of patients with pulmonary CRTB, 4 samples of
MTB cultures obtained on Lowenstein-Jensen solid medium were
taken from each patient prior to the treatment and then with 1, 4
and 8-months intervals. With the help of VNTR (Variable Number
of Tandem Repeats) ‒genotyping, isolates were analyzed through
five loci such as A to E ETR (Exact Tandem Repeats).
Results. According to the results of the variability research,
changes in the MTB genotypes were observed in 10 patients
(9.5%). In 70% of patients, the genotype changes occurred after
the first month of the treatment. The analysis of the obtained
results showed that the transformation of the less virulent MTB
genotypes into the more virulent ones occurs significantly more
frequent (Pks <0.05; ks ‒ coefficient of significance), namely, in our
study, as follows: in 30% of patients the genotypes of individual
profiles change into the MTB genotypes like LAM (Latin American
and Mediterranean) and Beijing, and in other 30% of patients their
Haarlem MTB genotypes change into the LAM and Beijing types. It
was found that in the period of changes in the MTB genotypes, the
exacerbation of intoxication syndrome was observed in patients
with the less virulent genotypes, and in 30% of patients the MTB
sensitivity to AMBD altered, that is, the acquired resistance was
formed.
Conclusions. In 9.5% of patients with pulmonary CRTB, changes
in the MTB genotypes were detected after the first month of the
intensive phase of the treatment. This suggests that hospitalization
in the TB departments of medical establishments presents some
kind of risk of exogenous tuberculous superinfection caused by
pathogens with the multiple drug resistance. The study of changes
in the MTB genotypes in the course of the treatment process could
predict the severity of the disease progression and the
effectiveness of the pulmonary CRTB treatment and is a very
promising trend in phthisiology.
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Вступ. Сьогодні все більшого значення набуває проблема
стійкості Mycobacterium tuberculosis (МБТ) до
антимікобактеріальних препаратів (АМБП), що приводить до
зниження ефективності лікування хворих та
розповсюдженості хіміорезистентного туберкульозу (ХРТБ).
Особливості перебігу ХРТБ потребують більш детального
вивчення. Це стало можливим завдяки розвитку
молекулярної генетики, використання генетичного типування
МБТ, що дозволяє розрізняти генотипи збудника та
з’ясовувати їх роль у подальшому перебігу захворювання.
Враховуючи недостатність даних про генетичну структуру
МБТ в Україні, відсутність чітких уявлень о змінах генотипів
МБТ в умовах стаціонарного лікування та особливостей
клініко-рентгенологічної динаміки ХРТБ легень в залежності
від генотипів МБТ, проведення системних досліджень
генетичного розмаїття збудника туберкульозу в Україні є
актуальним. Мета дослідження: простежити зміни генотипів
МБТ у хворих на ХРТБ легень в процесі інтенсивної фази
лікування у стаціонарах Харківської області.
Матеріали та методи: У 105 хворих на ХРТБ з первинною
резистентністю на протязі інтенсивної фази лікування були
досліджені зміни генотипів МБТ. Для виявлення змін
генотипів МБТ у хворих на ХРТБ легень було відібрано по 4
зразки культур МБТ, вирощених на твердих поживних
середовищах Левенштейна-Йєнсена, до початку лікування та
з інтервалами 1, 4 та 8 місяців. За допомогою VNTR-
генотипування ізоляти були протиповані по п'яти локусах -
ETR А-E.
Результати. За результатами дослідження мінливості зміна
генотипів МБТ спостерігалась у 10 пацієнтів (9,5 %). У 70 %
хворих зміна генотипу сталася після першого місяця
лікування. Аналіз отриманих результатів показав, що
достовірно частіше виникає зміна менш вірулентних генотипів
МБТ на більш вірулентні (Ркз<0,05), а саме, у нашому
дослідженні це: у 30 % хворих генотипи індивідуальних
профілів змінюються на генотипи МБТ LAM (Latin American
and Mediterranean) і Beijing та у 30 % - генотипи МБТ Haarlem
на LAM і Beijing. Було встановлено, що в період змін генотипів
МБТ у хворих з менш вірулентними генотипами
спостерігалось загострення інтоксикаційного синдрому та у 30
% хворих змінювалась чутливість МБТ до АМБП, тобто
формувалась набута резистентність.
Висновки. У 9,5 % хворих на ХРТБ легень після першого
місяця інтенсивної фази лікування виявлено зміни генотипів
МБТ. Це говорить про те, що госпіталізація у відділення
протитуберкульозних медичних установ є своєрідним ризиком
екзогенної туберкульозної суперінфекції, викликаної
збудниками з множиною лікарською стійкістю. Вивчення змін
генотипів МБТ у процесі лікування дозволить прогнозувати
тяжкість перебігу захворювання та ефективність лікування
ХРТБ легень та є дуже перспективним напрямом у фтизіатрії.
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# 183. The dynamic of improving the access to antiretroviral
therapy for people living with HIV in Dnipropetrovsk Oblast in
2017.
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Introduction. The realization of UNAIDS Fast-Track strategy
"Ending the AIDS epidemic by 2030" in Ukraine is priority in state
policy against HIV/AIDS. One of the key directions of the strategy
is to prescribe antiretroviral therapy (ART) and to aim effective
treatment in people living with HIV (PLWH), that confirms the
principle "Treatment as prevention Methods. In our work, we used
descriptive, analytical techniques of the epidemiological method
with the calculation of proportionate and comparatives mistakes.
Statistic reports, newsletters about HIV/AIDS were analyzed in
order to results of Ukrainian cross-sectional cascade, built with
taking into account renew estimates (calculation in a Spectrum/
ЕРР 5.5 program) and routine monitoring indicators of testing,
treatment, laboratory follow-up. To improve PLWH access to ART
in Dnipropetrovsk Oblast in 2017 the work connected with
decentralization of HIV-service (including giving ART) was
prolonged, new patients on ART were enrolled.
Results. As of 01.01.2017, 54.0±0.1% individuals of the estimated
number of PLWH in Ukraine knew about their HIV-positive status
and were under medical surveillance; 36±0.2% receives ART and
17±0.2% gain indeterminate level of viral load. In the beginning of
the year 2017 the strategy performance measures in
Dnipropetrovsk Oblast were «54,0±0,3% – 25,0±0,4% –
18,0±0,5%». Implemented measures in Dnipropetrovsk Oblast
allowed increasing number of PLWH, receiving ART, in 2017on
22,4±0.8% compared with 2016 (from 12179 to 14910 individuals
Compliance to treatment allowed keeping of PLWH in cohort 2015
on ART during 12 months from the beginning of treatment, and
was 83.7%, that is nearly country level (85.9%).At the same time
indicator value of strategy achievement at the beginning of 2018 in
point of PLWH ART increased by 40,0±0.4% and has not yet
reached the necessary 90%, because of unstable temps of
engaging HIV-positive PLWH to medical treatment and keeping
them in the treatment.
Conclusions. In 2017 in Dnipropetrovsk Oblast the positive
dynamic of increasing the amount of PLWH on ART was observed,
but temps of increasing need to be intensified by further
implementation of WHO and European AIDS Clinical Society
recommendations in Ukraine connected with immediate start of
ART for all PLWH, regardless of CD4 lymphocytes number, and
development of additional measures for forming the compliance to
ART in patients.

# 183. Динаміка розширення доступу до
антиретровірусної терапії, людей, які живуть з ВІЛ у
Дніпропетровській області у 2017 р.
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Вступ. Реалізація в Україні стратегії ЮНЕЙДС Fast-Track
«Прискорення подолання епідемії ВІЛ-інфекції» є пріоритетом
державної політики з протидії ВІЛ/СНІДу. Одним із ключових
напрямів стратегії є призначення антиретровірусної терапії
(АРТ) і досягнення ефективного лікування у людей, які
живуть з ВІЛ (ЛЖВ за 6 місяців 2017 р. в Україні
спостерігався ріст поширеності ВІЛ-інфекції (323,7 на 100 тис.
населення) та СНІДу (98,1) у порівнянні з аналогічним
періодом 2016 року на 5,5% та 14,4 %, відповідно. Найвищі
рівні поширеності ВІЛ-інфекції реєструвались крім Одеської
області (861,8 на 100 тис. населення), також - у
Дніпропетровській (827,0).
Методи. В роботі використано дескриптивні, аналітичні
прийоми епідеміологічного методу дослідження з
розрахунками екстенсивних показників та помилки відносних
показників. Проаналізовані статистичні звіти, інформаційні
бюлетені із ВІЛ/СНІДу щодо результатів крос-секційного
каскаду в Україні, побудованого з урахуванням оновлених
оціночних даних ( у програмі Spectrum/ЕРР 5.5) та рутинних
показників моніторингу тестування, лікування,
лабораторного . З метою розширення доступу ЛЖВ до АРТ у
Дніпропетровській області у 2017 р. було продовжено роботу
щодо децентралізації ВІЛ-послуг (у т.ч. видачі
АРТ),проводився набір нових пацієнтів на АРТ.
До соціального супроводу ЛЖВ залучалися представники
неурядових громадських організацій, які працюють у сфері
протидії епідемії ВІЛ/СНІДу. Оцінка ефективності лікування
здійснювалась шляхом когортного аналізу.
Результати. Станом на 01.01.2017 року в Україні 54,0±0,1%
осіб від оціночної кількості ЛЖВ знали про свій ВІЛ-
позитивний статус та перебували під медичним наглядом;
36±0,2% отримували АРТ та 17±0,2% досягли
невизначуваного рівня вірусного навантаження
Дніпропетровській області на початку 2017 р. показники
виконання стратегії склали«54,0±0,3% – 25,0±0,4% –
18,0±0,5%». Впроваджені в області заходи дозволили,
порівняно з2016 р. на 22,4±0,8% збільшити кількість ЛЖВ, які
отримують АРТ у 2017 р. з 12179 до 14910 осіб. Завдяки
формуванню прихильності до лікування, утримання на АРТ у
когорті 2015 р. ЛЖВ протягом 12 місяців від початку
лікування становило 83,7%, що майже на рівні показника по
країні (85,9%). На початку 2018 р. показник охоплення АРТ
ЛЖВ, збільшився на 15,0% і склав 40,0±0,4% та ще не досяг
необхідних 90%, що обумовлено несталими темпами
залучення ЛЖВ до медичних послуг та їх утримання на
лікуванні. Висновки. У -2017 р. в Дніпропетровській області
спостерігалася позитивна динаміка щодо збільшення
кількості ЛЖВ, які отримують АРТ, але темпи її зростання
потребують інтенсифікації одним із шляхів якої є подальше
впровадження в Україні рекомендацій ВООЗ та
Європейського клінічного товариства СНІДу щодо негайного
початку АРТ для всіх ЛЖВ, незалежно від кількості CD4
лімфоцитів, та розробки додаткових заходів з формування у
пацієнтів прихильності до АРТ.
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# 199. Software development to evaluate the quality of
tuberculin

Bilushko Ye.1, Bilushko V.2, Zavgorodnii A.2, Kalashnyk M.2

1LLC Nemetos Ukraine;
2NSC Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine of
the NAAS of Ukraine

Introduction. Skin-test using tuberculin is the main method of
intravital diagnosis of tuberculosis of farm animals. Biological
activity is one of the most important parameter of tuberculin
quality. Both excessive and low allergen activity lead to the further
spread of tuberculosis infection. Therefore, it is very important to
calculate precisely this indicator for the commercial production of
tuberculin. The development of the software for calculating the
biological activity of the finished product allows standardizing and
accelerating the quality process control and eliminating the
possibility of wrong estimation caused by human factor. The study
aimed to develop the software for calculating the biological activity
of tuberculin.
Methods. The software has been implemented using NET
Framework 4.5 platform, the C# 5.0 programming language,
Windows Presentation Foundation technology and the Microsoft
Visual Studio 2013 integrated development environment. The
developed software was used at Sumy State Biofactory according
to the current TC U 24.4-00497087- 107 ‘Tuberculіn dry
purifications (PPD) for mammals (National standard)’ (2011).
Results. The software for calculation the biological activity was
developed. It was successfully tested on the experimental series of
tuberculin for mammals on he Sumy State Biofactory. In addition,
the program has the ability to compare of this indicator of several
series products and show results on the chart. This program could
make the report of calculation. This software allowed automatically
calculating the activity of tuberculin series. Calculated biological
activity value was identical to the measure of biological activity
specified in the certificate of quality on this series of tuberculin.
Conclusion. The software provides accurate calculation of the
biological activity of mycobacterial allergens for standard solution
of purified tuberculin. Prospects for further research is to expand
the functionality for other processes of calculation and analysis:
epizootic monitoring, production of complex veterinary products,
etc.
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# 199. Розробка програмного забезпечення для оцінки
якості туберкуліну

Білушко Є.1, Білушко В.2, Завгородній А.2, Калашник М.2

1ТОВ «Неметос Україна»;
2ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної
медицини» НААН України

Вступ.Шкірні проби з використанням туберкуліну є основним
методом прижиттєвої діагностики туберкульозу у свійських
тварин. Біологічна активність є одним із найважливіших
параметрів якості туберкуліну. Надмірна або недостатня
активність алергену призводить до подальшого
розповсюдження туберкульозу. Таким чином, надзвичайно
важливо точно вирахувати цей показник для комерційного
виробництва туберкуліну. Розробка програмного
забезпечення для розрахунку біологічної активності готового
продукту дозволяє стандартизувати і прискорити процес
контролю якості та усунути можливість хибної оцінки,
спричиненої людським фактором. Метою дослідження є
розробка програмного забезпечення для розрахунку
біологічної активності туберкуліну.
Методи. Програмне забезпечення впроваджували з
використанням платформи NET Framework 4.5, мови
програмування C# 5.0, технологіїWindows Presentation
Foundation та вбудованого середовища проектування
Microsoft Visual Studio 2013. Розроблене програмне
забезпечення використовували на Сумській державній
біологічній фабриці згідно з чинним документом ТУ
У 24.4-00497087-107:2011 «Туберкулін сухий очищений (ППД)
для ссавців (Національний стандарт)» (2011).
Результати. Було розроблено програмне забезпечення для
розрахунку біологічної активності. Його було успішно
протестовано на експериментальній серії туберкуліну для
ссавців на Сумській державній біологічній фабриці. Крім того,
програма може порівнювати цей показник для декількох
серій продукту та демонструвати результати у вигляді
таблиці. Програма може формувати звіти з розрахунків. Це
програмне забезпечення дозволяє автоматично
розраховувати активність серій туберкуліну. Розрахований
показник біологічної активності був ідентичний значенню
біологічної активності, вказаному у сертифікаті якості даної
серії туберкуліну.
Висновки. Програмне забезпечення здійснює точний
розрахунок біологічної активності мікобактеріальних
алергенів для стандартного розчину очищеного туберкуліну.
У майбутньому перспективним напрямком досліджень є
розширення функціоналу для здійснення інших процесів із
розрахунку та аналізу: епізоотичний моніторинг,
виготовлення багатокомпонентних ветеринарних продуктів
тощо.
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# 222. Epidemic situation concerning HIV/AIDS in Odesa
Oblast

Sadkova O.1, Yesypenko S.1, Myroshnichenko M.1, Peltek N.1,
Zublenko O.2

1Odesa Oblast AIDS Center;
2Bogomolets National Medical University

Introduction. Today the reformation of Ukraine’s healthcare
system represents country’s readiness to improve health condition
of population, especially concerning HIV/AIDS response. Ukraine
has set a goal of ensuring performance of "90-90-90" (Fast-Track)
program, which implementation will ensure HIV epidemy control
before 2020 year. The purpose of the work was to study HIV/AIDS
dynamics and detection and distribution patterns in Odesa Oblast
and to perform analysis of antiretroviral therapy administration
(ART).
Methods.We used epidemiological study method in this work. We
performed retrospective analysis of reporting forms №2 - HIV/AIDS
"Report on persons with conditions and diseases, due to human
immunodeficiency virus (HIV)" during 2008-2017 years and
reporting forms №56 (monthly) "Report on administering ART to
HIV-infected persons" during 2017 year.
Results. Development of HIV/AIDS epidemy in Odesa Oblast has
the same patterns, that all around Ukraine and has the leading
place among other regions. During 2008-2017 years the average
HIV notification in the region was 93.2 per 100.000 population, this
is 2 times higher than average value in Ukraine, which constitutes
42.7. During the last 10 years detection of number of people, living
with HIV has 1.7 fold increased. In 2008 year HIV notification level
constituted 65.2 per 100.000 population, and in 2017 year - 113.4.
Detection improvement was due to widespread implementation of
rapid tests in healthcare facilities of the region.
Estimative number of people, living with HIV in Odesa Oblast is
29500 people, 21032 of which are under medical surveillance as of
01.01.2018; this constitutes 71.3% of estimative quantity. 113555
receive ART - 53.9%, 9514 of them have reduced viral load -
83.8%. To achieve the goal "90-90-90" it is crucial to increase HIV
testing and ART coverage.
HIV prevalence was 883.9 per 100.000 population (as of
01.01.2018). Children under 17 years constitute 7.3% with the
value 339.2 per 100.000 population. HIV prevalence among adult
population (> 18 years) constitutes 1012.8 per 100.000. HIV
distribution pattern in Odesa Oblast: 51.3% - men, 48.7% - women,
67.3% - citizens, 32.7% - countrymen. During the last 10 years
AIDS morbidity has 9.6 times increased, in 2008 year it was 7.5
per 100.000, and 71.7 - in 2017 year. During the period from 2008
to 2017, the average AIDS-related mortality rate was 12.47 per
100.000 population and it increased 4.8 times (2008 year - 4.9,
and 2017 year - 19.1), this is due to late disease detection.
Conclusions. Odesa Oblast has leading place on HIV detection
and distribution among the population of Ukraine. Epidemic
situation concerning HIV/AIDS in Odesa Oblast is adverse and it is
necessary to increase the HIV testing and ART administering
coverage for performance of "90-90-90" program.

# 222. Епідемічна ситуація на ВІЛ/СНІД в Одеській області

Садкова О.1, Єсипенко С.1, Мірошніченко М.1, Пельтек Н.1,
Зубленко О.2

1Одеський обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом;
2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. Сьогодні реформування системи охорони здоров'я
України відображає готовність країни покращувати стан
здоров'я населення, зокрема в контексті протидії ВІЛ/СНІДу.
Перед Україною поставлені цілі забезпечити виконання
програми "90-90-90" (Fast-Track), реалізація якої гарантує
контроль над епідемією ВІЛ до 2020 р. Метою роботи було
вивчити динаміку та структуру виявлення і поширення ВІЛ/
СНІДу в Одеській області та провести аналіз надання
антиретровірусної терапії (АРТ).
Методи. В роботі використано епідеміологічний метод
дослідження. Здійснено ретроспективний аналіз форм
звітності № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та
хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини
(ВІЛ)» за 2008-2017 рр. та форми звітності № 56 (місячна)
«Звіт про надання АРТ ВІЛ-інфікованим особам» за 2017р.
Результати. Розвиток епідемії ВІЛ/СНІДу в Одеській області
має ті ж самі закономірності, що й в цілому в Україні та
займає пріоритетне місце серед інших регіонів. Середній
рівень реєстрації ВІЛ в регіоні за 2008-2017 рр. склав 93,2 на
100 тис. населення, що перевищує середній показник по
Україні в 2,2 рази, який склав 42,7. За останні 10 років
відбулося збільшення виявлення осіб, яких живуть з ВІЛ в 1,7
рази. В 2008 р. рівень виявлення ВІЛ склав 65,2 на 100 тис.
населення, а в 2017 р. - 113,4. Покращення виявлення
відбулось за рахунок широкого впровадження швидких тестів
у закладах охорони здоров’я області.
Оціночна кількість людей, які живуть з ВІЛ в Одеській області
29500 осіб, з яких станом на 01.01.2018 р. перебувають під
медичним наглядом 21032 осіб, що складає 71,3 % від
оціночної кількості. Отримують АРТ 11355 осіб – 53,9 %, та з
них мають пригнічене вірусне навантаження 9514 осіб – 83,8
%. Для того, щоб досягти мети "90-90-90", критично важливо
збільшувати охоплення тестуванням на ВІЛ та лікуванням
АРТ.
Показник превалентності ВІЛ склав 883,9 на 100 тис.
населення (станом на 01.01.2018 р). Діти до 17 років
складають 7,3 % з показником – 339,2 на 100 тис. населення.
Рівень поширення ВІЛ серед дорослого населення (більше 18
років) – 1012,8 на 100.тисяч. В структурі поширення ВІЛ в
Одеській області чоловіків – 51,3 %, жінок – 48,7 %,
мешканців міста – 67,3 %, мешканців сіл – 32,7 %.
Захворюваність на СНІД за останні 10 років збільшилась у
9,6 раз, в 2008 р. - 7,5 на 100 тис. населення та 71,7 - у 2017
р. За період 2008-2017 рр. середній показник смертності від
СНІДу склав 12,47 на 100 тис. населення та збільшився у 4,8
разів (2008 р. - 4,0 та 2017 р. - 19,1), що пов’язано з пізнім
виявленням захворювання.
Висновки. Одеська область займає провідне місце щодо
виявлення та поширення ВІЛ серед населення України.
Епідемічна ситуація на ВІЛ/СНІД в Одеській області
неблагополучна та для виконання програми "90-90-90"
необхідно збільшувати охоплення тестуванням на ВІЛ та
надання АРТ.
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# 246. Results of cross-sectoral partnership cooperation on
combating tuberculosis among internally displaced persons
(IDP) in Donetsk Oblast

Pozharova I.¹, Daragan G.², Stepanskyi D.2, Rodyna R.³,
Kolesnikova I.4

1Municipal Healthcare Institution Kramatorsk City Tuberculosis
Hospital;
2Dnipropetrovsk Medical Academy;
3Center for Public Health of the MoH of Ukraine;
4Bohomolets National Medical University

Introduction. As a result of the military conflict in the East of
Ukraine, almost 1.5 million people were forced to leave their
homes, work, property and move to areas under control of the
authorities of Ukraine. 41.5% of them were registered in Donetsk
Oblast. The unsatisfactory epidemic situation with tuberculosis in
the country is complicated by the intensification of the internal
migration processes of the population from Donetsk Oblast. The
presence of chronic stress in IDP against the background of social
and occupational problems that have a negative impact on the
state of immunity, makes them vulnerable to the development of
active tuberculosis. In order to improve the access of IDP to social
and health services in 2015, the European Office of the World
Health Organization (WHO) in Ukraine implemented a project to
strengthen the control of tuberculosis among IDP in the Oblast.
There were created 8 mobile brigades that actively detected
tuberculosis in places of temporary residence of IDP.
The objective is to analyze the state of diagnostics and treatment
of tuberculosis among IDP, the role of socio-psychological support.
Methods. Descriptive and analytical techniques of epidemiological
research method have been used. The statistical reports, the
electronic register of patients with tuberculosis (number of patients,
cured), monitoring of work of mobile brigades have been analyzed.
Results. An interagency data exchange between the primary link
for the provision of health care, health care institutions,
humanitarian and public services, and mobile services has been
organized. 206 cases of tuberculosis, including active form — 155
cases (11.5 per 100 thousand of IDP) were detected during the
period of 2015-2016, which is 5 times lower than among the
population of the oblast. According to experts the incidence rate
among the general population is 59.6 per 100 thousands (p<0.05)
and may indicate a lack of awareness of cases of tuberculosis
among IDP. Active prophylactic X-ray examination of 7500 IDP
revealed 59 patients with active tuberculosis (38.0% of the total
number of new cases). The vast majority (96 patients) was
detected when 137500 of IDP appealed to doctors for medical
assistance on other occasions. The issue of the spread among
IDP of multi-resistant tuberculosis (41.0 %) and tuberculosis in
combination with HIV-infection/AIDS (27.0 %), which is by 5.4 %
and 9.3 % higher than among the total number of IDP in the
country, requires particular attention. Positive results in the
treatment of patients with tuberculosis (80.0 %) were obtained
thanks to the system of socio-psychological support of patients.
Only a small part (5.0 %) of patients IDP interrupted the treatment.
Conclusions. Integrated medical and social support of IDP
concerning the diagnostics and continuous treatment of all forms
of active tuberculosis, TB/HIV has helped to detect new cases of
tuberculosis among IDP on time and achieve high treatment
outcomes. In order to fully detect and reduce the TB infection
reservoir in the oblast in the context of significant migration
processes, it is necessary to continue the work.
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# 246. Результати міжсекторальної партнерської співпраці
по боротьбі з туберкульозом серед вимушено
переміщених осіб (ВПО) в Донецькій області

Пожарова І.¹, Дараган Г.², Степанський Д.2, Родина Р.³,
Колеснікова І.4

1Комунальна лікувально-профілактична установа «Міський
протитуберкульозний диспансер м. Краматорська»;
2Дніпропетровська медична академія;
3Центр громадського здоров’я МОЗ України;
4Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. В наслідок військового конфлікту на Сході України
майже 1,5 млн. мешканців були вимушені залишити свої
домівки, роботу, майно та переїхати до територій,
підконтрольних владі України. Серед них 41,5%
зареєстровано на території Донецькій області.
Неблагополучна епідемічна ситуація з туберкульозу в країні
ускладнюється посиленням внутрішніх міграційних процесів
населення з Донецької області. Наявність у ВПО хронічного
стресу на фоні соціальних та професійних проблем, які
негативно впливають на стан імунітету, робить їх уразливими
до розвитку активного туберкульозу. Для покращення
доступу ВПО до соціальних послуг і послуг охорони здоров'я у
2015 році Європейським Бюро ВООЗ в Україні в області
реалізувався проект посилення контролю за туберкульозом
серед ВПО. Були створені 8 мобільних бригад, що
здійснювали активне виявлення туберкульозу у місцях
тимчасового проживання ВПО.
Мета. Проаналізувати стан діагностики та лікування
туберкульозу серед ВПО, ролі соціально-психологічної
підтримки.
Методи. Використано дескриптивні та аналітичні прийоми
епідеміологічного методу дослідження. Проаналізовано
статистичні звіти, електронний реєстр хворих на туберкульоз
(кількість захворілих, вилікуваних), моніторинг роботи
мобільних бригад.
Результати. Організовано міжвідомчий обмін даними між
первинною ланкою надання медико-санітарної допомоги,
закладами охорони здоров'я, установами гуманітарної та
суспільної сфер, мобільними пунктами. За період 2015-2016
рр. серед ВПО в області виявлено 206 випадків туберкульозу,
в т.ч. активного – 155 (11,5 на 100 тис. ВПО), що нижче у 5
разів, ніж серед населення області. Показник захворюваності
серед загального населення складає 59,6 на 100 т. н. (р<0,05)
та може свідчити про недовиявлення випадків туберкульозу
серед ВПО на думку експертів. При активному
профілактичному флюорографічному обстеженні 7500 ВПО
виявлено 59 хворих на активний туберкульоз (38,0 % від
загальної кількості нових випадків). Переважна кількість (96
хворих) виявлена при зверненні 137500 ВПО за медичною
допомогою з будь-якого приводу. Особливої уваги потребує
питання щодо поширення серед ВПО мультирезистентного
туберкульозу (41,0 %) та туберкульозу у поєднанні з ВІЛ-
інфекцією/СНІДом (27,0 %), що на 5,4 % та 9,3 % більше, ніж
серед загальної кількості ВПО в країні. Завдяки системі
соціально-психологічної підтримки хворих були досягнути
позитивні результати у лікуванні хворих на туберкульоз
(80,0%). Тільки незначна частина (5,0 %) хворих ВПО
перервала лікування.
Висновки. Інтегрована медична і соціальна допомога ВПО
щодо діагностики та безперервного лікування усіх форм
активного туберкульозу, ТБ/ВІЛ допомогла своєчасно
виявити нові випадки туберкульозу серед ВПО та досягти
високих результатів лікування. З метою повного виявлення та
зменшення резервуару туберкульозної інфекції в області в
умовах значних міграційних процесів потрібно продовжити
започатковану роботу.
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# 268. Current trends in HIV epidemic process in
Dnipropetrovsk Oblast

Marchenko N., Chukhalova I.

MI Dnipropetrovsk Oblast Center for the Prevention and Treatment
of AIDS

Introduction. Dnipropetrovsk Oblast is one of the regions of
Ukraine with high HIV infection incidence. About 3-3.5 thousand of
new cases of HIV infection are registered annually. Since 1997,
the incidence of HIV infection in the region is at least 2 times
higher than the country's years long indicators.
In order to evaluate the effectiveness of preventive and anti-
epidemic measures implemented in the region, as well as
developing new approaches, for making forecasts, it is important to
determine the current trends of the HIV epidemic process (HIV EP)
in Dnipropetrovsk Oblast, which became the goal of this study.
Investigation methods. In this work we used the complex of
descriptive-assessing and analytical strategies of epidemiological
method of research, conducted retrospective epidemiological
analysis of the results of routine seroepidemiological monitoring of
HIV infection (SEM), incidence of HIV infection in Dnipropetrovsk
Oblast based on the main epidemiological features (long-term
dynamics, trends, distribution by age and sex, leading ways of HIV
transmission) for the period from 2013 to 2017.
Results. The main manifestations of the HIV EP in Dnipropetrovsk
Oblast in 2013-2017 were characterized by moderate tendency to
increase in the incidence rate (from 88.0 to 111.0 per 100
thousand population) with an average annual rate of growth (T.av.)
of +1.9%.
In the analyzed period, new HIV cases were diagnosed
predominantly in men (T.av.) 56.0% at the age of 30-49 years
(T.av.) 58.0%. The majority were city dwellers (T.av.) 86.7%.
Significant signs were: slow increase in the proportion of
individuals infected though sexual mode (52.3% to 61.2%) and
increase in the proportion of people diagnosed with stage III-IV of
the disease (to 60%).
According to the results of the SEM in Dnipropetrovsk Oblast, HIV
circulation among general population and among key groups was
determined. The share of HIV-positive persons among all those
surveyed for HIV dis not exceed 2% (1.9% in 2013; 1.4% in 2017).
The frequency of HIV detection among key groups was 22.5 (±4.5)
and tended to decline (27.4% in 2013; 17.6% in 2017). The
prevalence of HIV among donors and pregnant women, as an
indicator of distribution among the general population, did not show
significant fluctuations and amounted to (T.av.) 0.1% and (T.av.)
0.6%, respectively.
Conclusions. According to the analysis, it was determined that in
2013-2017 in Dnipropetrovsk Oblast there was a trend towards
moderate increase in the incidence of HIV infection. New HIV
cases were diagnosed predominantly in men aged 30-49, most of
them were city dwellers. Predominant mode of infection is sexual.
According to the SEM results, the HIV circulation among key
groups and general population was determined.

# 268. Сучасні тенденції епідемічного процесу ВІЛ у
Дніпропетровській області

Марченко Н., Чухалова І.

КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»

Вступ. Дніпропетровська область відноситься до регіонів
України з високою захворюваністю на ВІЛ-інфекцію.Щорічно
реєструється 3-3,5 тис. нових випадків ВІЛ-інфекції. З 1997
року поширеність ВІЛ-інфекції в області щонайменше у 2 рази
перевищує багаторічні показники по країні.
Для оцінки ефективності впроваджених в регіоні
профілактичних та протиепідемічних заходів, а також
розробки нових підходів, для проведення прогнозування,
важливо визначення сучасних тенденцій епідемічного
процесу ВІЛ (ЕП ВІЛ) у Дніпропетровській області, що і стало
метою даного дослідження.
Методи дослідження. В роботі використаний комплекс
описово-оціночних та аналітичних прийомів епідеміологічного
методу дослідження, проводився ретроспективний епіданаліз
результатів рутинного сероепідеміологічного моніторингу ВІЛ-
інфекції (СЕМ), захворюваності на ВІЛ-інфекцію в
Дніпропетровській області за основними епідеміологічними
ознаками (багаторічна динаміка, тенденції, розподіл за віком і
статтю, провідні шляхи передачі ВІЛ) за період з 2013 по 2017
рр.
Результати. Основні прояви перебігу ЕП ВІЛ у
Дніпропетровській області у динаміці 2013-2017 рр.
характеризувалися помірною тенденцією до зростанням рівня
захворюваності (від 88,0 до 111,0 на 100 тис.населення) із
середнім річним темпом приросту (Тсер.) +1,9%.
За період, що аналізувався, серед нових випадків ВІЛ
переважали чоловіки (Тсер.) 56,0% у віці 30 – 49 років (Тсер.)
58,0%. Більшість є мешканцями міст (Тсер.) 86,7%.
Характерними ознаками визначено повільне збільшення
питомої ваги осіб, які інфікувались статевим шляхом (від
52,3% до 61,2%) та зростання частки осіб, які діагностовано у
ІІІ-ІV стадії захворювання (до 60%).
За результатами СЕМ у Дніпропетровській області визначено
циркуляцію ВІЛ як серед загального населення, так і серед
ключових груп. Частка ВІЛ-позитивних осіб серед всіх
обстежених на ВІЛ не перевищує 2% (2013 р. – 1,9%, 2017 р. –
1,4%).
Частота виявлення ВІЛ серед ключових груп дорівнювала
22,5 (±4,5) та мала тенденцію до зниження (2013 рік – 27,4%,
2017 рік – 17,6%). Поширеність ВІЛ серед донорів і вагітних,
як індикатор поширення серед загального населення, не
мала суттєвих коливань та становила (Тсер.) 0,1% та (Тсер.)
0,6% відповідно.
Висновки. За даними проведеного аналізу встановлено, що
за період з 2013-2017 рр. в Дніпропетровській області є тренд
до помірного зростання захворюваності на ВІЛ-інфекцію.
Серед нових випадків ВІЛ-інфекції переважають чоловіки у
віці 30-49 років, серед яких більшість мешканці міст.
Домінуючий шлях інфікування – статевий.
За результатами СЕМ визначено циркуляцію ВІЛ як серед
ключових груп, так і серед загального населення.
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# 269. Impact of social support on the effectiveness of
outpatient treatment for TB/HIV co-infected patients who are
at risk of interrupting the treatment

Hrankina N.1, Marchenko N.2,
1МІ Dnipropetrovsk Oblast Clinical Therapeutic and Prophylactic
Association Phthisiology DOС;
2МІ Dnipropetrovsk Oblast Center for the Prevention and Control
of AIDS

Introduction. Effective tuberculosis (TB) treatment is the main
measure for TB control, which helps to stop the spread of TB
among the population and prevent the emergence of multi-
resistant forms. The rate of effective treatment of all tuberculosis
cases in Ukraine has a tendency to increase and is 69,6% (cohort
of 2014), but has not yet reached the recommended rate of WHO -
85%. Given the development of the epidemic of tuberculosis and
high prevalence of HIV infection, the features of TB treatment in
patients with HIV, as well as the implementation of an outpatient
treatment model, it is necessary to implement measures to
improve the treatment of patients with TB/HIV. One of such
measures is the social support of patients on the outpatient stage
of treatment, in particular those who are at high risk for treatment
discontinuation (alcohol abuse, drug addicts, individuals without a
certain place of residence, the ones released from prisons,
migrants, unemployed, etc.).
Methods. A retrospective statistical analysis of medical records
data was conducted. A routine assessment of data quality was
performed to provide data verification. The study involved 142
patients with TB/HIV who were at an outpatient stage and had a
risk of separation from treatment. By random sampling, 51 patients
were selected to the main group, 91 patients were enrolled to the
control group. Patients from the main group at the outpatient stage
received the social support provided by the Red Cross Society in
Ukraine under the "Stop TB in Ukraine" program. Patients in the
control group underwent a course of controlled outpatient
treatment without social support. Both groups were dominated by
men aged 25 to 49 years. Pulmonary types of TB predominated
(84.3% and 86.8%) in the structure of morbidity in both groups.
The proportion of patients with extrapulmonary TB types was
15.7% and 13.2% respectively.
Results. At the end of the outpatient stage of treatment in the
main group, the treatment of sensitive TB was completed with the
recovery of 80,4% of patients, that is 9% more than in the control
(71,4%).
The percentage of treatment discontinuations in the main group
was 2.0%, in the control group it was 8,8%. The failure of
treatment in both groups was equal (11,0% and 11,8%). 5,9% of
the patients in the main and 8,8% in the control group died from all
causes, including those not related to the underlying disease.
Conclusions. Treatment efficacy of the patients receiving social
support was higher - 80,4% vs. 71,4% among patients who did not
receive social support. Among those who did not receive social
support discontinuation of treatment registered 4 times more often.
The proportion of patients with treatment failure in both groups was
in the range of 11,0 - 11,8%. According to our observation, social
support for patients with TB/HIV who are at risk of interrupting the
treatment increases the effectiveness of treatment at the outpatient
stage.
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# 269. Вплив соціального супроводу на ефективність
амбулаторного лікування хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ,
які мають ризик до переривання лікування

Гранкіна Н.1, Марченко Н.2

1КЗ «Дніпропетровське обласне клінічне лікувально-
профілактичне об’єднання «Фтизіатрія» ДОР»;
2КЗ «Дніпропетровський обласний центр з профілактики та
боротьби зі СНІДом»

Вступ. Ефективне лікування туберкульозу (ТБ) є ключовим
заходом контролю за ТБ, що дозволяє припинити поширення
ТБ серед населення та попередити виникнення
мультирезистентних форм. Показник ефективного лікування
всіх випадків туберкульозу в Україні має тенденцію до
зростання та становить 69,6% (когорта 2014 р.), але покине
сягнув рекомендованих індикаторів ВООЗ – 85%. Зважаючи
на розвиток епідемії туберкульозу на тлі високої поширеності
ВІЛ-інфекції, особливості лікування ТБ у пацієнтів з ВІЛ, а
також впровадження амбулаторної моделі лікування, постає
необхідність впровадження заходів для підвищення
ефективності лікування пацієнтів з ТБ/ВІЛ. Одним з таких
заходів є соціальний супровід пацієнтівна амбулаторному
етапі лікування, зокрема тих, які мають високий ризиквідриву
від лікування (зловживання алкоголем, наркозалежні, особи
без певного місця мешкання, звільнені з місць позбавлення
волі, мігранти, безробітні тощо).
Методи. Проводився ретроспективний статистичний аналіз
даних медичної документації. Для верифікації даних
проводилась рутинна оцінка якості даних. У дослідженні
приймали участь 142 пацієнти з ТБ/ВІЛ, які перебували на
амбулаторному етапі лікування та мали ризик відриву від
лікування. Методом випадкової вибірки до основної групи
відібрано 51 пацієнта, до контрольної – 91. Пацієнти основної
групи на амбулаторному етапі лікування отримували
соціальний супровід, який здійснювався Товариством
червоного Хреста в Україні у рамках програми “Зупинимо
туберкульоз в Україні”. Пацієнти контрольної групи проходили
курс контрольованого амбулаторного лікування без
соціального супроводу.В обох групах переважали чоловіки у
віці 25 – 49 років.У структурі захворюваності в обох групах
переважали легеневі форми ТБ (84,3% та 86,8%). Частка
пацієнтів з позалегеневими формами ТБ становила 15,7% та
13,2% відповідно.
Результати. По закінченні амбулаторного етапу лікування в
основній групі, завершили лікування чутливого ТБ
видужанням 80,4% пацієнтів, що на 9% більше ніж в
контрольній(71,4%).
Відсоток відривів від лікування в основній групі становив –
2,0%, у контрольній групі – 8,8%.Невдача лікування в обох
групах мала місцеу рівному співвідношенні (11,0% та
11,8%).Померли, в тому числі від причин не пов’язаних із
основним захворюванням, 5,9% пацієнтів основної та 8,8%
контрольної групи.
Висновки. У пацієнтів, які отримували соцсупровід,
ефективність лікування була вищою і склала 80,4% проти
71,4% серед пацієнтів, які не отримували соцсупровід. Серед
осіб, які не отримували соціальний супровід відриви від
лікування реєструвались у 4 рази частіше. Питома вага
пацієнтів з невдачею лікування в обох групах у межах 11,0 –
11,8%. За даними нашого спостереження, здійснення
соціального супроводу хворих на ТБ/ВІЛ, які мають ризик до
переривання лікування, сприяє підвищенню ефективності
лікування на амбулаторному етапі.
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# 286. Causes of relapse of multidrug-resistant pulmonary
tuberculosis

Mazhak K., Tkach O., Mishchykha O.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MоH of Ukraine

Introduction. The increase in the prevalence of tuberculosis
recurrences with an increase in bacterial forms by 13.9%, of which
45.7% is due to multidrug-resistant and pulmonary tuberculosis
with increased resistance of the pathogen, complicates the
epidemic situation.
Purpose. To investigate the causes and to prioritize the factors of
the development of recurrence of multidrug-resistant tuberculosis
(MDR TB).
Methods. In 176 patients with MDR TB (81 with recurrence), the
features of the clinical course, the profile of multi-resistance of
mycobacteria, changes in biochemical processes, epidemiological,
psycho-sociological determinants were studied. Statistical data
processing was performed by the method of variation statistics,
with the deduction of Student's t-criterion. The difference was
considered to be significant when the level of significance was
shown to be P≥0.05. The assessment of the direction and the force
of connection between the factors was carried out with the
calculation of the correlation coefficient (r).
Results. Relapse of MDR TB occurs more often in men (84.1%) at
the age of 41-60 years (56.8%). In the structure of clinical forms
prevalent abandoned common disseminated forms of the process
with the presence of polycavernosis (67.6%), primary multidrug
resistance to drugs of the I series (44.4%) due to increased pre-
expanded (38.9%), high levels of intoxication (76,2%), and
disturbances of prooxidant-antioxidant balance (75,3%). The
dependence of the rate of relapse development on clinical forms
was established: the highest proportion was found in patients with
infiltrative tuberculosis - 55.4%. In 40,7% of patients, reactivation
of the process arose in the intact lung, in 59,3% - in the place of
the previous localization. In the group of socially vulnerable
persons (56.8%) the relapse was untimely, the process was
bilateral with the destruction. Household contact with bacterial
dischargers was established in 40.7% of the persons, who were in
the places of imprisonment 11.1%. Harmful habits were found in
56.7% of patients: 56.5% were alcoholics, 54.3% were smokers,
and 13.0% were drug users. Concomitant diseases were found in
59.2% of patients: chronic non-specific diseases of the lungs -
68.6%, diabetes - 27.8%, hepatitis - 27.0%, HIV-22.9%. Among
the patients who voluntarily stopped treatment - 48.9% of people
with social maladaptation, 35.8% reported a negative attitude to
therapy. The rate of evasion from treatment in patients with
tuberculosis disability was 3.1 times higher than in the working
population.
Conclusions. The presence of a direct strong and medium
correlation between the development of the relapse of the disease
and the risk factors was established: epidemiological (contact with
the patient-bacterioid) - r=0.71, P<0.01, medical and biological:
multidrug resistance – r = 0.62, P<0.01), endogenous intoxication -
r=0.61, P<0.01, interruption of controlled treatment - r=0.42,
P<0.01.

# 286. Причини розвитку рецидивів мультирезистентного
туберкульозу легень

Мажак К., Ткач О., Міщиха О.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Зростання поширеності рецидивів туберкульозу з
приростом бактеріальних форм на 13,9 %, із яких 45,7 %
припадає на мультирезистнентний та туберкульоз легень з
розширеною резистентністю збудника ускладнює епідемічну
ситуацію.
Мета. Дослідити причини і встановити пріоритетність
факторів розвитку рецидивів мультирезистентного
туберкульозу (МР ТБ).
Матеріали та методи. У 176 хворих на МР ТБ (81 з
рецидивом) вивчено особливості клінічного перебігу, профілю
мультирезистентності мікобактерій, зрушень біохімічних
процесів, епідеміологічних, психо-соціологічних детермінант.
Статистичну обробку даних виконано методом варіаційної
статистики з вирахуванням t-критерію Стьюдента.
Достовірними вважали різницю при показах рівня значимості
Р≥0,05. Оцінка направленості та сили зв'язку між факторами
проводилась з обчисленням коефіцієнту кореляції (r).
Результати. Рецидив МР ТБ виникає частіше у чоловіків
(84,1%) у віці 41-60 років (56,8%). У структурі клінічних форм
переважають занедбані поширені дисеміновані форми
процесу з наявністю полікавернозу (67,6%), первинної
мультирезистентності до препаратів І ряду (44,4%) за рахунок
зростання прерозширеної (38,9%), високим рівнем
інтоксикації (76,2%), порушень прооксидантно-
антиоксидантної рівноваги (75,3%). Встановлено залежність
частоти розвитку рецидиву від клінічних форм: найвищу
питому частку виявлено у хворих на інфільтративний
туберкульоз - 55,4 %. У 40,7 % хворих реактивація процесу
виникла в інтактній легені, у 59,3 % – на місці попередньої
локалізації. В групі соціально-незахищених осіб (56,8%)
рецидив виявлявся несвоєчасно, процес був двостороннім з
деструкцією. Побутовий контакт з бактеріовиділювачами
встановлено у 40,7 % осіб, перебували в місцях позбавлення
волі 11,1 %.Шкідливі звички мали 56,7% хворих: найчастіше
алкоголізм – 56,5%, куріння – 54,3%, вживання ін'єкційних
наркотиків - 13,0%. Супутні захворювання виявлено у 59,2%
хворих: хронічні неспецифічні захворювання легень - 68,6 %,
цукровий діабет - 27,8 %, гепатити - 27,0%, ВІЛ-інфекція
-22,9%. Ускладнення основного захворювання виявлено у
40,7% хворих, з них у 78,9% - дихальна недостатність, у
24,2% - легенево-серцева. Серед хворих, які добровільно
припинили лікування - 48,9% осіб з соціальною
дезадаптацією, у 35,8 % відмічалось негативне відношення до
терапії. Частота ухиляння від лікування у хворих, які мали
інвалідність по туберкульозу у 3,1 рази вища, ніж у
працюючих.
Висновки. Встановлено наявність прямого сильного та
середнього кореляційного зв'язку між розвитком рецидиву
захворювання та факторами ризику: епідеміологічними
(контакт з хворим-бактеріовиділювачем) - r=0,71, P<0,01,
медико-біологічними: мультирезистентність - r=0,62, P<0,01),
ендогенна інтоксикація - r=0,61, P<0,01, переривання
контрольованого лікування - r=0,42, P<0,01.
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Introduction.Within the framework of the global health strategy
on viral hepatitis in the 2016-2021 period, "Towards ending viral
hepatitis", WHO adopted a Sustainable Development Agenda
resolution for the period up to 2030 and developed specific targets
and measures for the control of viral hepatitis, especially B and C,
given their high relevance to public health. One of the main
indicators of control over the epidemic of viral hepatitis C is the
study of the prevalence and level of HCV infection incidence.
According to estimates, the prevalence of HCV infection in Ukraine
is about 5%, and among injecting drug users - up to 55%.
According to WHO's new recommendations, for the detection of
hepatitis C cases only one anti-HCV marker is needed without
detailed IgM and IgG, and the division to acute or chronic forms.
The purpose of the work was to investigate the prevalence of HCV
infection in Dnipropetrovsk Oblast.
Methods.We analyzed the screening of patients and individuals
with risk factors for serum hepatitis C markers, namely anti-HCV
IgM and anti-HCV IgG, by the IMA method, which were screened
for diagnostic and epidemiological purposes in 2016 in public and
private medical institutions and laboratories of Dnipropetrovsk
Oblast. At the second stage, the data was systematized and cases
where the patient was examined several times and at different
dates to confirm the diagnosis were excluded. Data processing
was performed by statistical packages of Excel software and
Statistica v.6.1.
Results. For diagnostic purposes (in groups of patients with
suspected acute or chronic viral hepatitis or other diseases of the
liver or gastrointestinal tract), 21471 tests for anti-HCV IgM were
performed on 21383 people, of which 1728 were positive (8.08%
of surveyed), and for the purpose of epidemiological surveillance in
risk groups, 46823 persons were surveyed - 895 positive (1.91%).
Also, for the diagnostic purpose, 18658 surveys for anti-HCV IgG
were conducted in 18063 people, of which 2134 were positive
(11.43%), and for the purpose of epidemiological surveillance,
140953 surveys were conducted in 133712 people, of which 5321
were positive in 3902 people (2.92%). In general, 39446 people
were screened for anti-HCV, with a positive 3862 (9.79%), which is
a prevalence of 119.67 per 100 thousand population. In total,
185385 people were screened for anti-HCV - 4797 positive
(148.65 per 100 thousand). The total number of 21998 people
were surveyed, representing 6.81% of the population in the oblast.
Positive results were found in 8659 people, the prevalence of
268.32 per 100 thousand, which is 0.27% of the population of the
oblast.
Conclusions. The prevalence of HCV infection depends on risk
group and is 0.27% in the population (268.32 per 100 thousand),
which is lower than WHO estimates. A broad screening program
should be conducted and hepatitis C records should be improved.
Creation of a register of patients with viral hepatitis at the national
level will reveal the true state of prevalence of HCV infection in the
oblast and in Ukraine in general.
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# 290. Вивчення поширеності HCV-інфекції в
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Вступ. В рамках глобальної стратегії сектора охорони
здоров’я з вірусних гепатитів на 2016-2021 роки «На шляху до
ліквідації вірусних гепатитів» ВООЗ прийняла резолюцію по
порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030
року та розробила конкретні цілі та заходи щодо боротьби з
вірусними гепатитами, особливо В та С, враховуючи їх високу
значущість щодо громадського здоров’я. Одним з основних
індикаторів контролю за епідемією вірусного гепатиту С є
вивчення поширеності та рівня захворюваності на HCV-
інфекцію. За оціночними даними, поширеність HCV-інфекції в
Україні становить близько 5%, а серед споживачів ін’єкційних
наркотиків - до 55%. За новими рекомендаціями ВООЗ, для
визначення випадку гепатит С достатньо одного маркеру
анти-HCV без деталізації IgM та IgG, та поділу на гострі чи
хронічні форми. Метою роботи було вивчити поширеність
HCV-інфекції в Дніпропетровському регіоні.
Методи. Нами було проведено аналіз скринінгового
обстеження хворих та осіб з груп ризику на серологічні
маркери гепатиту С, а саме анти-HCV IgM та анти-HCV IgG,
методом ІМА, які були обстежені з діагностичною та
епідеміологічною метою у 2016 році в державних та
приватних лікувальних закладах та лабораторіях
Дніпропетровської області. На другому етапі систематизовано
дані та виключено випадки, коли хворий обстежувався
декілька разів та в різні дати для підтвердження діагнозу.
Обробка даних проводилась статистичними пакетами
програмних продуктів Excel і Statistica v.6.1.
Результати. З діагностичною метою (у групах хворих з
підозрою на гострі чи хронічні вірусні гепатити або інші
хвороби печінки чи шлунково-кишкового тракту) на анти-HCV
IgM проведено 21471 обстежень у 21383 осіб, з яких 1728
виявились з позитивними результатами (8,08% з
обстежених), а з метою епідеміологічного нагляду в групах
ризику обстежено 46823 осіб - 895 позитивних (1,91%).Ще, з
діагностичною метою на анти-HCV IgG проведено 18658
обстежень у 18063 осіб, з яких 2134 позитивних (11,43%), а з
метою епідеміологічного нагляду проведено 140953
обстежень у 133712 осіб, з яких 5321 виявились позитивними
у 3902 осіб (2,92%). Загалом на анти-HCV з діагностичною
метою обстежено 39446 осіб, із них позитивних 3862 (9,79%),
що становить поширеність 119,67 на 100 тис. населення.
Усього в групах ризику обстежено 185385 осіб на анти-HCV –
4797 позитивних (148,65 на 100 тис.). Разом у популяції
обстежено 219981 осіб, що становить 6,81% від населення
регіону. Позитивних виявилось у 8659 осіб, поширеність
268,32 на 100 тис., що є 0,27% від населення регіону.
Висновки. Рівень поширеності HCV-інфекції залежить від
групи ризику та в популяції становив 0,27% (268,32 на 100
тис.), що менше оціночних даних ВООЗ. Необхідно провести
широку скринінгову програму та удосконалити облік гепатиту
С. Створення реєстру хворих на вірусні гепатити на
національному рівні дозволить виявити істинний стан
поширеності HCV-інфекції у регіоні та в Україні в цілому.
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Introduction. Antibiotic resistance has been called one of the
world’s most pressing public health problems (CDC, 2017). Bad
infection control, lack of technical equipment in tuberculosis (TB)
hospitals and bad treatment adherence among the TB patients are
the main reasons of spreading the multiple drug resistant (MDR)
TB in Ukraine.
The aim was to study the Mycobacterium tuberculosis (MTB)
susceptibility to drugs depending on MIRU-VNTR profiles among
of new TB cases patients during the treatment period.
Methods. 115 new clinical cases of severe TB were studied in
Kharkiv, Ukraine. Identification of MTB strains was done by using
MIRU-VNTR-genotyping by ETR A, B, C, MIRU 04 (ETR D) and
MIRU 31 (ETR E) loci.
Drug susceptibility to drugs was checked by Gene Xpert, MGIT
BACTEC 960 and by the method of absolute concentrations.
Patients were divided to groups depending on their age and MIRU-
VNTR-profile of MTB (cluster of Beijing s family with MIRU-VNTR-
profile 42425 – 53 (46,0 %) and non-42425 - 62 (54,0 %)).
The resistance was analyzed four times: before the treatment, after
90 doses (at the end of intensive phase (IPh) of treatment by the
category 1), after 7 months (the middle of IPh by the category 4)
and after 11 months (at the end of IPh by the category 4) of
treatment.
Results. Depending on the MTB genotype, acquired resistance is
significantly more evident among the Beijing genetic group
regardless of the patient's age, with most (almost 90,0 % in each
group) having MIRU-VNTR -profile 42425 (p< 0,001). These MTB
most often (25 cases (47,2%)) developed resistance within 3-7
months from the beginning of treatment to all first line (Isoniazid,
Rifampicin, Pyrazinamide, Ethambutol), as well as half of the
cases to Kanamycin and Ofloxacin, OR = 5,41; 95% CI = 2,11 -
13,84. So, 11 (45,8 %) isolates from the group 42425-1 and 15
(51,7 %) of the 42425-2 group become secondary resistant, and
this occurred in the period between 1 and 7 months of therapy (p >
0.05). Another MTB strains (non-42425 MIRU-VNTR profiles) were
primary resistant in 30,6 %, and they become secondary resistant
after at least 6 month treatment in 32,3 %. In MTB strains from
LAM genetic group secondary resistance developed in 22,2 % of
the cases, that was the most commonly found resistance in sub-
groups of non-42425 (4 (57,0 %) in the non-42425-1 group and 6
(50,0%) in the non-42425-2 group (p< 0,05).
Conclusion: Beijing strains with MIRU-VNTR-profile 42425 are
spread very fast in Ukraine and compose the cluster of virulent
primary resistant strains. Due to the risk of secondary drug
resistance development it is important to identify rapidly MTB
strains with 42425 MIRU-VNTR profiles. It will help to start an
adequate treatment for increasing successful results.

# 326. Необхідність антимікробного регулювання і
розповсюдженість штамів туберкульозу, резистентних до
лікарських засобів, серед населення Східної України

Константиновська О.1, Потейко П.1, Солодянкін О.2, Рогожин
А.1, Грек І.1, Герілович А.2
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Вступ. Антибіотикорезистентність назвали однією з
найнагальніших проблем охорони здоров'я у світі (CDC, 2017).
Поганий інфекційний контроль, відсутність технічного
оснащення в протитуберкульозних диспансерах та погане
дотримання режиму лікування пацієнтів з туберкульозом (ТБ)
є основними причинами розповсюдження
мультирезистентного ТБ в Україні.
Метою дослідження було вивчення чутливості Mycobacterium
tuberculosis (МБТ) до препаратів залежно від MIRU-
VNTR профілів серед пацієнтів з вперше діагностованим ТБ
протягом періоду лікування.
Методи. Вивчено 115 нових клінічних випадків ТБ важкої
форми у Харкові, Україна. Ідентифікація штамів МБТ
проводилась за допомогою використання MIRU-VNTR –
генотипування за ETR A, B, C, MIRU 04 (ETR D) та MIRU 31
(ETR E) локусами.
Чутливість до медикаментів була перевірена за допомогою
Gene Xpert, MGIT BACTEC 960 та методом абсолютних
концентрацій. Пацієнтів поділили на групи залежно від віку та
MIRU-VNTR-профілю МБТ (кластер з профілем MIRU-VNTR
42425 — 53 (46,0%) генетичної групи Beijing та інші (не - 42425
— 62 (54,0%)).
Резистентність аналізували чотири рази: до початку
лікування, після 90 доз (наприкінці інтенсивної фази (ІФ)
лікування за категорією 1), через 7 місяців (усередині ІФ за
категорією 4) і через 11 місяців (наприкінці ІФ за категорією
4) лікування.
Результати. Залежно від генотипу MБT, набута
резистентність є доволі очевидною серед генетичної групи
Beijing незалежно від віку пацієнта, причому більшість (майже
90,0% у кожній групі) мають профіль MIRU-VNTR-42425
(р<0,001). Цей тип МБТ найчастіше (25 випадків (47,2%)
розвивав резистентність протягом 3-7 місяців від початку
лікування до всіх препаратів першого ряду (ізоніазид,
рифампіцин, піразинамід, етамбутол), а також у половині
випадків до канаміцину та офлоксацину, ВШ = 5,41; 95% ДІ =
2,11 - 13,84. Також, 11 (45,8%) ізолятів з групи 42425-1 і 15
(51,7%) з групи 42425-2 набули вторинної резистентності, це
відбувалося в період від 1 до 7 місяців терапії (p>0,05). Інші
штами MБТ (профілі MIRU-VNTR не-42425) були первинно
резистентними у 30,6%, а стають вторинно резистентними
після щонайменше 6-місячного лікування у 32,3% випадків.
У штамів MБТ генетичної групи LAM вторинна резистентність
розвинулася у 22,2% випадків, це був найбільш поширений
тип резистентності, виявленої у підгрупах не-42425 (4 (57,0%)
у групі не-42425-1 і 6 (50,0%) у групі не 42425-2 (р<0,05).
Висновок:Штами з MIRU-VNTR-профілем 42425 генетичної
групи Beijing дуже швидко поширюються в Україні та
утворюють кластери вірулентних первинно резистентних
штамів. Через ризик розвитку вторинної резистентності до
лікарських препаратів важливо швидко ідентифікувати
штами МБТ з MIRU-VNTR профілями 42425. Це допоможе
розпочати адекватне лікування для збільшення кількості
випадків з успішним результатом.
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Introduction. The HIV epidemic in Ukraine remains concentrated
among key groups, people who inject drugs (PWID). The new
wave of HIV infection in the country is associated with the risky
sexual behavior of PWID and their sexual partners. Considering
the high estimated number of PWID in Dnipropetrovsk Oblast
(40,600 individuals), the study of the HIV transmission patterns
among PWID and their impact on the formation of morbidity in the
region is an important public health problem.
The aim of the work was to determine the trends of HIV
transmission among PWID in Dnipropetrovsk Oblast.
Investigation methods. Retrospective analysis of the data of HIV
infection routine epidemiological surveillance in Ukraine and in
Dnipropetrovsk Oblast in 1997-2017 (form No.2 HIV/AIDS annual),
as well as the results of biobehavioral cross-sectional studies in
which 500 PWID respondents participated ("Behavior monitoring
and the HIV prevalence in injection drug users", 2015). Analysis of
biobehavioral research results was carried out using the RDS-
Analyst statistical package.
Results. Since the mid-1990s, the vast majority of new cases of
HIV infection in Ukraine have been associated with parenteral
contamination during the use of narcotic substances (83.7% of
cases in the country as a whole and 93.1% in Dnipropetrovsk
Oblast). Over time, the rates of HIV infection by this way
decreased, and in 2010 in Ukraine and in 2011 in Dnipropetrovsk
Oblast sexual mode of transmission was for the first time
recognized as the prevalent. In these years the share of the
parenteral route in the use of narcotic substances was 33.8%
(Ukraine) and 38.2% (Dnipropetrovsk Oblast), and by 2016 it
decreased to 21.7 and 26.3%, respectively. According to the
results of seroepidemiological monitoring (CEM) in 2016, the share
of HIV-positive individuals among PWID examined in healthcare
institutions was 1.4% in the country and 1.8% in Dnipropetrovsk
Oblast (p≤0.05). This may be explained particularly by the
significant increase (7-fold in Dnipropetrovsk Oblast in 2012 to
2016) in the absolute number of examined PWID as individuals
surveyed both through EIA and rapid tests were included in the
CEM. At the same time, in 2015 biobehavioral research revealed
the HIV spread of 39.7% (CI 34.5-44.9%) among PWID in
Dnipropetrovsk Oblast, which is far more than the CEM rates and
the data on the HIV transmission routes (p≤0.05).
Conclusions. According to official statistics, there is a trend
towards reduction in the HIV spread among PWID in Ukraine and
in Dnipropetrovsk Oblast. This may be due to the incompleteness
of approaches to PWID registration during the CEM
implementation, as well as the impact of harm reduction programs
that are being implemented in the country. In order to make
reliable assessment of the HIV prevalence among PWID, it is
advisable to conduct triangulation with biobehavioral research
data.
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Вступ. Епідемія ВІЛ в Україні залишається зосередженою
серед ключових груп, зокрема споживачів ін’єкційних
наркотиків (СІН). Нова хвиля захворюваності на ВІЛ-інфекцію
в країні пов’язана з ризикованою статевою поведінкою СІН та
їх статевих партнерів. Зважаючи на високу значну оціночну
чисельність СІН у Дніпропетровській області (40600 осіб),
вивчення закономірностей поширення ВІЛ серед СІН та їх
вплив на формування захворюваності в регіоні є важливою
задачею громадського здоров’я.
Метою роботи було визначення тенденцій поширення ВІЛ
серед СІН в Дніпропетровській області.
Методи дослідження. Ретроспективний аналіз даних
рутинного епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією в
Україні та Дніпропетровській області за 1997 - 2017 рр.
(форма 2 ВІЛ/СНІД річна), а також результати
біоповедінкових крос-секційних досліджень, в яких прийняли
участь 500 респондентів СІН («Моніторинг поведінки та
поширеності ВІЛ-інфекції серед людей, які вживають
ін’єкційні наркотики», 2015 р.). Аналіз результатів
біоповедінкових досліджень проводився за допомогою
статистичного пакету RDS-Analyst.
Результати. З середини 1990-х рр. переважна більшість
нових випадків ВІЛ-інфекції в Україні була пов’язана з
інфікуванням парентеральним шляхом при вживанні
наркотичних речовин (83,7% випадків в цілому по країні та
93,1% випадків у Дніпропетровській області). З часом
показники інфікування ВІЛ цим шляхом зменшувалися, і у
2010 р. в Україні та у 2011 р. у Дніпропетровській області
вперше було визнано превалюючим шляхом інфікування
статевий. Частка парентерального шляху при вживанні
наркотичних речовин склала у ці роки 33,8% (Україна) та
38,2% (Дніпропетровська область) і до 2016 р. зменшилася ще
до 21,7 та 26,3% відповідно. За результатами
сероепідмоніторингу (СЕМ) у 2016 р. питома вага ВІЛ-
позитивних осіб серед обстежених у закладах охорони
здоров’я СІН становила 1,4% в країні та 1,8% - у
Дніпропетровській області (р ≤ 0.05). Це обумовлено, в т. ч. й
значним збільшення (у Дніпропетровській області – у 7 разів з
2012 по 2016 рр.) абсолютної кількості обстежених СІН за
рахунок включення в СЕМ крім осіб, обстежених методом
ІФА, ще й осіб, обстежених швидкими тестами. Разом з тим,
біоповедінкове дослідження 2015 р. виявило поширення ВІЛ
серед СІН у Дніпропетровській області на рівні 39,7% (ДІ
34,5%-44,9%), що набагато більше показників СЕМ і даних
щодо шляхів передачі ВІЛ (р ≤ 0,05).
Висновки. За даними офіційної статистичної звітності
спостерігається тенденція до зниження поширення ВІЛ серед
СІН як в Україні, так і Дніпропетровській області. Це може
бути пов’язано як з недосконалістю підходів до обліку СІН
при здійсненні СЕМ, так і з впливом програм по зниженню
шкоди, що реалізуються в країні. Для здійснення достовірної
оцінки ступеня поширення ВІЛ серед СІН доцільно проводити
тріангуляцію з даними біоповедінкових досліджень.
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# 382. Prevalence of parenteral viral hepatitis B and C in the
population of Rivne Oblast
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Introduction. Monitoring of the prevalence of parenteral viral
hepatitis is an important component of the epidemiological
surveillance of this group of infectious diseases.
Methods.We analyzed the incidence of acute hepatitis B (AHB)
and C (AHC) and newly diagnosed chronic hepatitis B (ND CHB)
and C (ND CHC), the prevalence of chronic viral hepatitis B (CHB)
and C (CHC) and liver cirrhosis (LC), mortality due to chronic
hepatitis and LC in the Rivne region population by studying the
report forms on certain infectious diseases No. 1 (monthly), № 2
(annual) and statistical forms of accounting for infectious diseases
for 2010-2017.
Results. In 2010-2017, the incidence of AHB in the region tended
to decrease from 4.44 cases per 100,000 population (4.44 0/0000) up
to 2.410/0000. The incidence of AHC in this period was low and
fluctuated within 0.430/0000 - 1.74 0/0000. Indicators of the incidence of
ND CHB in these years increased 2.1 times from 1.83 0/0000 (2010)
to 3.89 0/0000 (2015). The incidence of the ND CHC significantly
exceeded the incidence of AHC and fluctuated within 5.00/0000
(2017) - 13.210/0000 (2016). Analysis of the age structure of patients
with ND CHB and ND CHC showed that 62.6%-73.9% were in the
age group from 20 to 49 years, among them 51.5%-58.1% were
unemployed.
The number of patients with CHB in the region increased 1.2 times
from 633 people (2013) to 769 (2016), with an estimated
prevalence of 5.5 and 6.6 per 10,000 inhabitants, respectively.
The number of patients with CHC increased 1.3 times from 1328
people (2013) to 1793 (2016), with an estimated prevalence of
11.5 and 15.4 per 10,000 inhabitants, respectively. According to
the Rivne Regional Hepatology Center from 136 to 168 patients
with LC underwent inpatient treatment each year, among them
viral hepatitis C markers were found in 43.2%-56.3%, and hepatitis
B markers in 3.0%-7.4 % In hospital patients with CHC (199-277
individuals annually) the signs of the LC were noted in 24,2-38,2%,
and among patients with CHB (29-36 individuals annually)
17,2-33,3% were diagnosed with LC. During this period, mortality
from chronic hepatitis increased by a factor of 1.4: in 2011, 6
patients died (the rate is 0.07 per 10 thousand adult population),
and in 2016 12 patients died (the rate is 0.1). In 2011-2016, 36
patients with chronic hepatitis and 1667 patients with LC died in
the region. In 2016, 1153 patients with LC to be under regular
medical check-up in the region (prevalence rate is 13.0 per 10
thousand adult population), this year from 261 patients died due to
LC (the rate is 3.0 per 10,000 adults).
Conclusions. The given data suggest significant activity of the
epidemic process of hepatitis B and C among the population of
Rivne Oblast. Conducting epidemiological monitoring of parenteral
viral hepatitis B and C at the regional level is an essential
component of epidemiological surveillance of these infections in
order to actively identify sources of infection, provide timely
prevention and anti-epidemic measures to ensure implementation
of measures to eliminate viral hepatitis.

# 382. Поширеність парентеральних вірусних гепатитів В і
С серед населення Рівненської області

Хоронжевська І.1, Сергеєва Т.2, Мартинюк Г.3, Мороз В.1

1ДУ «Рівненський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім.
Л.В.Громашевського НАМН України»;
3Рівненська центральна міська лікарня

Вступ. Моніторинг за поширеністю парентеральних
вірусних гепатитів є важливою складовою епідеміологічного
нагляду за цією групою інфекційних хвороб.
Методи. Аналізували захворюваність гострими гепатитами В
(ГГВ) і С(ГГС) та вперше виявленими хронічними гепатитами
В(ВВ ХГВ) і С (ВВ ХГС), поширеність хронічних вірусних
гепатитів В(ХГВ) і С(ХГС) та цирозу печінки (ЦП), смертність
з причин хронічних гепатитів та ЦП серед населення
Рівненської області шляхом вивчення форм звітності про
окремі інфекційні захворювання №1(місячна), №2(річна) та
статистичних форм обліку інфекційних хвороб за 2010-2017
роки.
Результати. За 2010-2017 роки захворюваність ГГВ в
області мала тенденцію до зниження з 4,44 випадки на 100
тисяч населення (4,44 0/0000) до 2,410/0000. Захворюваність ГГС
за цей період була низькою і коливалась в межах 0,430/0000 -
1,74 0/0000. Показники захворюваності ВВ ХГВ в ці роки зросли
в 2,1 рази з 1,83 0/0000 (2010 р.) до 3,89 0/0000 (2015 р.).
Захворюваність ВВ ХГС значно перевищувала
захворюваність ГГС і коливалась в межах 5,00/0000(2017 р.) -
13,210/0000 (2016 р.). Аналіз вікової структури хворих ВВ ХГВ
та ВВ ХГС показав, що 62,6%-73,9 % знаходились у віковій
групі від 20 до 49 років, серед них було 51,5%-58,1%
безробітних. Кількість хворих ХГВ в області зросла у 1,2 рази
з 633 осіб (2013 р.) до 769 (2016 р.), показник поширеності
відповідно 5,5 та 6,6 на 10 тисяч жителів. Кількість хворих
ХГС зросла в 1,3 рази з 1328 осіб (2013 р.) до 1793 (2016 р.),
показник поширеності відповідно 11,5 та 15,4 на 10 тисяч
жителів. За даними Рівненського обласного гепатологічного
центру на стаціонарному лікуванні щороку перебували від
136 до 168 хворих ЦП, серед них маркери вірусного гепатиту
С виявляли у 43,2%-56,3%, а маркери гепатиту В -у
3,0%-7,4%. У стаціонарних хворих ХГС (199-277 осіб щороку)
ознаки ЦП відмічали у 24,2-38,2%, а серед хворих ХГВ (29-36
осіб щороку) у 17,2-33,3% було діагностовано ЦП. За цей
період в 1,4 рази зросла смертність від хронічних гепатитів:
якщо у 2011 році померли 6 хворих (показник 0,07 на 10
тисяч дорослого населення), то у 2016 році померли 12
хворих (показник 0,1). За 2011-2016 роки в області померли
36 хворих хронічними гепатитами та 1667 хворих ЦП. У 2016
році на диспансерному обліку в області перебували 1153
хворих ЦП (показник поширеності 13,0 на 10 тисяч дорослого
населення), в цьому році від ЦП померли 261 хворих
(показник 3,0 на 10 000 дорослого населення).
Висновки. Наведені дані свідчать про значну активність
епідемічного процесу гепатитів В і С серед населення
Рівненської області. Проведення епідеміологічного
моніторингу за парентеральними вірусними гепатитами В і С
на регіональному рівні є необхідною складовою
епідеміологічного нагляду за цими інфекціями для активного
виявлення джерел інфекції, своєчасного проведення
профілактичних та протиепідемічних заходів з метою
забезпечення виконання заходів по елімінації вірусних
гепатитів.
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# 391. Hepatitis C virus infection predictors among People
Who Inject Drugs in Ukraine

Zeziulin O.1, Dumchev K.1, Ompad D.2, Samko M.3
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Introduction. Ukraine remains one of the countries most affected
by the concentrated HIV epidemic driven predominately by People
Who Inject Drugs (PWID). According to the national statistics, the
proportion of the PWID in newly identified HIV cases substantially
declined over the last years. However, the HIV and hepatitis C
virus (HCV) prevalence remains disproportionally high in this key
population. There is the large literature body suggesting that HCV
infection is the health parameter significantly associated with
unsafe injecting and sexual practices. Large cohort study
“Assessment of HIV prevention effectiveness among Injection
Drug Users in Ukraine” conducted in 2013-2015 in 11 randomly
chosen cities of Ukraine involved HIV- 2,285 PWIDs who were
clients of HIV prevention program.
Methods. This is a secondary data analysis of baseline data to
determine the risk factors of HCV infection in PWID. Logistic
regression analysis was conducted to evaluate the association
between various PWID characteristics and HCV status at the
enrollment into the study cohort.
Results. 2156 participants’ records were included into the
analysis, 53% of which were identified as HCV+. The mean age of
participants was 34.2 with SD of 7.55. The drugs of choice
including homemade opioids (“shyrka”) and street methadone
were significantly associated with the outcome demonstrating odds
ratios (ORs) of 1,9 and 2,7 respectively (p<.0001). The age and
duration of drug use had significant effect on HCV prevalence as
well (ORs 1,011 and 1,044, p=.045 and p > 0.0001 respectively).
Conclusion. PWID, using opioid drugs, have higher chances of
having HCV infection comparative to non-opioid PWID. Our
findings underline the importance of further investigation of HCV
infection determinants in PWID for adequate public health
strategies planning and implementation.
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# 391. Прогностичні фактори інфекції вірусу гепатиту С
серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні

Зезюлін О.1, Думчев К.1, Омпад Д.2, Самко М.3
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2Коледж глобального здоров'я Нью-Йоркського університету;
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Вступ. Україна залишається однією з країн, із найбільшим
тягарем концентрованої епідемії ВІЛ інфекції, розвиток якої
обумовлений переважно кількістю споживачів ін'єкційних
наркотиків (СІН). Згідно з національною статистикою, частка
СІН з-поміж нових випадків ВІЛ-інфекції суттєво зменшилася
за останні роки. Однак, поширеність вірусів ВІЛ-інфекції та
гепатиту С (ВГС) у цій ключовій популяції залишається
непропорційно високою. Існує великий масив літературних
даних, який свідчить, що ВГС-інфекція є показником здоров'я
людини, який суттєво пов'язаний із небезпечними
ін'єкційними та сексуальними практиками. Велике когортне
дослідження "Оцінка ефективності профілактики ВІЛ-інфекції
серед споживачів ін'єкційних наркотиків в Україні»,
проведене в 2013-2015 роках у 11 випадково обраних містах
України, включало 2285 ВІЛ негативних СІН, які були
учасниками програми профілактики ВІЛ-інфекції.
Методи. Це дослідження спиралося на вторинний аналіз
даних базової оцінки для визначення факторів ризику ВГС-
інфекції серед СІН. Для оцінки залежності між різними
характеристиками СІН та ВГС-статусом на час базової оцінки
нами був проведений логістичний регресійний аналіз.
Результати. До аналізу були включені дані 2156 учасників, з
яких 53% були інфіковані ВГС. Середній вік учасників склав
34,2 роки зі СВ (стандартним відхиленням) – 7,55. Вживання
наркотиків, яким віддавалася перевага та тим, що були
виготовлені кустарним способом - опіоїди («ширка») і
"вуличний" метадон, було достовірно пов’язане з інфекцією
ВГС: відношення шансів (ВШ) склало 1.9 та 2.7 відповідно
(p < 0,0001). Вік та «стаж» вживання наркотиків також
виявилися достовірно асоційовані із поширеністю ВГС (ВШ
склало 1.011 та 1.044 із р = 0,45 і р > 0,0001 відповідно).
Висновки. СІН, що вживають опіоїди, мають більш високі
шанси інфікування ВГС порівняно із СІН, що вживають інші
наркотики. Наші висновки підкреслюють важливість
подальшого дослідження факторів ризику ВГС-інфекції серед
СІН для адекватного планування та реалізації стратегій у
сфері громадського здоров'я.
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# 425. Prospective cohort study of frequency occurrence of
genetic polymorphism of MX2, SDF-1-3’A/3’A, CCR5Δ32, VPU
genes in HIV-1-infected of Western-Ukrainian population
(Bukovyna)

Sydorchuk A., Moskaliuk V.

Higher State Educational Establishment of Ukraine Bukovinian
State Medical University

Introduction. By the Organization of United Nations, until 2020
there could be estimated around 16 million deaths from AIDS
worldwide. In the Eastern Europe there are around 1 million 600
thousand persons. Remarkable, that 75% of them are people
under 30 years old. Specific signs on early stages of HIV-infection
are absent. It is impossible to exclude genetic variations between
representatives of different regions, which could influence on the
course of HIV-infection. Human MX2 gene is an interferon-induced
post-entry inhibitor of HIV-1 infection. Expression of MX2 gene in
cell tissue leads to situation when HIV cannot replicate. MX2 gene
acts by targeting the viral capsid and affects the nuclear uptake
and/or stability of the HIV-1 replication complex and the
subsequent chromosomal integration of the pro-viral DNA. There is
19.8% frequency of occurrence gomozygote state of CCR5Δ32/
CCR5Δ32 in Europeans, but still unknown in western Ukrainians.
VPU gene deletion causes a conditional virion release defect. Here
we suggested studying genetic peculiarities of given population, as
part of Eastern European population.
Tasks of research are: to study the polymorphism of MX2 gene,
located on chromosome 21 in Western-Ukrainian population
(Bukovyna) phenotype depending on the gender; to study the
polymorphism of SDF-1-3’A/3’A gene separate and in combination
with heterozygote mutation of CCR5Δ32 with CCR2-64, that may
lead to long time persistence as well as asymptomatic period up to
15 years prolongation of HIV-infection; to determine the
combination and accumulation of CCR5Δ32/CCR5Δ32 gene
polymorphism separately and in case of simultaneous expression /
activation of MX2 gene; to study the frequency of occurrence of
VPU gene deletion.
Methods. Prospective cohort type of analytical epidemiologic
study is intended to enroll 150 HIV-1 infected and 150 non-infected
by HIV but with higher exposure risk factors of Caucasian race
belonged to western-Ukrainian population aged 18-45. Peripheral
blood mononuclear cells would be isolated from both cohorts.
Method of restrictive analysis may use to detect deletion/mutation
of certain locus of chromosomes where genes had located by the
data of NCBI Identical GenBank Sequence. We are considering
ethical issues, and Patient Consent form is implementing. Bio
safety requirements and blood utilization technique strictly will be
followed by medical staff. We are searching a certified laboratory
for performance by ISO standards as well as kindly requesting
about financial or any other support to expand the borders of
knowledge about genetic epidemiology of HIV at Eastern Europe
region – Ukraine.
Obtained results would predict further “behavior” of epidemic HIV/
AIDS in Ukraine and may elucidate intrinsic host defense
mechanisms of personalized prevention/protection against HIV.

# 425. Проспективне когортне дослідження частоти
зустрічання генетичного поліморфізму MX2, SDF-1-3’A/3’A,
CCR5Δ32, VPU генів у ВІЛ-1-інфікованих Західно-
української популяції (Буковина)

Сидорчук А., Москалюк В.

Вищий державний навчальний заклад України
«Буковинський державний медичний університет»

Вступ. За даними Організації Об’єднаних націй, до 2020 року
очікується біля 16 млн смертей від СНІДу у світовому
масштабі, у країнах Східної Європи біля 1600 млн хворих.
Примітним є те, що біля 75% з них – особи до 30-річного віку.
Специфічні ознаки на ранніх стадіях ВІЛ-інфекції відсутні.
Неможливо виключити генетичну варіативність між
представниками різних регіонів, яка може впливати на
перебіг ВІЛ-інфекції. Людський MX2 ген інтерферон-
індукований інгібітор ВІЛ на стадії пост-входу (входження).
Експресія MX2 гену в культурі клітин призводить до стану,
коли ВІЛ не може реплікуватися. MX2 ген діє на мішень –
вірусний капсид, та впливає на ядерне впізнавання та/або
стабільність ВІЛ реплікаційного комплексу з послідуючою
хромосомною інтеграцією про-вірусної ДНК.
Частота зустрічання гомозигот CCR5Δ32/CCR5Δ32 в
європейців біля 19.8%, однак досі є не вивченим в західно-
українській популяції. Делеція VPU гену призводить до
звільнення умовно дефективних віріонів. Ми вважаємо за
доцільне вивчення генетичних особливостей даної популяції
як частини Східно-європейської популяції.
Завдання дослідження: вивчити поліморфізм MX2 гену,
розташованого на 21 хромосомі, залежно від гендерної
приналежності; вивчити поліморфізм SDF-1-3’A/3’A гену
окремо та в комбінації гетерозиготною мутацією CCR5Δ32 з
CCR2-64, що може призвести тривалої персистенції та
пролонгації асимптомного перебігу до 15 років; визначити
частоту комбінації та кумуляції CCR5Δ32/CCR5Δ32 окремо та
у випадку одночасної експресії /активації MX2 гену; вивчити
частоту зустрічання делеції гену VPU.
Методи. Проспективне аналітичне дослідження (когортний
тип) намірений залучити 150 ВІЛ-1 інфікованих та 50 не ВІЛ-
інфікованих з високим ризиком майбутнього інфікування і
багатьма факторами ризику (медичний персонал центрів ВІЛ/
СНІД, працівниці секс-індустрії, тощо) (переважно жінки)
Західно-української популяції віком 18-45 років. Макрофаги,
моноцити і мононуклеари периферичної крові будуть
ізольовані від пацієнтів обох когорт. Метод рестриктивного
аналізу може бути використано для визначення делеції/
мутації відповідного локусу хромосом, де розташовуються
гени відповідно до даних Всесвітнього Банку ідентифікації
генетичних послідовностей. Ми враховуємо етичні правила,
пацієнт підписує Інформовану Згоду. Вимоги по біобезпеці та
техніка суворо дотримуються медичним персоналом. Ми
шукаємо сертифіковану лабораторію для виконання
досліджень згідно cтандартів ISO, також фінансову або будь-
яку іншу підтримку в розширенні меж знань про генетичну
епідеміологію ВІЛ-інфекції в Україні як частини Східно-
Європейського регіону.
Отримані результати передбачать «поведінку» епідемії ВІЛ/
СНІД в Україні та розкрити власні притаманні організму
механізми захисту від ВІЛ як елементу персоналізованої
превентивної медицини.
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# 109. Study of postvaccinal immunity against measles in
children of Kirovograd Oblast living on territories where
uranium-mining enterprises are located

Operchuk N.1, Zadorozhna V.2

1SI Kirovograd Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine
2SI Gromashevskyi Institute of Epidemiology and Infectious
Diseases of the NAMS of Ukraine

Introduction.Kirovograd Oblast located in the central part of the
Ukrainian crystalline shield with prolific uranium. 95% of all
uranium reserves (State Register of Mineral Reserves of Ukraine),
are located within this Oblast. The largest uranium-mining
enterprises in Ukraine operate here. Thus, human body is
permanently affected by the natural radioactive background and
man-escalated sources of natural ionizing radiation.
Radioecological features of this territory affect not only a living
organism, but also formation of postvaccinal immunity. The study
of the patterns of postvaccinal immunity formation under the
chronic influence of low doses of ionizing radiation followed by the
development of methods for counteracting its effects is an urgent
problem. This primarily concerns the children, which is particularly
sensitive to the effects of ionizing radiation and, at the same time,
is at risk for infantile viral infections with an airborne mechanism of
the pathogen transmission.
Methods.The research group consisted of children 2 - 5 years
(205 persons), inhabitants of the area of nuclear fuel cycle
enterprises during 2015, which influenced by the chronic low-
intensity ionizing radiation (Kropyvnytskyi town, Kirovogradskyi,
Malovyskivskyi districts). The control group of children (200
persons) of the same age lived on relatively clean territories
without the influence of man-escalated sources of natural ionizing
radiation (Oleksandria,Svitlovodsk towns, Oleksandriiskyi and
Svitlovodskyi districts). The epidemiological (cohort
epidemiological studies), sanitary-statistical (analysis of specific
data), sanitary-demographic methods (real generation method)
and the enzyme immunoassay (EIA) method were used.
Results. The proportion of seronegative children within the
research group was 4.9%; with the level of titers lower than the
protective one – 2%; with protective titers – 93.1%. In the control
group, the number of seronegative samples was 12.5%; with
values lower than the protective one – 2%; with the protective level
– 85.5%. In the research and control groups the proportion of
children vaccinated against measles with the violation of the
calendar of preventive vaccinations was 73.2% and 78%,
respectively.
Conclusions. Proportion of seronegative children (4.9%) within
the research group was lower than within the control group
(12.5%). This may indicate an insignificant effect of the combined
impact of man-escalated natural ionizing radiation on the formation
of anti-measles immunity within the children of the research group.

# 109. Вивчення післявакцинального імунітету проти кору
у дітей Кіровоградської області, що мешкають на
територіях, де розміщені урановидобувні підприємства

Оперчук Н.1, Задорожна В.2

1ДУ «Кіровоградський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В.
Громашевського НАМН України»

Вступ.Кіровоградська область географічно розташована в
центральній частині українського кристалічного щита, що
багатий на уранову руду.95% всіх розвіданих запасів урану,
згідно обліку Державного балансу запасів корисних копалин
України, знаходяться на Кіровоградщині. В області
розміщені та працюють найбільші в Україні урановидобувні
підприємства, що обумовлює постійну дію на організм
природного радіоактивного фону та техногенно підсилених
природних джерел іонізуючого випромінювання.
Радіоекологічні особливості території та їй подібних,
безсумнівно впливають на організм і можуть впливати на
формування післявакцинального імунітету. Вивчення
закономірностей формування післявакцинального імунітету
під впливом хронічної дії малих доз радіації й розробка
методів протидії її впливам є актуальною проблемою. Це в
першу чергу стосується дітей, які особливо чутливі до дії
іонізуючої радіації та одночасно знаходяться в групі ризику
дитячих вірусних інфекцій з крапельним механізмом передачі
збудника.
Методи.Основну групу дослідження становили 205 дітей
віком 2 - 5 років (сироватки крові), що в 2015 році мешкали в
зоні дії підприємств ядерно – паливного циклу та підпадали
під вплив хронічної дії низькоінтенсивного іонізуючого
випромінювання (м. Кропивницький, Кіровоградський та
Маловисківський райони). Контрольну групу склали 200
дітей такого ж віку, що мешкали на умовно чистих територіях
без впливу техногенно підсилених природних джерел
іонізуючої радіації (м. Олександрія, м. Світловодськ,
Олександрійський та Світловодський райони.) В роботі
використовувались епідеміологічний (когортне
епідеміологічне дослідження), санітарно-статистичний (аналіз
конкретних даних), санітарно-демографічний методи (метод
реальної генерації) та метод імуноферментного аналізу (ІФА).
Результати. Встановлено, що частка серонегативних дітей в
дослідній групі становила - 4,9%; із рівнем титрів меншими за
захисний – 2%; із захисними титрами - 93,1%. В контрольній
групі кількість серонегативних дітей становила – 12,5 %; із
значенням меншим за захисний – 2%; із захисним рівнем –
85,5%. Визначено, що в дослідній та контрольній групах
частка дітей щеплених проти кору з порушенням календаря
профілактичних щеплень була 73,2% та 78% відповідно.
Висновки. Частка серонегативних дітей (4,9%) в дослідній
групі нижче ніж в контрольній (12,5%). Це може свідчити про
незначний вплив комбінованої дії техногенно підсиленого
природного іонізуючого випромінювання на формування
протикорового імунітету у дітей дослідної групи.
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# 178. Analysis of the Viral hepatitis B incidence in Lviv
Oblast for 2016

Fedoryachenko U.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MoH of Ukraine

Introduction. The incidence of viral hepatitis B is an urgent
problem of modern medicine, with trends to increased incidence in
Ukraine, 1467 cases (int. ind. 3.43) in 2016 compared with 1353
(int. ind. 3.15) in 2015. The incidence of parenteral hepatitis is an
urgent part of infectology due to the high risk of complications and
the transition to chronic forms after the acute phase of the disease.
Methods. Analysis of statistical reporting forms of infectious
diseases, data on the incidence of viral hepatitis B in Lviv Oblast
for the period 2015, 2016 years.
Results. Probable route of infection was established in 101 cases
(74.2%), and was not established in 35 cases (25.8%). Among the
identified probable factors of infection: dental services 15.2%,
surgical interventions in hospitals 6.6%, medical manipulations in
hospitals 7.3%, violation of the antiepidemic regimen in hospitals
among doctors 2.2%, piercing 0.7%, manicure in a saloon 7.3%,
manicure at home 6.6%, sexual contact 11.7%, hairdressing
services 7.3%, drug use 8.1%, contact with chronic hepatitis B
patients 0.7%, the path of infection was not established in 25.8%.
12 cases of nosocomial infections were recorded in 2016, same as
in 2015. The share of nosocomial infections with viral hepatitis B in
the overall structure of hospital-acquired cases was 52% versus
46%, respectively. There were 8 cases of viral hepatitis B infection
among doctors during the reporting period, of which 3 were related
to the violation of the antiepidemic regime in hospitals, compared
with 3 in 2015. Infected doctors have not been vaccinated against
viral hepatitis B. When examining blood donors, Lviv Regional
Center for Blood Services found 31 cases of viral hepatitis B
transmission among blood donors in 2016 versus 50 in 2015.
Conclusions. An integral part of epidemiological surveillance is
the monitoring of the incidence of viral hepatitis B among the
population of the oblast with the aim of detecting and recording
acute forms of diseases, establishing risk groups among medical
workers, blood donors, the risks of nosocomial viral hepatitis B
infection, observing trends in the epidemic process, since there is
an increase in hepatitis B incidence in Ukraine.
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# 178. Аналіз захворюваності на вірусний гепатит В у
Львівській області за 2016 рік

Федоряченко У.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Захворюваність на вірусний гепатит В є актуальною
проблемою сучасної медицини, з тенденціями до зростання
захворюваності в Україні, 1467 випадків (інт.пок.3,43) у 2016
році проти 1353 (інт.пок. 3,15) у 2015 році. Захворюваність на
парентеральні гепатити є актуальним розділом інфектології
через високий ризик ускладнень та перехід у хронічні форми
після перенесених захворювань.
Методи. Аналіз статистичних звітних форм інфекційної
захворюваності, даних показник захворюваності на вірусний
гепатит В у Львівський області за період 2015,2016 роки.
Результати. У 2016 році захворюваність на вірусний гепатит
В зросла у 1,2 рази порівняно з минулорічними показниками,
зареєстровано 136 випадків (інт.пок. 5,36) проти 109
(інт.пок.4,45). Перевищення середньообласного показника
(5,36) зареєстровано на 7 територіях області. Захворюваність
на вірусний гепатит В домінувала серед чоловічої статі, менш
ураженим є жіноче населення області. Розподіл захворілих
серед вікових груп населення показав, що групою ризику є
вікова група 25-49 років, зареєстровано 42 випадки серед
осіб чоловічої статі та 32 серед жінок. Серед дитячого
населення області зареєстровано 6 випадків (інт.пок. 1,24)
проти 4 (інт. пок.0,85) за аналогічний період минулого року. У
звітному році захворюваність на вірусний гепатит В
домінувала серед міського населення області, склала 93
випадки (68,4%) проти 83 (76,2%) у 2015 році, серед
сільського населення 43 випадки (31,6%) проти 26 (23,8%).
Ймовірні шляхи інфікування встановлено у 101 випадку
(74,2%), у 35 не встановлено (25,8%). З числа встановлених
ймовірних факторів інфікування: при отриманні
стоматологічних послуг 15,2%, проведення оперативних
втручань у ЛПЗ 6,6%, проведення медичних маніпуляцій у
ЛПЗ 7,3%, порушення протиепідемічного режиму в ЛПЗ
серед медиків 2,2%, пірсинг 0,7%, манікюр у салоні
7,3%,манікюр у домашніх умовах 6,6%, статевий контакт
11,7%, перукарські послуги 7,3%, довене введення
наркотичних речовин 8,1%, контакт з хворим на хронічний
вірусний гепатит В 0,7%, шлях інфікування не встановлений
25,8%. У 2016 році зареєстровано 12 випадків нозокоміальних
інфекцій на рівні показників 2015 року. Питома вага
внутрішньолікарняних інфікувань вірусним гепатитом В у
загальній структурі внутрішньолікарняних інфікувань склала
52% проти 46% відповідно. Серед медиків за звітний період
зареєстровано 8 випадків інфікувань вірусним гепатитом В, з
них 3 пов’язані з порушенням протиепідемічного режиму у
ЗОЗ проти 3 у 2015 році. Захворілі на вірусний гепатит В
медики не були щеплені проти вірусного гепатиту В. При
обстеженні донорів крові Львівським обласним центром
служби крові у 2016 році виявлено 31 випадок носійства
вірусного гепатиту В серед донорів крові проти 50 у 2015 році.
Висновки. Невід’ємною складовою епідеміологічного нагляду
є здійснення моніторингу захворюваності на вірусний гепатит
В серед населення області з метою виявлення і реєстрації
гострих форм захворювань, встановлення груп ризику
зокрема серед медичних працівників, донорів крові, ризиків
внутрішньо лікарняного інфікування вірусними гепатитами В,
спостереження за тенденціями епідемічного процесу,
оскільки відмічається зростання захворюваності в Україні.
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# 200. Results of epidemiological investigation of acute viral
hepatitis B outbreak in Sloviansk in 2017

Shyshova G., Mokhovyk S.

Sloviansk rayon branch of SI Donetsk Oblast Laboratory Center of
the MоH of Ukraine

Introduction. Viral hepatitis B is a widespread infection. It is
estimated that about 350 mln people in the world are permanent
carriers of the hepatitis B surface antigen (Hbs Ag). In medical
institutions, the main source of infection is blood of the patient, in
which the virus concentration may reach 108 cells in 1 ml, as well
as other biological fluids of the body. Infection mainly occurs during
parenteral manipulations using insufficiently disinfected, sterilized
instruments.
Goal: Establishment of the causative relationship between the
course of infectious process in the surgical department No.1 of the
Clinical Hospital "City Clinical Hospital" of Sloviansk and the
development of proposals on localization and elimination of the
site.
Methods. Medical records of epidemiological examination (form
357/o), medical inpatient records. To determine the markers of
viral hepatitis, the method of enzyme immunoassay using the DIA-
HBV test system was used. Laboratory control of the institution
environment was conducted through microbiological method.
Results. In the infectious department of the Clinical Hospital "City
Clinical Hospital" of Sloviansk, 5 cases of laboratory confirmed
acute viral hepatitis B were registered. Epidemiological
investigation revealed that the patients underwent surgical
interventions in surgical department No.1 in November 2016.
Numerous violations that have created conditions for intra-hospital
infection were revealed: water supply disruptions, staff non-
compliance with personal hygiene conditions, lack of medical
instruments, lack of sterilization quality control by chemical
indicators, use of sterilization boxes of insufficient volume as well
as deformed ones, insufficient provision with disinfectants and
antiseptics, etc.
Deviations were detected for 26.7% washouts concerning
opportunistic and pathogenic microflora, for 3.3% washouts
concerning the current disinfection quality control in the surgical
department No.1, and for 50.0% washouts concerning the current
disinfection quality control in the anesthesia department.
Conclusions. In the Clinical Hospital "City Clinical Hospital" of
Sloviansk, infection control system is unsatisfactory; this has led to
the creation of conditions for intra-hospital acute viral hepatitis B.
In order to localize and eliminate the site of the infectious disease,
the head of Sloviansk city health department was provided with
suggestions on improving organization of sterilization and
disinfection measures.

# 200. Результати епідеміологічного розслідування
спалаху захворюванності гострим вірусним гепатитом в у
м. Слов’янську в 2017р.

Шишова Г., Моховик С.

Слов`янська районна філія ДУ «Донецький обласний
лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Вірусний гепатит В - це широко розповсюджена
інфекція. Вважається, що близько 350млн. людей у світі є
постійними носіями поверхневого антігену вирусу гепатиту А
(Hbs Ag). У лікувальних закладах основним джерелом
зараження вважається кров хворого, у якій концентрація
вірусу може досягти 108 клітин вірусу в 1 мл, а також інші
біологічні рідини організму. Інфікування переважно
відбувається при парентеральних маніпуляціях з
використанням недостатньо продезінфікованого,
стерилізованого інструментарію.
Мета: Встановлення причинно-наслідкового зв’язку розвитку
інфекційного процесу у хірургічному відділенні №1 КЛПЗ
«Міська клінічна лікарня» м. Слов’янська та розробки
пропозицій щодо локалізації та ліквідації вогнища.
Методи. Проаналізовані карти епідеміологічного обстеження
(форма 357/о), карти стаціонарних хворих. Для встановлення
маркерів вірусних гепатитів застосовувався метод
імуноферментного аналізу з використанням тест систем
«ДІА-НВV». Лабораторний контроль зовнішнього середовища
закладу проводився мікробіологічним методом.
Результати. В інфекційному відділенні КЛПЗ «Міська клінічна
лікарня» м. Слов’янська зареєстровано 5 випадків
лабораторно підтверджених захворювань гострого вірусного
гепатиту В. При епідеміологічному розслідуванні
встановлено, що хворі прооперовані у хірургічному відділенні
№1 у листопаді 2016 року. Виявлені чисельні порушення, які
створили умови для внутрішньолікарняного інфікування:
перебої водопостачання, недотримання умов особистої гігієни
персоналу, нестача медичного інструментарію, відсутність
контролю якості стерилізації хімічними індикаторами,
використання для стерилізації коробок недостатнього об’єму,
деформованих, недостатня забезпеченість дезінфектантами
та антисептиками, тощо.
Виявлені відхилення у 26,7% змивів на умовно-патогенну та
патогенну мікрофлору, 3,3% змивів по контролю якості
поточної дезінфекції у хірургічному відділенні №1, у 50,0%
змивів по контролю якості поточної дезінфекції в
анестезіологічному відділенні.
Висновки. У КЛПЗ «Міська клінічна лікарня» м. Слов’янська
незадовільно організована система інфекційного контролю,
що сприяло створенню умов для виникнення
внутрішньолікарняної захворюваності гострими вірусними
гепатитами В.
З метою локалізації та ліквідації вогнища інфекційного
захворювання начальнику міського відділу охорони здоров’я
м. Слов’янська надані пропозиції щодо покращення
організації стерилізації та проведення дезінфекційних
заходів.
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# 202. Retrospective epidemiological analysis of pertussis
morbidity in Lviv Oblast in 2005-2017

Ivanchenko N.

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

Introduction. Pertussis is a vaccine-preventable infectious
disease which remains a challenging issue for the Ukrainian
healthcare system, despite the introduction of vaccination since
1956. To date, pertussis outbreaks are registered in Poland,
Spain, China, Australia and other countries. In 2000, European
Regional Bureau of the WHO adopted the Health XXI document,
which suggested reducing the incidence up to less than 1.0 cases
per 100,000 population. However, current morbidity rates of
pertussis in Ukraine and in Lviv Oblast far exceed the
recommended level.
Methods. A retrospective epidemiological analysis of the state
statistical reports, inpatient medical records of those diagnosed
with pertussis who underwent medical treatment at the Lviv
Regional Clinical Hospital for the Infectious Diseases was
conducted.
Results. In Lviv Oblast, fluctuations of the incidence of pertussis
were observed in 2005-2013, with interepidemic periods of 1-3
years, and thereafter there was a steady trend to the increase in
the number of cases of pertussis. 72 cases of the illness with an
intensive rate of 2.7 per 100 thousand population was registered in
2005; 107 cases (4.1) in 2006; 87 (3.4) in 2007; 70 (2,5) in 2008;
126 (4.96) in 2009; and only 42 cases with an intense index of
1.65 in 2010. However, in 2011, the incidence increased up to 143
cases (5.65); and in 2012 it reached 145 cases (5.7). In 2013,
there was a 2.5-fold decrease to 49 cases (2.3); and in 2014 the
incidence rose up to 129 cases (5.1). In 2015, 196 cases (8.0)
were registered. There were 283 cases (11.23) in 2016 and 317
cases (12.55) in 2017. Now the incidence is 6 times higher than
that in 2005. The distribution by age is as follows: 49% accounts
for children up to 1 year, 31% for those aged 1-4 years, 11% for
5-9 years, 8% for 10-14 years, 1% for 15-17 years, 1% for 18 and
over. Severe course of pertussis was observed in children under
the age of 1 and in over-60s. There were 4 fatal cases in children.
Bacteriological confirmation of the diagnosis for the period of
2005-2017 was noted only in 6% of cases, 15% were confirmed by
serological methods, 8% by polymerase chain reaction, 71% of
diagnoses were clinically established. The probable difference in
the number of patients depending on sex is absent. Seasonality is
not frank. Results of the monitoring of pertussis preventive
vaccination coverage in children under the age of 1 showed that
75.5% of children were vaccinated in 2006, 98.9% in 2007, 92.9%
in 2008, 74.4% in 2009, 38,4% in 2010, 39.0% in 2011, 64.2% in
2012, 68.3% in 2013, 60.9% in 2014, only 24.0% in 2015, 19.4% in
2016, 55.7% in 2017.
Conclusions. Decrease in the coverage of pertussis prophylactic
vaccination in the population of Lviv Oblast contributes to the
increase in the incidence of pertussis. Wide introduction of modern
diagnostic methods – polymerase chain reaction and enzyme
immunoassay – will ensure timely detection and treatment of
patients with pertussis.

VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS /
ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ

# 202. Ретроспективний епіданаліз захворюваності на
кашлюк у Львівській області за період 2005-2017 роки

Іванченко Н.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. Кашлюк належить до вакцинокерованих інфекційних
хвороб та залищається проблемним питанням для системи
охорони здоров’я України, не дивлячись на впровадження
вакцинації з 1956 року. Дотепер спалахи кашлюку
реєструються в таких країнах як Польща, Іспанія, Китай,
Австралія та ін. У 2000 р. Європейське регіональне бюро
ВООЗ прийняло документ «Здоров’я ХХІ», згідно з яким
запропоновано знизити захворюваність до рівня менше ніж
1,0 на 100 000 населення. Проте, на даний час показники
захворюваності на кашлюк в Україні та Львівській області
значно перевищують рекомендований рівень.
Методи. Проведений ретроспективний епідеміологічний
аналіз державної статистичної звітності, медичних карт
стаціонарних хворих із діагнозом «Кашлюк» пацієнтів, що
отримали лікування у Львівській обласній інфекційній
клінічній лікарні.
Результати. У Львівській області відмічаються тенденції
коливання зниження та підвищення захворюваності на
кашлюк з міжепідемічними періодами в 1-3 роки з 2005 по
2013 рік, а в подальшому спостерігається стійка тенденція до
зростання випадків кашлюку. Якщо в 2005 році
зареєстровано 72 випадки захворювання з інтенсивним
показником на 100 тисяч населення 2,7, то в 2006 році – 107
випадків (4,1); в 2007 році – 87(3,4); в 2008 році – 70 (2,5); в
2009 – 126 (4,96); у 2010 році лише 42 випадки з інтенсивним
показником 1,65. Проте, вже в 2011 році захворюваність
зросла до 143 випадків (5,65); у 2012 році – 145 випадків (5,7).
У 2013 році відмічалось зниження в 2,5 рази до 49 випадків
(2,3); а в 2014 підйом до 129 випадків (5,1). У 2015 році – 196
випадків (8,0). В 2016 – 283 випадки (11,23); у 2017 – 317
(12,55). Відмічається ріст захворюваності в 6 разів в
порівнянні з 2005 роком. Розподіл за віком наступний: до 1
року – 49%, від 1 до 4 років – 31%, 5-9 років – 11%, 10-14
років – 8%, 15-17 років – 1%, 18 і старше – 1%. Тяжкий
перебіг кашлюку спостерігався у дітей віком до 1 року та осіб
старше 60 років. Зареєстровано 4 летальні випадки серед
дітей.
Бактеріологічне підтвердження діагнозу за період 2005 – 2017
роки відмічалося лише в 6% випадків, 15% підтверджено
серологічними методами дослідження, 8% - методом
полімеразної ланцюгової реакції, 71% діагнозів встановлені
клінічно. Вірогідна різниця кількості захворілих в залежності
від статі відсутня. За результатами моніторингу охоплення
профілактичними щепленнями проти кашлюку дітей віком до
1 року встановлено, що у 2006 році щеплено 75,5% дітей,
2007 – 98,9%, 2008 – 92,9%, 2009 – 74,4%, 2010 – 38,4%,
2011 – 39,0%, у 2012 році – 64,2%, 2013 – 68,3%, 2014 –
60,9%, 2015 році лише 24,0%, 2016 – 19,4%, 2017 – 55.7%.
Висновки. Зниження охоплення профілактичними
щепленнями проти кашлюку населення Львівщини сприяє
зростанню числа захворювань на кашлюк.Широке
впровадження сучасних методів діагностики – полімеразної
ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу забезпечить
своєчасне виявлення хворих на кашлюк та їх лікування.
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# 205. About the incidence of measles in Ivano-Frankivsk
Oblast in 2016-2017

Dzhus T.1, Savchuk R.1, Sidnieva N.1, Pohorila L.1, Stepanovych
A.1, Savchuk L.2, Savchuk I.2

1SI Ivano-Frankivsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
2Ivano-Frankivsk National Medical University

Introduction. Measles holds one of the leading positions in the
structure of infectious diseases.
Methods. Analysis of the data of the state statistical and industry
reports of the MOH of Ukraine on the incidence of measles in
Ivano-Frankivsk Oblast in 2016-2017 has been carried out.
Enzyme immunoassay with IgM evaluation was used for laboratory
diagnosis of measles, and IgG evaluation for the monitoring of
immune layer in the population. Evaluation of the measles virus
genotypes was carried out in the WHO Regional Referral
Laboratory for the measles and rubella diagnosis in Luxembourg.
Results. In 2016-2017, the incidence of measles in the oblast was
one of the highest in Ukraine, with a rate of 5.68 per 100 thousand
population 2016, and 97.86 in 2017. The course of the epidemic
process is accompanied by outbreaks, of which the overwhelming
part (88.0%) is among the visitors of organized groups (preschool
and educational institutions). The disease affects mainly children
(82%), most often those aged 5-9 years (36.8%) and 1-4 years
(21.6%). Among those who got sick, 37% were not vaccinated, and
in 12% no data on vaccination was available. In 2017, the
coverage of planned immunization against measles, mumps,
rubella at the age of 1 year was 91.2% of the subjects (59.4% in
2016), at the age of 6 years the coverage was 88.4% (42.1% in
2016). Beyond the vaccination calendar, 91.4% of children aged 2
years and older (50.1% in 2016) were covered by vaccination, and
89.7% of children over 7 years of age (17.3% in 2016) were
revaccinated. However, these rates remain low and do not comply
with the WHO recommendations. In 2016, 49 people were
examined for measles, 43 people (87.8%) had positive results. In
2017, 453 people were examined, in 411 of them (90.7%) the
result was positive. Serologic monitoring of protection of the
population showed a decrease in the proportion of individuals with
protective levels of specific antibodies - from 87% in 2015 to
70-79% in 2016-2017. On the territory of the region, viruses of two
different genetic lines have been reported: MVs/
Cambridge.GBR/5.16 [D8] and MVs/Каbul.FFG/20/2014/3 [B3]. In
2012, during the previous outbreak, another genotype circulated in
the region: D4, MVsManchesterGBR /10.09.
Conclusions. There is an aggravation of the epidemic situation
regarding measles in Ivano-Frankivsk Oblast due to low levels of
preventive vaccinations coverage. Increase in morbidity was
observed at the end of 2016. Against the backdrop of an active
information campaign on adherence to immunization, there was
increase in the volume of preventive vaccination in 2017.
Insufficient coverage by vaccination and revaccination (below
95%) has led to a decrease in population immunity. The outbreak
of the measles morbidity in 2017-2018 will be higher than the
previous outbreaks in 2006 and 2012. Measles viruses of two
different genetic lines circulate in the region: D8 and B3. It is
necesssary: To develop the strategy to overcome immunization
problems. To provide maximum coverage with scheduled
immunization (for children at the age of 1 year and 6 years), non-
vaccinated children under 9 years of age. Carry out active
information policy to restore public confidence in vaccination.

# 205. Про захворюваність на кір у Івано-Франківській
області в 2016-2017 роках

Джус Т.1, Савчук Р.1, Сіднєва Н.1, Погоріла Л.1, Степанович
А.1, Савчук Л.2, Савчук І.2

1ДУ «Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Івано-Франківський національний медичний університет

Вступ. В структурі інфекційних хвороб кір займає одне із
провідних місць.
Методи. Проведений аналіз даних державних статистичних
та галузевих звітів МОЗ України щодо захворюваності на кір
в Івано-Франківській області за 2016-2017 роки.
Застосовувався імуноферментний аналіз із визначенням Ig M
- для лабораторної діагностики кору; IgG – для моніторингу
імунного прошарку серед населення. Визначення генотипів
вірусу кору здійснювалось в Регіональній референc-
лабораторії ВООЗ з діагностики кору та краснухи у м.
Люксембург.
Результати. У 2016-2017 роках рівень захворюваності на кір
в області був один з найвищих в Україні: 2016 рік - показник
5,68 на 100 тис. населення, 2017 рік - 97,86. Перебіг
епідемічного процесу супроводжується спалахами, з яких
переважна частина (88,0%) серед відвідувачів організованих
колективів (дошкільні, навчальні заклади). В основному,
хворіють діти (82%), з них найчастіше діти 5-9 років (36,8%)
та 1-4 років (21,6%). Серед захворілих не щеплено 37%, а у
12% - відсутні дані про щеплення. У 2017 році плановими
щепленнями проти кору, паротиту, краснухи в 1 рік охоплено
91,2% підлягаючих осіб (2016 рік - 59,4%), в 6 років – 88,4%
(2016 рік - 42,1%). Поза календарем щеплень вакцинацією
охоплено 91,4% дітей у віці 2 роки і старше (2016 рік - 50,1%)
та ревакцинацією - 89,7% дітей старше 7 років (2016 рік -
17,3%). Проте вони залишаються низькими і не відповідають
рекомендаціям ВООЗ. У 2016 році на кір обстежено 49 осіб,
позитивні результати виявлено у 43 осіб (87,8%). У 2017
обстежено 453 особи, з них позитивний результат у 411 осіб
(90,7%).Серологічний моніторинг захищеності населення -
спостерігається зниження питомої ваги осіб із захисними
рівнями специфічних антитіл – з 87% у 2015 році, до 70-79% у
2016-2017 роках. На території області реєструються віруси
кору двох різних генетичних ліній: MVs/Cambridge.GBR/5.16
[D8] та MVs/Каbul.FFG/20/2014/3 [B3]. У 2012 році, під час
попереднього спалаху, в області циркулював інший генотип -
D4, MVsManchesterGBR /10.09.
Висновки. В Івано-Франківській області спостерігається
загострення епідемічної ситуації по кору, якому сприяли
низькі обсяги охоплення профілактичними щепленнями.
Підйом захворюваності розпочався наприкінці 2016 року. На
тлі активної інформаційної кампанії щодо прихильності до
імунізації, в області в 2017 році зареєстровано зростання
обсягів виконання профілактичних щеплень. Недостатнє
охоплення вакцинацією та ревакцинацією (нижче 95%)
призвело до зменшення популяційного імунітету. Спалах
захворюваності на кір у 2017-2018рр. буде вищим, ніж у
попередні 2006 та 2012 роки. На території області
циркулюють віруси кору двох різних генетичних ліній: D8 та
B3. Необхідно: Визначити стратегію щодо подолання проблем
з імунізацією. Максимально охопити плановою імунізацією
(дітей у віці 1 рік та 6 років), не щеплених дітей до 9 років.
Активна інформаційна політика щодо повернення довіри
населення до вакцинації.
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# 219. Investigation of population immunity against diphtheria
and tetanus in the population of Dnipropetrovsk Оblast in
2016-2017

Gamota I.1, Shtepa O.1, Rezvykh V.1, Kuzmenko O.1, Holovina Y.1,
Stepanskyi D.2, Daragan G.2, Kolesnikova I.3

1SI Dnipropetrovsk Oblast Laboratory Center of the MоH of
Ukraine;
2SI Dnipropetrovsk Medical Academy of the MоH of Ukraine;
3Bogomolets National Medical University

Introduction. The epidemic situation of vaccine-preventable
infections in Dnipropetrovsk Oblast has been assessed as
unsatisfactory in recent years. 1 case of tetanus in 2016 and 2
cases in 2017 were registered, 32 carriers of non-toxigenic
diphtheria strains were identified. Vaccination coverage against
diphtheria and tetanus (DTP/DT) albeit increased in 2017
compared to 2016, but remained extremely low and constituted
41.1% of DTP3; 40.0% of DTP4; 70.1% of DT5. The objective of
the work was to assess the state of the population immunity and to
make up the immunological profile of Dnipropetrovsk Oblast
regarding diphtheria and tetanus in 2016-2017.
Methods. Investigation of the specific antibodies rate in the blood
serum of vaccinated individuals of different age groups was
performed by ELISA using the RIDASCREEN Diphtheria IgG and
RIDASCREEN Tetanus IgG systems. The assessment of the
protection level was carried out according to the following criteria:
the minimum protective level — 0.1 IU/ml; the average level — 0,1
— 0,9 IU/ml; the high level — ≥ 1.0 IU/ml.
Results. The study of immunity tension against diphtheria and
tetanus was carried out in 184 individuals aged 0-60 years (98
children and 86 adults). The selection of the subjects was random,
but included only vaccinated persons against diphtheria and
tetanus. On average, for the last two years, the specific weight of
diphtheria and tetanus protected individuals was 83.7±2.7 % and
89.1±2.3 % respectively. However, in 2017 the proportion of
people with average and high levels of specific immunity
decreased by almost a third compared to 2016 — concerning
diphtheria (to 68.5±4.8 %) and by 21.7 % — concerning tetanus
(to 78.3±4.3 %). Consequently, the proportion of non-immunized
increased: to 31.5±3.4 % concerning diphtheria (in 2016 —
1.1±0.8 %) and to 21.7±3.0 % concerning tetanus (no susceptible
were found in 2016).
Conclusions. The proportion of those susceptible to diphtheria
and tetanus among the population of Dnipropetrovsk Oblast has
reached indices threatening the epidemic well-being because of
the insufficient coverage of preventive inoculations. In these
conditions immunological monitoring is an overwhelming
component of the epidemiological surveillance system for vaccine-
preventable infections, which allows to assess the state of actual
protection of the population, the epidemiological effectiveness of
vaccination, predict the epidemic situation on time and promptly
impact on the immunological safety of the population.
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# 219. Дослідження популяційного імунітету проти
дифтерії та правця населення Дніпропетровської області
у 2016-2017 рр.

Гамота І.1,Штепа О.1, Резвих В.1, Кузьменко О.1, Головіна Ю.1,
Степанський Д.2, Дараган Г.2, Колеснікова І.3

1ДУ «Дніпропетровський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»;
3Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця

Вступ. В останні роки у Дніпропетровській області епідемічна
ситуація з вакцинокерованих інфекцій оцінюється як
неблагополучна. Зареєстровано 1 випадок правця у 2016 р.
та 2 випадки – у 2017 р., виявлено 32 носія нетоксигенних
штамів дифтерії. Показник охоплення щепленнями проти
дифтерії та правця (АКДП/АДП) у 2017 р. хоча і збільшився
порівняно з 2016 р., але залишався вкрай низьким і становив
41,1% АКДП-3; 40,0% АКДП-4; 70,1% АДП-5. Метою роботи
було оцінити стан популяційного імунітету і скласти
імунологічний профіль Дніпропетровської області щодо
дифтерії та правця у 2016-2017 рр.
Методи. Дослідження рівня специфічних антитіл у сироватці
крові щеплених осіб різних вікових груп проводилося методом
ІФА за допомогою тест систем RIDASCREEN Diphtheria IgG та
RIDASCREEN Tеtanus IgG. Оцінка рівня захищеності
проводилась за наступними критеріями: мінімальний
захисний рівень – 0,1 МО/мл; середній рівень – 0,1 – 0,9 МО/
мл; ≥ 1,0 МО/мл – високий.
Результати. Вивчення напруженості імунітету проти дифтерії
та правця проводилося у 184 осіб віком від 0 до 60 років (98
дітей і 86 дорослих). Вибірка обстежених була випадкова, але
включала тільки щеплених осіб проти дифтерії та правця. В
середньому, за 2 останні роки питома вага захищених від
дифтерії та правця становила 83,7±2,7 % та 89,1±2,3 %
відповідно. Однак, у 2017 р. частка осіб з середнім і високим
рівнем специфічного імунітету зменшилась порівняно з 2016
р. майже на третину – щодо дифтерії (до 68,5±4,8 %) та на
21,7 % – щодо правця (до 78,3±4,3 %). Відповідно зросла
питома вага неімунних: до 31,5±3,4 % щодо дифтерії (у 2016
р. – 1,1±0,8 %) та до 21,7±3,0 % щодо правця (у 2016 р.
сприйнятливих не виявлено).
Висновки. При недостатньому рівні охоплення
профілактичними щепленнями, питома вага сприйнятливих
до дифтерії та правця серед населення Дніпропетровської
області досягла показників, що загрожують епідемічному
благополуччю. В цих умовах імунологічний моніторинг є
надважливою складовою системи епідеміологічного нагляду
за вакцинокерованими інфекціями, який дозволяє оцінити
стан фактичної захищеності населення, епідеміологічну
ефективність вакцинації, своєчасно прогнозувати епідемічну
ситуацію та оперативно впливати на імунологічну
захищеність населення.
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# 234. The results of laboratory diagnostics of biomaterial
samples from patients diagnosed with measles in 2017 and in
January 2018, conducted by the virology laboratory of the SI
Lviv Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine

Starynchuk L.1, Veres M.2, Kohut O.1

1SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine;
2Department of Health of Lviv Oblast State Administration

Introduction. Since the last outbreak of measles in Lviv Oblast,
which ended in the first half of 2013, the incidence of the disease
have had the sporadic nature and 2-36 cases have been recorded
annually. However, there were 92 cases of measles in 2017. There
were 7 outbreaks and 173 measles cases during January 2018.
Blood serum samples investigations from persons with clinical
symptoms of measles were performed during the epidemiological
examination for the purpose of laboratory confirmation and
classification of cases of measles.
Methods. The research was carried out by the method of solid
phase enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) using the
Vectokir - Ig M test system produced by Vector-Best CJSC
(Russia). Biomaterial (urine and nasopharyngeal washings) from
63 patients with suspected measles were sent to the National
(Central) Measles and Rubella Diagnostic Laboratory and the
WHO Regional Reference Laboratory for the diagnostics of
measles and rubella in Luxembourg.
Results. The study of 86 blood serum samples from patients
diagnosed with Measles for the determination of Ig M to the
measles virus was conducted in the virological laboratory of Lviv
Oblast Laboratory Center of the MOH of Ukraine for the period
from 2017 to January 2018, positive results were obtained in 62
cases, that constitute 72%. All seronegative measles sera were
tested to detect Ig M to rubella virus, the obtained results were
negative. The age structure of patients laboratory examined for
measles in 2017 and in January 2018 was as follows: at the age of
up to 1 year of life — 0 persons, 1-4 years old — 10 (11.6%)
people, 5 (5.8%) of them were positive, 5-9 years old — 20
(23.5%) people, 15 (17.4%) of them were positive, 10-14 years old
— 17 (19.7%) people, 15 (17.4%) of them were positive, 15-19
years old — 5 (5.8%) people, 4 (4.6%) of them were positive,
20-29 years old — 22 (25.6%) people, 15 (17.4%) of them were
positive, 30 years old and older — 12 (13.9%) people, 7 (8.1%) of
them were positive. The largest number of positive findings in
2017 was observed in the age group of 20-29 years old and
corresponded to 27.5%, whereas in January 2018 it was in the age
groups of 5-9 and 10-14 years old and equaled to 28.5%. 87.2%
of samples were taken during the period from 4th to 21st day and
12.8% were taken during the first 3 days after the appearance of
rash. For a 3-day period, the virology laboratory received 88.4% of
the examined samples, during the 3rd-7th day — 9.3% of the
samples. The results of research in 92% of cases were obtained in
the first 7 days from the date when the laboratory received the
material and 8% — during 7th-14th day. Among the laboratory
confirmed cases of measles, 11.3% (7 people) were inoculated.
According to the results of the WHO RRL on the diagnosis of
measles and rubella, there were determined D8 and B3 measles
virus genotypes similar to the strains of the MVs/
Cambridge.GBR/5.16 D8 and MVs/Kabul.AFG/20.2014/3 B3
genetic strains.
Conclusions. The results of the conducted research indicate that
laboratory confirmed cases of measles in 2017 dominated among
the adult population of Lviv Oblast in the age group of 20-29 years
old people. % of laboratory confirmed cases since the start of the
outbreak of measles in Lviv Oblast is 72%. The D8 and B3
genotypes of viruses of measles are circulating.

# 234. Результати лабораторної діагностики проб
біоматеріалу від хворих з діагнозом «кір» за 2017 та
січень 2018 року, проведеної вірусологічною
лабораторією ДУ "Львівський обласний лабораторний
центр МОЗ України"

Старинчук Л.1, Верес М.2, Когут О.1

1ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Департамент охорони здоров’я Львівської
облдержадміністрації

Вступ. З часу останнього спалаху кору у Львівській області,
який завершився у першій половині 2013 року, випадки
захворювання носили спорадичний характер і щорічно
реєструвалося від 2 до 36 випадків. Однак, у 2017 році
зареєстровано 92 випадки кору. Впродовж січня 2018 року
мало місце 7 спалахів та 173 випадки кору. З метою
лабораторного підтвердження та класифікації випадків кору
при здійсненні епіднагляду проведено дослідження
сироваток крові від осіб з клінічними ознаками кору.
Методи. Дослідження проводилися методом твердофазного
імуноферментного аналізу (ELISA) з використанням тест-
системи «ВектоКір - Ig M» виробництва ЗАО «Вектор-
Бест» (Росія). Біоматеріал (сеча та носоглоткові змиви) від 63
хворих з підозрою на кір скеровано до Національної
(Центральної) лабораторії з діагностики кору та краснухи та
Регіональної референс-лабораторії ВООЗ з діагностики кору
та краснухи у м.Люксембург.
Результати. За період з 2017 року по січень 2018 року у
вірусологічній лабораторії ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗ України» проведено дослідження
86 сироваток крові хворих з діагнозом «Кір» на визначення Ig
M до вірусу кору, позитивні результати отримано у 62
випадках, що становить 72%. Всі серонегативні на кір
сироватки протестовані на виявлення Ig M до вірусу
краснухи, отримано від'ємні результати. Вікова структура
лабораторно обстежених хворих на кір у 2017 та січні 2018
року була наступною: у віці до 1-го року життя – 0 осіб, 1-4
роки – 10 осіб (11,6%) з них позитивні – 5 (5,8%), 5-9 років –
20 осіб (23,5%) з них позитивні – 15 (17,4%), 10-14 років – 17
осіб (19,7%) з них позитивні - 15 (17,4%), 15-19 років - 5 осіб
(5,8%) з них позитивні – 4 (4,6%), 20-29 років – 22 особи
(25,6%) з них позитивні – 15 (17,4%), 30 років і старші – 12
осіб (13,9%) з них позитивні – 7 (8,1%). Найбільша кількість
позитивних знахідок у 2017 році спостерігалась у віковій групі
20 – 29 років і становила 27,5%, тоді як у січні 2018 року - у
вікових групах 5 – 9 та 10 – 14 років і становила по 28,5%.
87,2% проб відібрано у період з 4 по 21 добу та 12,8 %
відібрано в перші 3 доби з моменту появи висипань. В 3-
денний термін надійшли до вірусологічної лабораторії 88,4%
досліджених проб, з 3 по 7 добу 9,3% проб. Результати
досліджень у 92% випадків отримано в перші 7 діб з моменту
надходження матеріалу в лабораторію та в 8% - з 7 по 14
добу. Серед лабораторно підтверджених випадків кору
щеплені особи становили 11,3% ( 7 осіб). За результатами
РРЛ ВООЗ з діагностики кору та краснухи визначено
генотипи вірусів кору D8 та B3 подібні до штамів генетичних
ліній MVs/Cambridge.GBR/5.16 D8 та MVs/
Kabul.AFG/20.2014/3 B3.
Висновки. Результати проведених досліджень свідчать про
те, що лабораторно підтверджені випадки кору у 2017 році
переважали серед дорослого населення Львівської області у
віковій групі 20 – 29 років. % лабораторно підтверджених
випадків від початку спалаху кору на Львівщині становить
72%. Циркулюють генотипи вірусів кору D8 та B3.
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# 235. Retrospective analysis of measles morbidity in the Lviv
Oblast in 2000-2017

Kohut O., Boyko L.

SI Lviv Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. The incidence of measles in recent decades has a
pronounced frequency, covering different age groups. In the Lviv
Oblast in the period from 2000 to the beginning of 2018, the
epidemic situation worsened by the emergence of four
complications of the epidemic situation of measles. All of them
were characterized by considerable duration in time and number of
patients.
Methods: retrospective epidemiological analysis.
Results. During the first outbreak, 3510 people were ill; it lasted
11 months; the second and third outbreaks lasted 10 months,
respectively, 3188 and 4099 people respectively. Since December
2017, the regular growth of the number of patients with measles,
which continues to this day, has begun. A characteristic feature of
all outbreaks, with the exception of the continuing, was a sharp
increase in the number of patients within 1-2 months from the
onset of outbreaks. The outbreak at the beginning of two thousand
years began with the incidence of 4 people in October 2000, in
December, 187 were ill, and during January-March 2001, from 617
to 690 people a month. The incidence of the second outbreak
began with 9 cases in December 2005, in February 2006 it was
360, in March 954, April 625 cases. The third outbreak, the most
massive and time-consuming, began with 9 cases of measles in
May 2011, until November, it was ill from 12 to 29 people a month,
and from November (99 people were ill), a sharp increase in the
incidence began: December - 564 patients, January - 624,
February - 357.
The age structure of the morbidity during each of the outbreaks
was different: during the first 1879 children (53.5% of all patients),
the second - 883 (27.7%); the third number of sick children was
2211 (54.0%). A characteristic feature of the second outbreak was
that the majority of patients were registered in the age group of
18-35 years with a low percentage of children. A regularity is
observed - the more intense the outbreak, the longer after the
latency period the normalization of the epidemic process and the
reduction of morbidity to sporadic cases.
According to the results of the survey of measles samples from
2017 in the Lviv Oblast, the reference laboratory for the diagnosis
of measles and rubella WHO (Luxembourg) determined the
genotypes of D8 and B3 cortex viruses similar to strains of genetic
lines MVs/Cambridge.GBR/5.16 D8 та MVs/Kabul.AFG/20.2014/3
B3. The determination of genotypes of the measles virus from
patients in previous outbreaks was not carried out.
Conclusions. The complication of the epidemiological situation
with the bark in the oblast was observed every 5 years, in all
cases, the incidence of the disease began in December. The
analysis shows that there is a need to harmonize the legal
framework for vaccination of children, to increase the monitoring of
the immunity tension to immunocompromised infections of different
age groups, with the development of a recommendation for
additional vaccination taking into account the results obtained, and
the continuing readiness of laboratory units of laboratory centers
for work in case of epidemic complications.
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# 235. Ретроспективний аналіз захворюваності на кір у
Львівській області у 2000-2017 роках

Когут О., Бойко Л.

ДУ «Львівський обласний лабораторний центр МОЗ України»

Вступ. Захворюваність на кір в останні десятиліття має чітко
виражену періодичність, охоплює різні вікові групи населення.
У Львівській області в проміжку з 2000 по початок 2018 років
епідемічна ситуація погіршувалась виникненням чотирьох
ускладнень епідемічної ситуації з кору. Усі вони
характеризувалися значною тривалістю у часі та кількістю
захворілих.
Методи: ретроспективний епідеміологічний аналіз.
Результати. Під час першого спалаху захворіло 3510 осіб, він
тривав 11 місяців; другий та третій спалахи тривали по 10
місяців, захворіло відповідно 3188 та 4099 людей. З грудня
2017 року розпочався черговий ріст кількості захворілих на
кір, що триває і досі. Характерною особливістю усіх спалахів,
за виключенням триваючого, було різке наростання кількості
хворих протягом 1-2 місяців від початку спалахів. Спалах на
початку двохтисячних років розпочався з захворюваності 4
осіб у жовтні 2000 року, у грудні захворіло 187, а протягом
січня-березня 2001 року щомісячно хворіло від 617 до 690
людей. Захворюваність при другому спалаху розпочалася з 9
випадків у грудні 2005 року, у лютому 2006 року становила
360, у березні 954, квітні 625 випадків. Третій спалах,
найбільш масовий і розлогий у часі, розпочався з 9 випадків
кору у травні 2011 року, до листопада щомісяця хворіло від 12
до 29 осіб, а з листопада (захворіло 99 людей) почалося різке
зростання захворюваності : грудень – 564 хворих, січень –
624, лютий – 354.
Вікова структура захворюваності впродовж кожного з
спалахів була різною: під час першого захворіло 1879 дітей
(53,5% від усіх захворілих), при другому – 883 (27,7%); при
третьому кількість хворих дітей була 2211 (54,0%).
Характерною особливістю другого спалаху було те, що
основна кількість захворілих реєструвалася у віковій групі
18-35 років при низькому відсотку дитячого населення.
Відмічена закономірність – чим інтенсивніший спалах, тим
триваліший післяспалаховий період нормалізації епідемічного
процесу та зниження захворюваності до спорадичних
випадків.
За результатами дослідження зразків матеріалу від хворих
на кір у 2017 році у Львівській області референс-
лабораторією з діагностики кору та краснухи ВООЗ
(м.Люксембург) визначено генотипи вірусів кору D8 та B3
подібні до штамів генетичних ліній MVs/Cambridge.GBR/5.16
D8 та MVs/Kabul.AFG/20.2014/3 B3. Визначення генотипів
вірусу кору від хворих у попередні спалахи не проводилось.
Висновки. Ускладнення епідеміологічної ситуації з кору в
області спостерігалося кожні 5 років, у всіх випадках ріст
захворюваності починався з грудня місяця. Проведений
аналіз свідчить про необхідність гармонізації законодавчої
бази з питань вакцинації дитячого населення, розширення
моніторингу напруженості імунітету до імунокерованих
інфекцій різних вікових груп населення з розробкою
рекомендації щодо додаткової вакцинації з урахуванням
отриманих результатів, постійної готовності лабораторних
підрозділів лабораторних центрів до роботи при виникненні
епідемічних ускладнень.
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# 241. Risk factors of aggravation of the epidemiological
situation with diphtheria in Ukraine

Podavalenko A.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

Introduction. Rare cases of diphtheria and carrying C. diphtheriae
have been reported in Ukraine recently. But against the
background of a decrease in the incidence of diphtheria, despite
high levels of inoculation, epidemic increases in morbidity with
severe forms and fatal outcomes can be seen. Due to this fact, it is
extremely important to predict the causes and conditions of the
epidemic process (EP) of diphtheria. Therefore, the aim of the
paper was to identify the main risk factors of the aggravation of the
epidemic situation with diphtheria in Ukraine by means of binary
logistic regression.
Methods. To determine the conditions and causes of diphtheria
EP intensification, a multivariate analysis was performed. A share
of social (rate of inoculation, urbanization, population density,
mortality, natural growth, overall growth, migration balance) and
environmental (emissions into the atmosphere in general from
stationary and mobile sources, emissions from stationary sources,
emissions from mobile sources, amount of dust, sulfur dioxide
(S02), nitrogen dioxide (NO2), carbon monoxide (CO) in the
atmospheric air) factors in the development and spread of
diphtheria has been studied. The predictors of aggravating the
epidemic situation with diphtheria (morbidity in children, adults,
villagers and urban residents) were identified as well. The method
of constructing logistic multifactor models of regression was used
to predict a sign "pronounced morbidity". The calculations were
made using the SPSS-17 computer program package.
Results. The model made it possible to classify correctly 73.5% of
environmental factors, 66.7% of social ones and 87.5% of risk
predictors that had been introduced into this model. It has been
established that the chances of EP intensification of diphtheria
increase by 25.3% in the case of an increase in SO2 content in the
atmospheric air, by 4.2% with a decrease in the rate of inoculation
against diphtheria in the population and by 17.0%, if the incidence
of diphtheria in the urban population increases.
Conclusions.Worsening environmental situation and a decreased
level of inoculation were the main risk factors for the possible
aggravation of the epidemic situation with diphtheria. Increasing
incidence of diphtheria among the urban population is a predictor
of the EP aggravation.
Future research includes further studying the impact of
environmental factors on the course of the diphtheria EP and the
biological properties of C. diphtheriae in territories with different
effects of these factors. This will allow predicting an aggravation of
the epidemic situation in a particular administrative territory.

# 241. Фактори ризику ускладнення епідемічної ситуації з
дифтерії в Україні

Подаваленко А.

Харківська медична академія післядипломної освіти

Вступ. Наразі в Україні реєструються поодинокі випадки
дифтерії та носійства C. diphtheriaе. Але на фоні зниження
захворюваності на дифтерію, навіть при високому рівні
щепленості, можуть спостерігатися епідемічні підйоми
захворюваності з тяжкими форми та летальними випадками.
Тому вкрай важливо прогнозувати причини та умови
розвитку епідемічного процесу (ЕП) дифтерії. Тож, метою
роботи стало визначення основних факторів ризику
ускладнення епідемічної ситуації з дифтерії в Україні за
допомогою бінарної логістичної регресії.
Методи. Для встановлення умов та причин інтенсифікації ЕП
дифтерії проводили багатофакторний аналіз. Вивчали вклад
соціальних (щепленість, урбанізація, щільність населення,
смертність, природний приріст, загальний приріст, сальдо
міграція) та екологічних (викиди в атмосферне повітря
загалом від стаціонарних та пересувних джерел, викиди від
стаціонарних джерел, викиди від пересувних джерел,
кількість пилу, діоксиду сірки (SО2), діоксиду азоту (NO2),
оксиду вуглецю (CO) в атмосферному повітрі) факторів у
розвиток та поширення дифтерії. Визначали також
провісники (захворюваність дітей, дорослих, жителів села та
міста) ускладнення епідемічної ситуації з дифтерії. Методом
побудови логістичних багатофакторних моделей регресії
прогнозувалася ознака «виражена захворюваність».
Розрахунки проводили з використанням пакету комп’ютерної
програми SPSS-17.
Результати. Побудована модель дозволила коректно
класифікувати 73,5 % екологічних факторів, 66,7%
соціальних факторів та 87,5 % провісників ризику, які були
введені у цю модель. Встановлено, що шанси інтенсифікації
ЕП дифтерії підвищуються на 25,3 % у випадку збільшення
вмісту SO2 в атмосферному повітрі, на 4,2 % при зниженні
рівня щепленості населення проти дифтерії та на 17,0 %,
якщо відбудеться зростання захворюваності на дифтерію
жителів міста.
Висновки. Погіршення екологічної ситуації та зниження рівня
щепленості населення виявилися основними факторами
ризику можливого ускладнення епідемічної ситуації з
дифтерії. Провісниками інтенсифікації ЕП є зростання
захворюваності на дифтерію серед жителів міста.
Майбутні дослідження передбачають продовження вивчення
впливу факторів середовища життєдіяльності на перебіг ЕП
дифтерії та біологічні властивості C. diphtheriae на територіях
з різним впливом цих факторів. Це дозволить прогнозувати
ускладнення епідемічної ситуації на конкретній
адміністративній території.



Page 323Kyiv, Ukraine / April 16 - 20, 2018

# 244. Efficiency of modern immunological monitoring system
of diphtheria and tetanus in Ukraine

Henyk I., Motyka O., Slesarchuk O.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MоH of Ukraine

General information. Immunological monitoring of infectious
diseases considers working with large data arrays, which were
long-time manually processed. Software program for entering
primary data at a regional laboratory centers level and immunity
structure analysis at a national level was created in Methodological
center of Ukrainian population immunity against diphtheria and
tetanus control of MOH of Ukraine (further Methodological center),
that operates as part of SI Lviv Research Institute of Epidemiology
and Hygiene MOH of Ukraine (LRIEH).
The purpose of the work was to determine the efficiency of
program for herd (population) immunity levels against diphtheria
and tetanus observation.
Methods.We used methods of information networks evaluation;
the work of methodological center over a period from 2010 till 2016
years was analyzed. Individual personal data was not used.
Results. Users availability is an important criterion. The program
was designed in Excel format based on primary tables for
serological testing results evaluation, it operates based on open
source code and Linux free software, is compatible with other
popular operational systems (for example, Microsoft Windows) and
enables to include testing results of prior years. In most cases
implementation of program into the work process of laboratory
centers needed no Methodological center consulting assistance.
During the 2010-2016 years data concerning the population
immune protection against diphtheria and tetanus in 50686 and
49654 people respectively proceeded to Methodological center.
Electronic databases on herd immunity were created from 2009
year, and this enables data availability for retrospective analysis.
The function of report creating, which can be printed if necessary,
is included. The ability to operate large amounts of data enabled
to mitigate negative consequences of examined individuals
incorrect sampling (this existed in laboratory centers due to
objective reasons) and to receive reliable information, concerning
population immunity level all around the country.
Conclusions. The use of program reduced laboratory staff time
expenditures for immunological monitoring performance; enabled
easily to group and analyze data by different categories in every
region and all over the Ukraine, distinctly for rural and urban
population; to create databases independently at local level and to
compare current results with results from prior years. Very
important was the implementation of electronic report unified
forms, that enabled to group the results of antidiphtherial and
antitetanic immunity levels determination, that were obtained in
different ways.
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# 244. Ефективність сучасної системи імунологічного
моніторингу дифтерії та правця в Україні

Геник І., Мотика О., Слесарчук О.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Загальна інформація. Імунологічний моніторинг інфекційних
захворювань передбачає роботу з великими масивами
даних, обробка яких тривалий час здійснювалась вручну. В
Методичному центрі МОЗ України з контролю за станом
популяційного імунітету населення України проти дифтерії та
правця (далі – Методичному центрі), який функціонує на базі
ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України», була створена комп’ютерна
програма для введення первинних даних на рівні обласних
лабораторних центрів та аналізу імуноструктури на
національному рівні.
Метою роботи було визначити ефективність застосування
програми для спостереження за напруженістю популяційного
імунітету до дифтерії та правця.
Методи. Використано методи оцінки ефективності
інформаційних мереж; проаналізовано роботу Методичного
центру за період 2010 - 2016 рр. Персональні дані людей не
використовувались.
Результати. Важливим критерієм оцінки є доступність для
користувачів. Програма розроблена на базі первинних
таблиць для обліку результатів серологічних досліджень у
форматі Ехсеl, працює на основі відкритих джерельних кодів
та вільного програмного забезпечення Linux, сумісна з
іншими популярними операційними системами (напр.,
Microsoft Windows), і дає можливість включати результати
досліджень за попередні роки. Впровадження програми у
роботу лабораторних центрів в більшості випадків не
вимагало консультативної допомоги Методичного центру.
Протягом 2010 – 2016 рр. в Методичний центр поступили дані
про рівень захищеності населення від дифтерії та правця у
50686 та 49654 осіб відповідно. Створено електронні бази
щодо популяційного імунітету населення з 2009 р., що
забезпечує доступність даних для ретроспективного аналізу.
Передбачено функцію створення звітів, які за потреби можна
роздрукувати. Можливість оперувати великими масивами
даних дозволила знівелювати негативні наслідки
неправильного формування вибірок обстежених осіб (що з
ряду об’єктивних причин мали місце у лабораторних центрах),
та одержати достовірні дані щодо рівня популяційного
імунітету по країні.
Висновки. Використання програми скоротило витрати часу
працівниками лабораторних центрів на проведення
імунологічного моніторингу; дало можливість легко групувати
та аналізувати дані по різних вікових групах кожної області та
в цілому по Україні, окремо для сільського та міського
населення; самостійно створювати бази даних на місцях і
порівнювати поточні результати з даними за попередні роки.
Важливим моментом було запровадження уніфікованої
форми електронних звітів, що дало можливість групувати
результати визначення рівня протидифтерійного та
протиправцевого імунітету, одержані різними методами.
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# 251. The current state of diphtheria and tetanus
immunization in children in Ukraine

Malova O., Motyka O., Sirenko I.

SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
MоH of Ukraine

Introduction. The main way of preventing diphtheria and tetanus
is immunization. The development of reliable and long-lasting
immune protection is possible only if the primary vaccination is
performed properly and booster doses of appropriate drugs is
administered in time.
The purpose of the work is the assessment of the level of
diphtheria and tetanus immunization in children in Ukraine in the
last 5 years.
Methods. The data of "UkrVac" statistical reporting programs of
the MOH of Ukraine from 2013 till the 7th month of 2017 have
been analyzed. Personal data of the people was not used.
Results. During the studied period, the rate of coverage of the
three diphtheria and tetanus (DTP or DTaP) immunization doses in
infants did not exceed 69.4%, far below the WHO recommended
level of 95%. In a number of oblasts in 2015-2016 the plan was
implemented by less than 10%. 29.5% of infants in the whole
country were vaccinated within the first 7 months of 2017. Catch-
up vaccination of children over the age of 1 who did not receive
three doses of the vaccine according to the schedule, also was not
carried out in full (vaccination rate ranged from 22.7 to 64.2%). It
should be noted that the lack of proper basic immune reaction
questions the effectiveness of all subsequent vaccination.
The first booster dose of diphtheria and tetanus toxoid-containing
vaccine (at the age of 18 months) in 2013 was administered in
73.1% of people, in the next years this rate was 2-3 times lower.
The second booster dose at the age of 6 (the final vaccination
using a drug with full antigen load) in 2013-2015 was administered
in only 0.5 - 7.5% of children; this age group was not immunized in
8 oblasts of Ukraine during 2014-2015. A similar situation was
observed on the stage of third booster dose administration in
adolescents: the incidence of adolescent immunization dropped
from 62.8% in 2013 to 1.9% in 2015. In 2016 - 2017, the situation
with booster vaccination at the age of 6 and 16 improved (the level
of implementation of the plan ranged from 45.5 to 59.1%),
however, this level of immunization is still insufficient to ensure a
stable epidemiological situation of the country.
Conclusions. The national vaccination rate of three doses of the
DTP of infants does not correspond to the target benchmarks for
European countries, and there are major violations of the schedule
of booster immunization. The unsatisfactory level of diphtheria and
tetanus immunization in all age groups of the children's population
of Ukraine creates serious preconditions for the deterioration of the
epidemiological situation with these infections in the near future. It
is necessary to carry out the widest possible catch-up vaccination
of people with violations of the immunization schedule. The project
of the relevant guidelines is currently under development at the SI
"LRIEH of MOH of Ukraine".

# 251. Сучасний стан вакцинопрофілактики дифтерії та
правця у дітей в Україні

Малова О., Мотика О., Сіренко І.

ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»

Вступ. Основним шляхом попередження захворювань на
дифтерію та правець є вакцинопрофілактика. Формування
надійного та довготривалого імунного захисту можливе лише
при правильному виконанні первинного вакцинального
комплексу та своєчасних ревакцинацій відповідними
препаратами.
Метою роботи була оцінка стану вакцинопрофілактики
дифтерії та правця серед дитячого населення України в
останні 5 років.
Mетоди. Проаналізовано дані програми електронно-
статистичної звітності «УкрВак» МОЗ України за 2013 – 7 міс.
2017 року. Персональні дані людей не використовувались.
Результати. Протягом досліджуваного періоду показник
охоплення трьома щепленнями від дифтерії та правця (АКДП
чи АаКДП) дітей до 1 року не перевищував 69,4%, далеко не
сягаючи рекомендованого ВООЗ рівня 95 %. В ряді областей
у 2015 – 2016 рр. план був виконаний менше ніж на 10%. За 7
міс. 2017 р. в цілому по країні було щеплено 29,5% дітей до
року. Додаткова імунізація осіб старше 1 року, які не
отримали три дози вакцини вчасно, також не була проведена
в повному обсязі (рівень охоплення щепленнями коливався
від 22,7 до 64,2%). Слід зазначити, що відсутність належного
грунд-імунітету ставить під сумнів ефективність всієї
подальшої вакцинації.
Перша ревакцинація (у 18міс.)у 2013 р. була проведена 73,1%
осіб, в наступні роки цей показник був у 2 – 3 рази меншим.
Другу ревакцинацію у 6 років (останнє щеплення препаратом
з повним антигенним навантаженням) у 2013 – 2015 рр.
отримало лише 0,5 – 7,5 % дітей; у 8 областях України
протягом 2014 – 2015 рр. дана вікова група не імунізувалась.
Схожа тенденція простежувалась в ході проведення третьої
ревакцинації у підлітковому віці: показник охоплення
щепленнями підлітків впав з 62,8 % у 2013 р. до 1,9 % у 2015
р. У 2016 – 2017 рр. ситуація з ревакцинаціями в 6 та 16 років
покращилась (виконання плану коливалось в межах 45,5 –
59,1%), однак такий рівень імунізації все одно є недостатнім
для забезпечення стабільного епідблагополуччя.
Висновки. Національний показник охоплення трьома дозами
АКДП дітей до року не відповідає цільовим орієнтирам для
європейських країн, спостерігаються грубі порушення схеми
ревакцинацій. Незадовільний стан імунопрофілактики
дифтерії та правця серед усіх вікових груп дитячого
населення України створює серйозні передумови для
погіршення епідеміологічної ситуації з цих інфекцій у
найближчому часі. Необхідним є проведення якомога ширшої
вакцинації осіб із порушеннями календаря щеплень. Проект
відповідних методичних рекомендацій знаходиться на стадії
розробки в ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України».
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# 271. Clinical and ethical characteristics of modern scarlet
fever in children

Prykuda N., Prokopiv O.

Danylo Halytskyі Lviv National Medical University

Introduction. Among bacterial infections that are not controlled by
immune prophylaxis scarlet fever deserves attention due to
epidemiological risk, severity of clinical course, high frequency of
its complications. Scarlet fever often is recorded as an acute
respiratory viral infection, which does not obligate to conduct the
etiological decoding of the diagnosis, and, consequently, anti-
epidemic measures. This results in inadequate treatment without
the proper use of antibacterial agents and a significant incidence of
complications.
Methods. Epidemiological history, clinical, general laboratory
(hemogram, general urinalysis), bacteriological (study of mucus
from tonsils), biochemical, biochemical (total bilirubin, liver
enzymes), serologic (the content of antistriptolysin-O in serum),
ECG, ultrasound.
Results. The observation was carried out in 128 patients with a
clinically manifested form of scarlet fever in children from the age
of 1.5 to 17 years who received inpatient treatment at the Lviv
Oblast infectious clinical hospital during 2013-2017. The diagnosis
of scarlet fever was based on typical clinical symptoms and data
from generally accepted clinical laboratories (hemogram, general
urinalysis), serological (serum ASL-O content), bacteriological
studies.
In 34 (26.6%) children, there was a discrepancy in the clinical and
previous diagnoses with which they were referred to the hospital.
Most (56.3%) cases of the disease were recorded in the age group
of 5-9 years. 94 patients (73.4%) had a moderate form of scarlet
fever, 26 (20.3)% were mild, 8 patients (6.3%) had severe form. In
5 (3.9%) children with moderate forms of scarlet fever, the disease
was accompanied by clinical symptoms of liver damage:
hepatomegaly, jaundice of skin and visible mucous membranes,
as well as changes in the biochemical parameters of blood
(increase in the level of total bilirubin due to direct fraction,
increased activity of the liver enzymes). In addition to the typical
forms of the disease, which were diagnosed in 123 (96.1%)
children, there was an atypical, in particular, extrapharyngeal form
of scarlet fever that developed in 5 (3.9%) children on the
background of chickenpox.
Complicated scarlet fever is reported in 7 (5.5%) patients, usually
associated with untimely initiated treatment. Among the
complications were pneumonia (3), purulent lymphadenitis (2),
purulent otitis (1), glomerulonephritis (1).
In 94 (73.4%) of 128 patients with bacteriological study of mucus
from the oropharyngeal, Streptococcus viridans (86.2%), S.
pneumoniae (11.7%), S. pyogenes (2.1%) were isolated.
Conclusions. The change in the etiological structure of scarlet
fever is dominated by the conditionally pathogenic α-hemolytic S.
viridans, the pathogenicity of which is realized mainly in the
presence of certain preconditions, in particular, on the background
of reduced resistance of the organism. This clearly identifies the
tendency toward moderate forms of scarlet fever, a decrease in
the frequency of complications and atypical forms of the disease.
Despite the involvement in the development of modern scarlet
fever of opportunistic α-hemolytic S. viridans and the emergence
of moderate forms of the disease, the appointment of antibiotics is
mandatory. The development of moderate and atypical forms of
scarlet fever in the case of secretion from the tonsils of
opportunistic streptococci determines the need of conducting
purposeful scientific researches for study of their pathogenic
properties.

VACCINE-PREVENTABLE INFECTIONS /
ВАКЦИНОКЕРОВАНІ ІНФЕКЦІЇ

# 271. Клініко-етіологічна характеристика сучасної
скарлатини у дітей

Прикуда Н., Прокопів О.

Львівський національний медичний університет ім. Данила
Галицького

Вступ. З-поміж бактерійних інфекцій, що не керуються
засобами імунопрофілактики, в умовах сьогодення заслуговує
на увагу скарлатина, як в плані епідеміологічної небезпеки,
так і тяжкості клінічного перебігу, високої частоти
ускладнень. Часто скарлатина реєструється як ГРВІ, що не
зобов'язує до проведення етіологічного розшифрування
діагнозу, а відтак і проведення протиепідемічних заходів. Як
результат – неадекватне лікування без належного
застосування антибактерійних середників та значна частота
розвитку ускладнень.
Методи. Епідеміологічний анамнез, клінічні, лабораторні
(гемограма, загальний аналіз сечі), бактеріологічні
(дослідження слизу з мигдаликів), біохімічні (загальний
білірубін, печінкові ферменти), серологічні (вміст
антистрептолізину-О в сироватці крові)ЕКГ, УЗД.
Результати. Спостереження проведено у 128 хворих на
клінічно маніфестну форму скарлатини дітей віком від 1,5 до
17 років, які знаходилися на стаціонарному лікуванні у
Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні упродовж
2013–2017 років.
У 34 (26,6%) дітей виявлено незбіжність клінічних та
попередніх діагнозів, з якими вони були скеровані в
стаціонар. Найчастіше (56,3%) випадки хвороби реєстрували
у віковій групі 5–9 років. У 94 хворих (73,4%) діагностовано
середньотяжку форму скарлатини, у 26 (20,3)% – легку, у 8
хворих (6,3%) – тяжку форму. У 5 (3,9%) дітей на
середньотяжкі форми скарлатини хвороба супроводжувалася
клінічними симптомами ураження печінки: гепатомегалією,
іктеричністю шкіри та видимих слизових оболонок, а також
змінами біохімічних показників крові (зростання рівня
загального білірубіну за рахунок прямої фракції, підвищення
активності печінкових ферментів). Окрім типових форм
хвороби, які діагностовано у 123 (96,1%) дітей, спостерігали
атипові, зокрема, екстрафарингеальну форму скарлатини, що
розвинулася у 5 (3,9%) дітей на тлі вітряної віспи.
Ускладнений перебіг скарлатини констатований у 7 (5,5%)
хворих, як правило, пов'язаний з несвоєчасно розпочатим
лікуванням. Серед ускладнень спостерігали пневмонію (3),
гнійний лімфаденіт (2), гнійний отит (1), гломерулонефрит (1).
У 94 (73,4%) із 128 хворих при бактеріологічному дослідженні
слизу з ротоглотки виділяли: Streptococcus viridans (86,2%), S.
pneumoniae (11,7%), S. pyogenes (2,1%).
Висновки. Привертає увагу зміна етіологічної структури
скарлатини – домінування умовно-патогенного α-
гемолітичного S. viridans, патогенність якого реалізується
здебільшого за наявності певних передумов, зокрема, на тлі
зниження опірності організму. Розвиток при цьому
середньотяжких та атипових форм скарлатини у випадку
виділення з мигдаликів умовно-патогенних стрептококів
визначає необхідність проведення цілеспрямованих наукових
досліджень щодо вивчення їх патогенних властивостей.
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# 275. Economic profitability of the implemented vaccine
prophylaxis on the example of measles in Zakarpattia Oblast

Tymchyk V.1, Markovych O.1, Kolesnikova I.2

1 SI Zakarpattia Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine;
2 Bohomolets National Medical University

Introduction. Public health is the undisputed value of the state
and is a key aspect of national security.
The priority of the prophylactic direction in health care for the
prevention of diseases will reduce the state budget expenditures
for the treatment of patients. In 2017, 637 cases of measles were
registered in the oblast, an intensive indicator of the incidence of
50.57 per 100 thousand population significantly exceeds that of
Ukraine (11.23). Among children, 567 cases of measles (89%)
were registered. In children ages 1-4, who should have received
the first dose of measles vaccine (MMR-1), 300 cases of measles
were registered, of which 253 (84%) were not vaccinated. Only
6.6% of all patients (42 people) had a two-fold vaccine against
measles in the past. In general, in 2017, vaccination against
measles (MMR-1) covered 62.2% of planned people, revaccination
(MMR-2) - 37.8%. Analyzing the dynamics of morbidity of the
measles and the state of routine immune prophylaxis in
Zakarpattia Oblast in recent years, the epidemic state of the
territory can be characterized as unstable with the presence of risk
factors that support the intensity of the epidemic process.
Methods. Retrospective analysis, statistical calculation of average
indicators of morbidity, population number, probable number of
cases and absolute number of cases of measles prevented by
immunization. The period (1951, 1961, 1971), which preceded the
mass immunization of the population of Zakarpattia Oblast against
measles, during which the average morbidity rate was considered
as typical for this infection and territory, was chosen for the
calculation.
Results. The probable number of cases of measles morbidity that
would have taken place without routine immunization in 2017 is
7283 people. The difference between the probable and actual
number of measles in Zakarpattia Oblast is 6645 cases. By
multiplying the approximate cost of inpatient treatment of one case
of measles for the total number of precautionary cases, an amount
of 39.9 million UAH was received, and the need for an area in the
vaccine to form a specific immunity for 2017 is about 3.7 million
UAH.
Conclusions. By depreciating the prophylactic component, the
state spends much more money on the treatment of
immunocompetent infections. The example of the situation with
measles proves that its treatment is almost 10 times more
expensive than specific prophylaxis.

# 275. Економічна рентабельність впровадженої
вакцинопрофілактики на прикладі кору в Закарпатській
області

Тимчик В.1, Маркович О.1, Колеснікова І.2

1ДУ «Закарпатський обласний лабораторний центр МОЗ
України»;
2Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. Здоров’я населення є беззаперечною цінністю
держави та становить ключовий аспект національної
безпеки. Пріоритет профілактичного напрямку в охороні
здоров'я для попередження захворювань дозволить
скоротити видатки державного бюджету на лікування
хворих. У 2017 році в регіоні зареєстровано 637 випадків
кору, інтенсивний показник захворюваності 50,57 на 100 тис.
населення значно перевищує аналогічний в Україні (11,23).
Серед дитячого населення зареєстровано 567 випадків кору
(89%). У діток віком 1-4 роки, які мали б отримати першу дозу
вакцини проти кору (КПК-1) зареєстровано 300 випадків
кору, із них 253 особи (84%) виявилися не щепленими. Лише
6,6% усіх хворих (42 осіб) мали в анамнезі двократне
щеплення проти кору. Загалом, у 2017 році вакцинацією
проти кору (КПК-1) охоплено 62,2% запланованих осіб,
ревакцинацією (КПК-2) - 37,8%. Аналізуючи динаміку
захворюваності кором та стан рутинної імунопрофілактики в
Закарпатській області за останні роки, епідемічний стан
території можна охарактеризувати як нестійкий із наявністю
чинників ризику, що підтримують інтенсивність епідемічного
процесу.
Методи. Ретроспективний аналіз, статистичний розрахунок
середніх показників захворюваності, чисельності населення,
імовірної кількості випадків та абсолютної кількості
попереджених шляхом імунопрофілактики випадків кору. Для
розрахунку вибрано період (1951, 1961, 1971 роки), що
передував початку масової імунізації населення
Закарпатської області проти кору, протягом якого середній
показник захворюваності розглядався як типовий для даної
інфекції та території.
Результати. Імовірна кількість випадків захворювань на кір,
що мали би місце без проведення рутинної
імунопрофілактики у 2017 році становить 7283 особи. Різниця
між імовірною та фактичною кількістю захворювань кором в
Закарпатській області – 6645 випадки. Помноживши
орієнтовну вартість лікування одного випадку кору в умовах
стаціонару на загальну кількість попереджених випадків,
отримано суму 39,9 млн. грн., а потреба області у вакцині для
формування специфічного імунітету на 2017 рік становить
близько 3,7 млн. грн.
Висновки. Нівелюючи профілактичну складову, держава
витрачає на лікування імунокерованих інфекцій значно більші
кошти. На прикладі кору доведено, що його лікування майже
в 10 разів дорожче, ніж специфічна профілактика.
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# 280. The condition of epidemiological poliomyelitis
surveillance in Volyn Oblast and epidemic situation forecast

Ienzhyievska I., Yanko N., Polukhtovych O.

SI Volyn Oblast Laboratory Center of the MоH of Ukraine

Introduction. Lack of polio vaccines in the past few years, active
anti-vaccine campaign led to an outbreak in Ukraine in 2015
caused by circulating vaccine-derived poliovirus (VDPV). The
purpose of the research was to study the existence of
preconditions for the emergence and circulation of VDPV in the
oblast.
Methods. Statistical reports on immunization (form #6 for
2006-2017), acute flaccid paralysis (AFP)/poliomyelitis
surveillance data from 2006 to 2017, 36 charts of epidemiological
examination of patients with AFP, results of virological studies
performed on sensitive L20b cell cultures and RD 230 sewage
water samples; virological examinations of 72 healthy children and
98 contact persons from AFP focuses inVolyn oblast in 2015-2017
were analyzed.
Results. The Oblast has accumulated a large number of people
who have no vaccination against poliomyelitis. 99,4 - 81% of
children in the first year of life were immunized until 2010. Since
2010 this indicator was constantly decreasing, and in 2017 the
level was critical - 29%. The same trend persists among other age
groups. The number of refusals from polio vaccination among
children under the age of 2 has almost doubled from 2015 to 2017.
36 patients with AFP were identified over the past 12 years in
Volyn, 19.5% of which were "hot cases". According to the new
requirements for quality indicators of epidemiological surveillance
(3 cases of AFP per 100 thousand children), the calculated
indicator in the oblast was not fulfilled during the past two years.
On 6 administrative territories of the oblast (33%), cases of AFP
were not recorded at all. The Central Polio Diagnostic Laboratory
(Kyiv) detected vaccine strains of viruses in one third of the
patients (vaccine poliovirus type 3 in two cases, vaccine poliovirus
type 2 - in one case) during virological studies of samples from 9
children with AFP in 2015 and 2016. Including 1 "hot" case of AFP
with detection of vaccine poliovirus type 3 which was registered in
two faecal samples. 14 vaccine derived strains of polioviruses
(14.3%) were isolated from people who were in AFP focuses in
2015 and 2016 (98 people): virus type 1 - in 2 samples; virus type
2 - in 1 sample; virus type 3 - in 9 samples; a combination of
viruses types 1, 2 and 3 - in 2 samples. In 2017, vaccine poliovirus
type 3 was detected in two (2,8%) out of 72 examined healthy
children. 3 cases (1,3%) out of the 230 samples of sewage water
positive: type 3 vaccine poliovirus was detected in 2 samples,
Coxsackie B5 - in one.
Conclusions. There is a real threat of emergence and circulation
of VDPV in the oblast according to the data that shows a low level
of poliomyelitis immunization in children and detection of vaccine-
derived strains in the environment and in humans. Due to its
location near the country borders, Volyn becomes threatened with
the spread of poliomyelitis caused by "wild" strains of the virus in
case of their import from endemic areas. Therefore, the system of
epidemiological surveillance of poliomyelitis in the oblast needs to
be improved at all levels in order to implement rapid and
appropriate measures.
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# 280. Стан епідеміологічного нагляду за поліомієлітом у
Волинській області та прогноз епідемічної ситуації

Єнжиєвська І., Янко Н., Полухтович О.

ДУ «Волинський обласний лабораторний центр МОЗ
України»

Вступ. Відсутність у минулі роки достатньої кількості вакцин
проти поліомієліту, активна антивакцинальна кампанія,
призвели до виникнення в Україні у 2015році спалаху,
викликаного циркулюючими вакцино-спорідненими
поліовірусами (ВСПВ). Метою дослідження було вивчення
наявності передумов появи та циркуляції ВСПВ в області.
Методи. Проаналізовано статистичні звіти з
імунопрофілактики (форма 6 за 2006-2017роки), дані
епіднагляду за гострими в’ялими паралічами(ГВП)/
поліомієлітом з 2006 по 2017 рік, 36 карт епідобстеження
хворих на ГВП, результати вірусологічних досліджень,
проведених на чутливих культурах клітин L20b та RD 230
проб стічної води; вірусологічних обстежень 72 здорових
дітей та 98 контактних осіб із вогнищ ГВП у Волинській
області за 2015-2017рр.
Результати. В області накопичилась велика кількість осіб, у
котрих відсутні щеплення проти поліомієліту. До 2010 року
охоплення вакцинацією дітей першого року життя складало
99,4 - 81%. Починаючи з 2010 року цей показник набув сталої
тенденції до зниження, досягнувши у 2017р. критично
низького рівня - 29%. Така ж тенденція зберігається і серед
інших вікових груп. Кількість відмов від щеплень проти
поліомієліту серед дітей віком до 2-х років з 2015 до 2017р.
зросла майже вдвічі. За останніх 12 років на Волині виявлено
36 хворих на ГВП, серед котрих 19,5% «гарячих випадків».
Враховуючи нові вимоги до індикаторних показників якості
епіднагляду (3 випадки ГВП на 100 тисяч дитячого
населення), розрахунковий показник в області не
виконується на протязі двох останніх років. На 6
адміністративних територіях регіону (33%) випадки ГВП
взагалі не реєструвались. При вірусологічних дослідженнях
зразків від 9-ти дітей з ГВП у 2015 та 2016 роках,
Центральною лабораторією з діагностики поліомієліту (м.
Київ) ізольовано вакцинні штами вірусів у третини захворілих
(в двох випадках вакцинний поліовірус 3 типу, в одному -
вакцинний поліовірус 2 типу). В тому числі, зареєстровано 1
«гарячий» випадок ГВП з виділенням вакцинного поліовірусу
3 типу у двох пробах фекалій. Від контактних із вогнищ ГВП у
2015 та 2016 роках (98 осіб) ізольовано 14 вакцинних штамів
поліовірусів (14,3%): вірус 1 типу у 2 зразках; вірус 2 типу в
1зразку; вірус 3 типу у 9 зразках; в 2 зразках комбінацію
вірусів 1, 2 та 3 типів. В 2017р. із 72 обстежених здорових
дітей у двох (2,8%) ізольовано вакцинний поліовірусу 3 типу.
Із 230 проб стічної води в 3-х випадках (1,3%) виявлено
позитивні знахідки: вакцинний поліовірус 3 типу ізольовано в
2-х зразках, в одному - Коксакі В5.
Висновки. На тлі низького рівня охоплення щепленнями
дитячого населення проти поліомієліту, виділення вакцинних
штамів поліовірусів із довкілля та людей, в області існує
реальна загроза виникнення та циркуляції ВСПВ. В зв’язку із
своїм транскордонним розташуванням Волинь набуває
загрози поширення поліомієліту, викликаного «дикими»
штамами вірусу в разі їх завезення із ендемічних територій.
Тому, система епідеміологічного нагляду за поліомієлітом в
регіоні потребує удосконалення на всіх рівнях його
проведення для запровадження швидких відповідних заходів.
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# 330. Tetanus: age structure of disease incidence and
mortality in Ukraine in 2015-2017

Slesarchuk O.1, Malova O.1, Henyk I.1, Sahaydak H.2, Motyka O.1

1SI Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene of the
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2Communal 5th City Clinical Hospital of Lviv

Introduction. Tetanus remains socially significant because of the
frequent difficult course and subsequent disability of the diseased,
high mortality. In economically developed countries, this is
predominantly an illness of the adults, due to the weakening of
individual anti-toxic immune protection.
The purpose of the work was to analyze the disease incidence of
tetanus in Ukraine in recent years secondary to violations of the
system of specific vaccine prophylaxis.
Methods. The analysis of the disease incidence of tetanus in 2015
- 11 months of 2017, according to the official statistical forms of the
Ministry of Health of Ukraine and maps of the epidemiological
work-up of the centers, which came to the SD "LNIIEG Ministry of
Health of Ukraine". Work with personal data was conducted with
strict adherence to the rules of bioethics.
Results. During the investigated period, 37 cases of tetanus were
registered (an intensive index of 0.02 - 0.04 per 100 thousand), of
which 14 cases - among children (0,05 - 0,08 per 100 thousand);
about half were very difficult forms. In 2016, children accounted for
60% of those who fell ill with tetanus. The main number of
diseases (11 cases) fell on the age group of 5-9 years and for the
period 2016 - 2017 years.
Among adults, at least 30% were persons under the age of 60
(from 22 to 58 years inclusive, including a fatal case of a person of
47 years). The rest were elderly people aged 70 to 89, of which
more than half died due to this disease. In 2017, a fatal case of a
non-vaccined 5-year-old child was registered. The "youth" of the
tetanus in Ukraine can be explained by the formation of large
layers of the non-vaccined persons, in particular children. In order
to prevent the disease of the elderly, it is advisable to review the
accepted vaccination scheme; probably, this age group should be
vaccined not every 10, but every 5 years.
Conclusions. In Ukraine, the age structure of tetanus-sick
persons includes an abnormally high percentage of children and
persons under the age of elderly. This is a result of many years of
violations of the vaccine prophylaxis of managed infections and
insufficient level of anti-tetanus immune protection in a large part
of the population, which causes mortality.

# 330. Правець: вікова структура захворюваності та
летальність в Україні у 2015–2017 роках

Слесарчук О.1, Малова О.1, Геник І.1, Сагайдак Г.2, Мотика О.1

1ДУ «Львівський НДІ епідеміології та гігієни МОЗ України»;
2Комунальна 5-а міська клінічна лікарня м. Львова

Вступ. Правець залишається соціально значимим через
частий важкий перебіг та наступну інвалідизацію захворілих,
високу летальність. В економічно розвинутих країнах це
переважно хвороба осіб похилого віку, пов’язана з
ослабленням індивідуального антитоксичного імунного
захисту.
Метою роботи було провести аналіз захворюваності на
правець в Україні за останні роки на фоні порушень системи
специфічної вакцинопрофілактики.
Методи. Проведено аналіз захворюваності на правець у 2015
– 11 міс. 2017 рр. за даними офіційних статистичних форм
МОЗ України та картами епідемічного обстеження вогнищ,
які надходили в ДУ «ЛНДІЕГ МОЗ України». Робота з
персональними даними проводилась із суворим дотриманням
норм біоетики.
Результати. Протягом досліджуваного періоду було
зареєстровано 37 випадків правцю (інтенсивний показник
0,02 – 0,04 на 100 тис.), з них 14 випадків – серед дитячого
населення (0,05 – 0,08 на 100 тис.); близько половини склали
дуже важкі форми. У 2016 р. діти становили 60 % осіб, що
захворіли на правець. Основна кількість захворювань (11
випадків) припала на вікову групу 5-9 років і на період 2016 –
2017 рр.
Серед дорослих не менше 30 % склали особи віком молодше
60 років (від 22 до 58 років включно, в т.ч. летальний випадок
особи 47 років). Решту становили літні особи віком від 70 до
89 років, з яких більше половини померло внаслідок даного
захворювання. У 2017 році зареєстровано летальний випадок
не щепленої 5-річної дитини. «Помолодшання» правцю в
Україні можна пояснити формуванням значних прошарків
нещеплених осіб, зокрема, дітей. Для запобігання
захворюванню літніх осіб доцільно переглянути прийняту
схему щеплень; імовірно, дану вікову групу слід щеплювати не
кожні 10, а кожні 5 років.
Висновки. В Україні вікова структура осіб, що захворіли на
правець, включає аномально високий відсоток дітей та осіб,
що не досягли літнього віку. Це є наслідком багаторічних
порушень схеми вакцинопрофілактики керованих інфекцій та
недостатнього рівня протиправцевого імунного захисту у
значної частини населення, що спричиняє летальність.
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# 367. Comparative analysis of environmental restrictions on
the effectiveness of vaccines in the immunization schedule

Mokhort H.

Bogomolets National Medical University

Introduction. The use of vaccines for the reduction and
eradication of infectious diseases is based on the natural
phenomenon of developing a specific immunological tolerance or
developing an immunity to a recurrent infectious disease due to a
relevant pathogen. The presence of individual and herd immunity
is one of the main characteristics of the host (human) population.
Continuous global use of vaccines and their future list extension
require periodical refinement, reassessment and synthesis of
theoretical (epidemiological and environmental) bases of their
practical use.
The purpose of our research is to establish the existence and
nature of the connection between the ecological characteristics of
the pathogen and host populations and the potential effectiveness
of the vaccines.
Methods. In our research, we used a combination of heuristic
method and methods of environmental study. According to the
literature, we identified the most important environmental
properties, of the main vaccinated infections that were compared
with their epidemiological indicators in the recent decades in
Ukraine and other countries of the European region of The World
Health Organization and with the degree of potential effectiveness
of each vaccine according to an arbitrary scale (high, medium,
low).
Results. Effective vaccines are developed predominantly against
rapid high-contagious anthropogenic infections, the pathogens of
which are highly specialized obligate parasites with a stable
antigenic structure; if the infection is non-lethal, in most cases a
long and tense specific individual and herd immunity is formed
(measles, rubella, epidemic mumps, diphtheria, pertussis, etc.).
Average effectiveness vaccines are developed against the
infections that partly meet the listed characteristics (influenza,
meningococcal disease, and other invasive bacterial infections).
Vaccines against infections that meet only a few of the listed
characteristics (tuberculosis, etc.) are the least effective.
Conclusions. Development and mass use of vaccines makes
sense first of all for those infectious diseases which can develop
naturally acquired long-term, intense, specific, individual and herd
immunity.
The degree of vaccine effectiveness corresponds to the degree of
compliance between the method of its administration and/or the
degree of compliance of the vaccine process and the natural
course of the non-lethal infectious process.
Our future research suggests a further search and synthesis of
environmental and epidemiological data that proves or disproves
our assumption that vaccine effectiveness depends on the
environmental preconditions for interaction between the pathogen
and host populations.
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# 367. Порівняльний аналіз екологічних обмежень
ефективності вакцин календаря щеплень

Мохорт Г.

Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця

Вступ. Використання вакцин для зменшення та ліквідації
інфекційних хвороб ґрунтується на природному феномені
формування специфічної імунологічної несприйнятливості або
імунітету до повторного інфекційного захворювання після
інфікування відповідним збудником. Наявність
індивідуального та популяційного імунітету є однією з
ключових характеристик популяції хазяїна (людини). Тривале
глобальне використання вакцин та збільшення їх переліку в
перспективі потребує періодичного уточнення, перегляду та
узагальнення теоретичних (епідеміологічних та екологічних)
основ їх практичного застосування.
Мета нашого дослідження – встановити наявність та
характер зв’язку між екологічними характеристиками
популяцій збудника й хазяїна та потенційною ефективністю
вакцин.
Методи. В нашому дослідженні ми використали поєднання
евристичного методу та екологічного дослідження. За
даними літератури для основних вакцинокерованих інфекцій
ми визначили найважливіші екологічні властивості, які було
співставлено з їх епідеміологічними показниками за останні
десятиліття в Україні й інших країнах Європейського регіону
Всесвітньої організації охорони здоров’я та ступенем
потенційної ефективності кожної вакцини за умовною
шкалою (висока, середня, низька).
Результати. Ефективні вакцини розроблено переважно
проти швидких висококонтагіозних антропонозних інфекцій,
збудниками яких є обліґатні вузькоспеціалізовані паразити зі
стабільною антигенною структурою, при нелетальному
інфікуванні якими в більшості випадків формується тривалий
та напружений специфічний індивідуальний та популяційний
імунітет (кір, краснуха, епідемічний паротит, дифтерія,
кашлюк тощо). Вакцини з середньою ефективністю
розроблено для тих інфекцій, які частково відповідають
перерахованому переліку характеристик (грип, менінгококова
інфекція та інші інвазивні бактеріальні інфекції). Найменшу
ефективність мають вакцини проти інфекцій, які
відповідають лише декільком перерахованим
характеристикам (туберкульоз тощо).
Висновки. Створення та масове застосування вакцин має
сенс в першу чергу для тих інфекційних захворювань, при
яких можливе природне формування тривалого,
напруженого, специфічного, індивідуального та популяційного
імунітету.
Міра ефективності вакцини відповідає мірі відповідності
способу її введення та/або мірі відповідності вакцинального
процесу природному перебігу нелетального інфекційного
процесу.
Наші майбутні дослідження передбачають подальший пошук
та узагальнення екологічних та епідеміологічних даних, які
доводять або спростовують наше припущення щодо
залежності ефективності вакцин від екологічних передумов
взаємодії популяцій збудника та хазяїна.
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# 377. Population-based study of the pertussis morbidity
dynamics and DPT vaccine coverage in Ukraine in 1988-2016

Hrynkevych K., Mokhort H.

Bogomolets National Medical University

Introduction. Routine DPT immunization vaccine was introduced
in Ukraine in 1962 and is performed until the present time. In
comparison with the pre-vaccination period in Ukraine, the
pertussis mortality has decreased by 216 times (99,53%), and the
incidence by 47 times (97,87%). The wide fluctuations in
vaccination coverage among the children of Ukraine were seen
during 1988-2016, while they differed significantly from the
indicators of morbidity dynamics. The aim of our work is to
determine the statistical relationship between the incidence of
pertussis and coverage of child population with the third dose of
the DPT vaccine in Ukraine in 1988-2016.
Methods.We used the method of ecological or population studies.
The study design is the calculation of the Pearson correlation
coefficient for the annual pertussis morbidity and annual indicators
of percentage of children covered by the third DPT dose, number
of children immunized by three doses of DPT for the last five
years, and the annual number of children under the age of 1 year.
The analysis was conducted according to the statistical disease
monitoring and vaccination data of the Ministry of health of Ukraine
for 1988-2016.
Results. The correlation coefficient between the annual incidence
rates and the percentage of DPT vaccinated population ranged
from -0,0724 to -0,0626 that indicates no statistical correlation. The
correlation coefficient between the annual morbidity rates and the
number of vaccinated people during the last 5 years ranged from
0,3774 to 0,5677, which indicates a direct (positive) correlation of
medium strength between the number of vaccinated and the
number of sick children. The correlation coefficient between the
annual morbidity rates and number of children population shows a
strong direct statistical relationship (correlation from 0,6654 to
0,7849), which is nonsense at first glance, but most likely can
testify to reaching the limit of effectiveness of immunization against
pertussis and stabilization of the share of receptive population.
Conclusions. For statistical evaluation of the impact of vaccination
on morbidity, we propose to use not only the percentage of
vaccinated children, but the number of children vaccinated during
the previous years or the number of children in separate age
groups. Our results of correlation analysis of the incidence of
pertussis and immunization coverage of children may indicate the
minimum level of the incidence or biological limit of effectiveness of
vaccination against this infection. For confirmation or refutation of
the obtained results, in future we plan to find and analyze the data
on the morbidity dynamics and DPT immunization coverage in
other countries belonging to the WHO European region.

# 377. Популяційне дослідження динаміки захворюваності
на кашлюк та охоплення населення АКДП-вакциною в
Україні в 1988-2016 роках

Гринкевич K., Мохорт Г.

Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця

Вступ. Рутинна імунізація АКДП-вакциною була
запроваджена в Україні в 1962 році й проводиться до цього
часу. В порівнянні з довакцинальним періодом в Україні
смертність від кашлюка зменшилась в 216 разів (на 99,53%),
а захворюваність – в 47 разів (на 97,87%). Протягом 1988–
2016 років спостерігалися значні коливання показників
охоплення вакцинацією серед дитячого населення України,
які суттєво відрізнялись від показників динаміки
захворюваності. Метою нашої роботи є визначення
статистичного зв’язку між показниками захворюваності на
кашлюк та охоплення дитячого населення третьою дозою
АКДП-вакцини в Україні в 1988–2016 роках.
Методи. Нами використано метод екологічного або
популяційного дослідження. Дизайн дослідження –
обрахування коефіцієнтів кореляції Пірсона для річних
показників захворюваності на кашлюк та річних показників
відсотка охоплення дитячого населення третьою дозою
АКДП-вакцини, сумарної кількості дітей, які щеплені трьома
дозами АКДП протягом останніх 5 років, та щорічної кількості
дітей віком до 1 року. Аналіз було проведено за даними
статистичного обліку захворюваності та щеплень МОЗ
України за період 1988–2016 років.
Результати. Коефіцієнт кореляції між річними показниками
захворюваності та відсоток щеплених АКДП-вакциною
становив від -0,0724 до -0,0626, що вказує на відсутність
статистичної кореляції. Коефіцієнт кореляції між річними
показниками захворюваності та кількості щеплених за
останні 5 років коливався в межах від 0,3774 до 0,5677, що
вказує на прямий (позитивний) статистичний зв’язок
середньої сили між кількістю щеплених та кількістю хворих
дітей. Коефіцієнт кореляції між річними показниками
захворюваності та кількістю дитячого населення демонструє
сильний прямий статистичний зв’язок (кореляція від 0,6654
до 0,7849), що на перший погляд є абсурдним, але
правдоподібно може свідчити про досягнення межі
ефективності щеплень проти кашлюка та стабілізації частки
сприйнятливого до нього населення.
Висновки. Для статистичної оцінки впливу вакцинації на
захворюваність ми пропонуємо використовувати не тільки
відсоток щеплених дітей, але й кількість дітей, щеплених
протягом попередніх років або кількість дітей в окремих
вікових групах. Наші результати кореляційного аналізу
захворюваності на кашлюк та охоплення дитячого населення
щепленнями можливо свідчать про досягнення мінімального
рівня захворюваності або біологічної межі ефективності
щеплень проти цієї інфекції. Для підтвердження або
спростування отриманих результатів нами в майбутньому
передбачено здійснення пошуку та аналізу даних динаміки
захворюваності на кашлюк та охоплення АКДП-вакциною в
інших країнах Європейського регіону ВООЗ.
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# 378. Identification of genotypes of measles viruses, which
circulated in Ukraine in 2017

Demchyshyna I., Kutseva V., Prykhodko E., Gluzd O.

SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. The support of epidemiological well-being of the
country is guaranteed by high-quality and timely laboratory
diagnostics at the early stages of development of outbreaks of
measles and rubella diseases. The constant surveillance of the
circulating genotypes of viruses being the pathogens of the
specified infections on all of the administrative territories allows
determining the source of importation and spread of infection. The
existing laboratory network for the diagnosis of measles and
rubella provides a timely and reliable laboratory diagnosis of these
infections. Laboratories are accredited in the laboratory network of
the World Health Organization (WHO) of the European Region,
and the laboratory staffs undergo the annual professional testing.
Methods. The polymerase chain reaction (PCR) method was used
in order to identify the nucleic acid fragments of the measles virus
in clinical specimens (urine, nasopharyngeal washes) from patients
with measles. The genotype identification was carried out by
sequencing method at the WHO's Regional Reference Laboratory
(RRL).
Results. Specialists of the laboratory centers of the Ministry of
Health of Ukraine organize the sampling and delivery of specimens
for genotyping (urine and nasopharyngeal washes) taken from
patients with suspected measles to the National Laboratory for the
diagnosis of measles and rubella. With financial support from
WHO, samples are sent to the WHO's Regional Reference
Laboratory for the diagnosis of measles and rubella in the city of
Luxembourg (Luxembourg). In 2017, 283 samples were collected
for further study, the definition of the genotype.
At the beginning of the elevation in disease incidence for measles
during December 2016 – February 2017, from patients with
measles registered in the territories of the Ivano-Frankivsk,
Dnipropetrovsk Oblasts and Kyiv, the circulating D8 measles virus
genotype was identified, which was similar to the two genetic lines,
as follows: MVs/Cambridge.GBR /5.16 (the Ivano-Frankivsk
Oblast) and MVi/Hulu Langat.MYS/26.11 (the Dnipropetrovsk
Oblast and Kyiv).
However, according to the results of research of samples taken
from patients with measles during March – June 2017, the National
Laboratory received the data concerning the circulation of several
genotypes of different genetic lines, referring both to the D8
genotype and to the B3 and D9 genotypes, in the territory of
Ukraine. Thus, among genotypes identified during the year, the
genotypes such as MVs/Dublin.IRL/8.16 B3; MVi/
Villupuram.IND/03.07 D8; MVs/Kabul.AFG/20.2014/3B3 were also
registered.
Conclusions. Accordingly to the obtained results, in Ukraine, the
circulation of the measles virus genotypes of 6 different genetic
lines related to the D8 genotypes, as well as the B3 and D9
genotypes, which were first detected on the territory of Ukraine,
was found. The identified strains were similar to strains originating
from the United Kingdom, Malaysia, India, Ireland, Afghanistan,
and Singapore. Thus, we can conclude concerning the sources of
the measles import to Ukraine.
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# 378. Визначення генотипів вірусів кору, що
циркулювали в Україні у 2017 році

Демчишина І., Куцева В., Приходько Є., Глузд О.

ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України»

Вступ. Підтримка епідемічного благополуччя країни
забезпечується якісною та своєчасною лабораторною
діагностикою на ранніх стадіях розвитку спалахів
захворювань на кір та краснуху. Постійний нагляд за
циркулюючими генотипами вірусів - збудників зазначених
інфекцій на всіх адміністративних територіях дозволяє
визначати джерело завезення та поширення інфекції.
Існуюча лабораторна мережа з діагностики кору та краснухи
забезпечує своєчасну і достовірну лабораторну діагностику
вказаних інфекцій. Лабораторії акредитовані в лабораторній
мережі Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ)
Європейського регіону, а співробітники лабораторій
проходять щорічне професійне тестування.
Методи. Використовувався метод полімеразної ланцюгової
реакції (ПЛР) з метою визначення фрагментів нуклеїнової
кислоти вірусу кору у клінічних зразках від хворих на кір
(сеча, носоглоткові змиви). Встановлення генотипу
проводилось шляхом секвенування у Регіональній референс
лабораторії (РРЛ) ВООЗ.
Результати. Фахівці лабораторних центрів МОЗ України
організовують відбір та доставку зразків для генотипування
(сечі та носоглоткових змивів) від хворих з підозрою на кір до
Національної лабораторії з діагностики кору і краснухи. За
фінансової підтримки ВООЗ зразки направляються до
Регіональної референс-лабораторії ВООЗ з діагностики кору
та краснухи у м. Люксембург (Люксембург). У 2017 році
відібрано 283 зразки з метою проведення подальшого
вивчення – визначення генотипу.
На початку підвищення захворюваності на кір протягом
грудня 2016 року – лютого 2017 року від хворих на кір,
зареєстрованих на територіях Івано-Франківської,
Дніпропетровської областей та м. Київ було визначено
циркулюючий генотип вірусу кору D8, подібний до 2-х
генетичних ліній: MVs/Cambridge.GBR/5.16 (Івано-
Франківська область) та MVi/Hulu Langat.MYS/26.11
(Дніпропетровська область та м. Київ).
Однак, за результатами досліджень зразків від хворих на
кір, відібраних протягом березня-червня 2017 року,
Національною лабораторією отримано дані щодо циркуляції
на території України вже декількох генотипів різних
генетичних ліній, що відносяться як до генотипу D8, так і до
генотипів B3 та D9. Отже, серед визначених протягом року
генотипів також зареєстровано генотипи MVs/Dublin.IRL/8.16
B3; MVi/Villupuram.IND/03.07 D8; MVs/Kabul.AFG/20.2014/3B3.
Висновки. Отримані результати встановили циркуляцію на
території України генотипів вірусу кору 6 різних генетичних
ліній, що відносяться до генотипів D8, а також, вперше
виявлених на території країни, генотипів В3 і D9. Визначені
штами подібні до штамів, що походять з Великої Британії,
Малайзії, Індії, Ірландії, Афганістану та Сінгапуру. Таким
чином, можна зробити висновок щодо джерел імпортування
кору в Україну.
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# 379. Laboratory monitoring of polioviruses circulating
among people in Ukraine in 2017

Demchyshyna I., Kutseva V., Prykhodko E., Gluzd O.

SI Public Health Center of the MоH of Ukraine

Introduction. The assignment to Ukraine the status of the country
free of circulating "wild" poliovirus requires the high-quality
laboratory monitoring of the polioviruses circulation among
different populations and in the environment. In the case of
detecting genetically modified poliovirus variants that have the
ability to cause the diseases similar to cases of poliomyelitis
among the susceptible population, it could be possible to prevent
the poliomyelitis outbreaks in a timely manner. Consequently, the
laboratory data concerning the polioviruses circulation allow
conducting the preventive measures in order to prevent the
distribution of both polioviruses and their circulating derivatives.
Methods. The method of viral cultures was used to isolate polio
and other non - poliomyelitis enteroviruses using the laboratory
finite cell lines (L20b and RD), based upon the presence of the
specific cytopathogenic effect. The intratypic differentiation
regarding the determination of the poliovirus origin ("wild" or
vaccine) was performed using the polymerase chain reaction
(PCR) and the sequence analysis in the Regional Reference
Laboratory of the World Health Organization.
Results.With the aim to monitor the poliovirus circulation, the
laboratory work-up of 1342 patients with neuroinfections including
243 persons (18.1 %) with serosal meningitides was carried out. In
the specified group of patients, 2 strains of type 3 polioviruses (the
Poltava Oblast) were detected. Positive findings of the Coxsackie
B group enteroviruses amounted to 0.5% (7 strains); of the ЕСНО
(Enteric Cytopathic Human Orphan)-group (including type 30) –
0.52% (7 strains), and of not typed enteroviruses (NTEV) – 1.6%
(22 strains).
Among the surveyed 2627 patients with acute intestinal infections,
the positive results of enterovirus detection were obtained in 64
cases (2.4 %) including polioviruses – in 0.15% (4 strains). The
type 1 poliovirus was isolated in 1 case from the patient in the
Sumy Oblast; the type 3 poliovirus – in 3 cases from patients in the
Zaporizhzhia and Lviv Oblasts. Positive findings of the Coxsackie
B group enteroviruses amounted to 0.65% (17 strains), Coxsackie
A – 0.19% (5 strains), NTEV – 1.45% (38 strains).
As a preventive measure, 3455 healthy individuals were screened.
Positive results of enterovirus detection were obtained in 34 cases
(0.98%). Polioviruses were isolated in 7 cases (0.2%), as follows:
the type 1 viruses – 1 strain (the Odesa Oblast) and the type 3
viruses – 6 strains (the Volyn, Kyiv, Lviv, Odesa Oblasts). 14
strains of the Coxsackie B group viruses (0.41%) were isolated in
the Kiev and Kherson Oblasts; 13 strains of NTEV (0.4%) were
isolated as well.
Conclusions. The conduction of laboratory monitoring revealed
the lack of circulation of "wild" poliovirus, as well as of its
circulating derivatives among people in the country during the
2017. Isolated from both patients and healthy individuals, strains of
polioviruses belonged to the vaccine strains as determined in
accordance with the results of intratypic differentiation. So, the
Ukraine's status as the country free of circulating "wild" poliovirus
was confirmed in the period covered.

# 379. Лабораторний моніторинг циркуляції поліовірусів
серед людей в Україні у 2017 році

Демчишина І., Куцева В., Приходько Є., Глузд О.

ДУ «Центр громадського здоров'я МОЗ України»

Вступ. Присвоєння Україні статусу країни вільної від
циркуляції «дикого» поліовірусу вимагає якісного
лабораторного моніторингу циркуляції поліовірусів серед
різних груп населення і в довкіллі. У разі виявлення
генетично змінених варіантів поліовірусу, що мають здатність
викликати захворювання, подібні до випадків поліомієліту
серед сприйнятливого населення, існує можливість своєчасно
попередити спалахи поліомієліту. Отже, лабораторні дані
щодо циркуляції поліовірусів дозволяють проводити
профілактичні заходи щодо попередження розповсюдження
як поліовірусів, так і їх циркулюючих дериватів.
Методи. Використовувався вірусологічний метод
дослідження з метою ізоляції поліо- та інших неполіомієлітних
ентеровірусів у перещеплюваних лабораторних клітинних
лініях (L20b та RD) за наявністю специфічного
цитопатогенного ефекту. Внутрішньотипова диференціація
щодо визначення походження поліовірусу («дикий» або
вакцинний) проводилась із використанням полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) та секвенування у Регіональній
референс лабораторії Всесвітньої організації охорони
здоров’я.
Результати. З метою моніторингу циркуляції поліовірусів
проведено лабораторне обстеження 1342 хворих з
нейроінфекціями, у т.ч. 243 осіб (18,1 %) - із серозними
менінгітами. У зазначеній групі хворих виявлено 2 штами
поліовірусів типу 3 (Полтавська область). Позитивні знахідки
ентеровірусів групи Коксаки В становили 0,5 % (7 штамів);
групи ЕСНО ( у т.ч. типу 30) – 0,52 % (7 штамів), нетиповані
ентеровіруси (НТЕВ) – 1,6 % (22 штами).
Серед обстежених 2627 хворих із гострими кишковими
інфекціями позитивні результати виявлення ентеровірусів
одержані у 64 випадках (2,4 %), у т.ч. поліовіруси - 0,15 % (4
штами). Поліовірус типу 1 виділено у 1 випадку від хворого у
Сумській області; поліовірус типу 3 – у 3 випадках від хворих
у Запорізькій та Львівській областях. Позитивні знахідки
ентеровірусів групи Коксаки В становили 0,65 % (17 штамів),
Коксаки А – 0,19 % (5 штами), НТЕВ – 1,45 % (38 штамів).
З профілактичною метою обстежено 3455 здорових осіб.
Позитивні результати виявлення ентеровірусів одержані у 34
випадках (0,98 %). Поліовіруси виділено у 7 випадках (0,2 %):
типу 1 - 1 штам (Одеська область) та типу 3 – 6 штамів
(Волинська, Київська, Львівська, Одеська області). Виділено
14 штамів вірусів групи Коксаки В (0,41 %) у Київській та
Херсонській областях та 13 штамів НТЕВ (0,4 %).
Висновки. Проведення лабораторного моніторингу
встановило відсутність циркуляції «дикого» поліовірусу, а
також його циркулюючих дериватів серед людей на території
країни протягом 2017 року. Ізольовані як від хворих, так і від
здорових осіб штами поліовірусів за результатами
внутрішньотипової диференціації належать до вакцинних
штамів. Отже, за звітний період підтверджено статус
України, як країни, вільної від циркуляції «дикого»
поліовірусу.
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Introduction. According to the European Regional Committee for
the Verification of Measles and Rubella Elimination, in 2016, 42 of
53 countries of the WHO European Region interrupted endemic
transmission of the measles virus. Despite significant advances in
the fight against measles, 21,315 cases of this infection were
registered in the Region in 2017, and 35 people died. The largest
number of patients was registered in Romania, Italy and Ukraine.
Fifteen countries of the Region reported the outbreak. The aim of
the study was to determine epidemiological characteristics of the
measles outbreaks in Ukraine.
Methods.We analyzed available national data on measles
immunization, incidence and outbreak reports for the period
2012-2018.
Results. Measles remains an endemic disease for Ukraine. Low
incidence rate in 2013-2016 (0.24-7.8 per 100 000 population) can
be explained by natural immunization during 2012 outbreak, when
12 746 measles cases were reported (27.95 per 100 000), rather
than vaccination.
Due to the significant underfunding of the state immunization
program, vaccine deficits and anti-vaccination campaigns,
immunization coverage against measles, mumps and rubella
MMR1 decreased from 78.8% in 2012 to 45.5% in 2016, and
MMR2 decreased from 83.7% in 2012 to 30.2% in 2016.
In addition to sporadic cases, measles outbreaks were registered
in the country in household settings, in organized groups, as well
as in healthcare and recreational institutions (2 nosocomial
outbreaks in 2014; 5 in 2017). In 2016, 102 measles cases were
registered, including 45 cases (44.1±4.9%) that contribute to 5
outbreaks. One patient died (the mortality rate was 0.98%).
In 2017, measles affected 4782 people, including 969 during 102
outbreaks (20.3±0.6% of the total number of cases). Four patients
died of the measles complications, mortality rate was 0.08%.
Outbreaks were registered in 16 regions; the highest number was
in Ivano-Frankivsk and Odesa (21 in each), Chernivtsi (16), and
Ternopil (10) regions. Half of the outbreaks occurred in educational
institutions (50.0±4.9%). The share of outbreaks in household
settings was significant (44.1±4.9%). Measures taken in response
to the measles outbreaks could not immediately stop further
spread of the pathogen. For the first 7 weeks of 2018, 5097 people
were affected by measles in Ukraine, including 3404 children
(66.8%). Six patients died from measles complications, mortality
rate was 0.12%. Additional immunization measures (AIM) are
being provided in the country along with routine MMR vaccination,
which slightly reduced the rate of the measles spread.
Conclusions. Many-years gap in routine immunization have led to
deterioration of epidemiologic situation in Ukraine in 2017 - 2018.
Both sporadic and outbreak-related measles cases were
registered. About 10,000 people were affected by measles, 10 of
them died. AIM contributed to slowing down the measles spread.
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# 387. Спалахи кору в Україні
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Вступ. За даними Європейського регіонального комітету з
верифікації елімінації кору і краснухи, у 2016 р. з 53 країн
Європейського Регіону ВООЗ 42 перервали ендемічну
передачу вірусу кору. Попри значні досягнення у боротьбі з
кором, у 2017 р. в Регіоні зареєстровано 21315 випадків цієї
інфекції, 35 осіб померло. Найбільша кількість хворих на кір
зареєстрована в Румунії, Італії та Україні. Про великі спалахи
повідомили 15 країн Регіону. Метою дослідження було
визначення епідеміологічних характеристик спалахів кору в
Україні.
Методи. Проаналізовано національні дані про імунізацію і
захворюваність на кір і звіти про спалахи за період 2012-2018
рр.
Результати. Кір залишається ендемічним для України
захворюванням. Низькі рівні захворюваності впродовж
2013-2016 рр. (0,24 – 7,8 на 100 тис. нас.) обумовлені скоріш
за все природним проепідемічуванням під час чергового
підйому захворюваності у 2012 р., коли на кір захворіло 12746
осіб (27,95 на 100 тис. нас.), ніж вакцинопрофілактикою.
Через значне недофінансування державної програми
імунізації, дефіцит вакцин та антивакцинальну кампанію
охоплення щепленнями проти кору, паротиту і краснухи
MMR1 зменшилось з 78,8% (2012 р.) до 45,5 % (2016 р.), а
MMR2 – з 83,7% (2012 р.) до 30,2% (2016 р.).
Крім спорадичних випадків кору в країні реєструвалися
спалахи, – як в побуті, так і в організованих колективах, і
навіть у лікувально-профілактичних і оздоровчих закладах
(2014 р. – 2 нозокоміальних спалахи, 2017 р. – 5). У 2016 р.
зареєстровано 102 випадки кору, в т. ч. 45 – під час 5
спалахів (44,1 ± 4,9% від загальної кількості випадків). Один
захворілий помер (летальність склала 0,98%).
У 2017 р. на кір захворіло 4782 особи, в т. ч. 969 – під час 102
спалахів (20,3 ± 0,6% від загальної кількості випадків).
Померло від ускладнень кору 4 особи, летальність становила
0,08%. Спалахи реєструвалися у 16 областях, найбільша
кількість – в Івано-Франківській і Одеській (по 21),
Чернівецькій (16), Тернопільській (10). Половина спалахів
виникла у закладах освіти (50,0 ± 4,9%). Значною була
питома вага побутових спалахів (44,1 ± 4,9%). Заходи, вжиті у
відповідь на спалахи кору, не змогли одразу припинити
подальше розповсюдження збудника. За перші 7 тижнів 2018
р. в Україні на кір захворіло 5097 осіб, в т. ч. 3404 дитини
(66,8%). Померло від ускладнень кору 6 осіб, показник
летальності склав 0,12%. На разі, в країні продовжуються
додаткові заходи імунізації (ДЗІ) паралельно з рутинною
вакцинацією MMR, що дещо зменшило темп поширення кору.
Висновки. Багаторічні прогалини в рутинній
вакцинопрофілактиці призвели до ускладнення епідситуації з
кору в Україні у 2017 р. – на початку 2018 р. Реєструвалася як
спорадична, так і спалахова захворюваність. До епідемічного
процесу було залучено близько 10 тис. осіб, 10 захворілих
померло. Уповільненню поширення кору сприяли ДЗІ.
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Introduction. Maintaining the status of Ukraine as a "free"
poliomyelitis territory depends, first of all, on the state of
immunization of this infection, which is estimated by the level of
specific population immunity, and especially the number of people
who are completely unprotected from poliomyelitis infection. The
purpose of the work was to study the status of vaccine prophylaxis
and the tension of immune system against poliomyelitis among the
children of the oblast.
Methods. To assess the state of a specific population immunity to
polioviruses 1 and 3 during 2015-2017, 582 samples of blood
serums from children of different age groups were delivered to the
virological laboratory of the Lviv Regional Laboratory Center of the
Ministry of Health of Ukraine. The studies were conducted in a
neutralization reaction using sensitive cell transplantation cultures.
Results. The average rate of detection of specific antibodies was:
to poliovirus type I in the titre 1: 4 - 5%; conditional-protective titres
(1: 8-1:16) - 34%; the titres of the highest conditionally protective
(1:32 - 1: 1024) - 57.2%, seronegative - 3.8%. To poliovirus III type
in the titre of 1: 4 - 10.3%; conditional-protective titres (1: 8-1:16) -
45.4%; the titres of the higher conditional-protective (1:32 - 1:
1024) - 39.5%, seronegative - 4.8%. The obtained data showed
that the state of population immunity in the children's population of
the oblast is unsatisfactory, since there is a significant number of
individuals who did not have antibodies against one of the two
types of polioviruses. The conducted analysis of the coverage of
polio vaccination in the period 2015-2017 in Lviv Oblast showed
that the percentage of people who received preventive
vaccinations dropped sharply and was lower than recommended
by WHO to maintain an adequate level of collective immunity -
95%. The indicated tendency is observed in the priority age group
of children up to 2 years old, which is especially unacceptable. So,
if children under the age of 1 in 2015 were vaccinated at 59%, then
in 2016 this number was 47.4%, and in 2017 - 48.7%. At the age of
18 months in 2015, vaccinations were received at 80.5%, in 2016 -
58.5%, and in 2017 only 51.3%. The situation with revaccination is
somewhat better in the age group of 6 years: in 2015, the share of
vaccine was 42.6%, and in 2016 and 2017 81.1% and 78.4%
respectively. The last vaccination at the age of 14 was also
received by only 56.8% of persons in 2015, against those 72.9% in
2016 and 76.5% in 2017. One of the reasons for the low coverage
of children under 2 years of age is irregular and not full
vaccinational coverage for the prevention of poliomyelitis:
inactivated and live oral vaccines.
Conclusion. Analysis of the state of vaccine prophylaxis against
poliomyelitis for 2015-2017 in Lviv Oblast shows an insufficient
level of vaccination coverage. Poliovirus immunization should be
further studied in different age groups in order to identify the
contingent of the most vulnerable to poliomyelitis infection, as well
as to prove the rate of vaccination of the infant population to the
recommended 95% by WHO.

# 418. Стан імунопрофілактики та напруженості імунітету
до поліомієліту у Львівській області за 2015-2017 роки
Верес М.1, Гончар Н.2, Старинчук Л.3, Кутневич Л.1, Микичак
І.1
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Вступ. Підтримання статусу України, як території «вільної»
від поліомієліту залежить, у першу чергу, від стану
імунопрофілактики цієї інфекції, яка оцінюється за рівнем
специфічного популяційного імунітету і особливо кількістю
осіб зовсім незахищених від поліомієлітної інфекції. Метою
роботи являлось вивчення стану вакцинопрофілактики та
напруженості імунітету проти поліомієліту серед дитячого
населення області.
Методи. Для оцінки стану специфічного популяційного
імунітету до поліовірусів 1 та 3 типів впродовж 2015-2017рр.
до вірусологічної лабораторії ДУ «Львівський обласний
лабораторний центр МОЗ України» було доставлено 582
зразки сироваток крові дітей різних вікових груп.
Дослідження проводились у реакції нейтралізації з
використанням чутливих перещеплювальних культур клітин.
Результати. Середні показники виявлення специфічних
антитіл становили: до поліовірусу І типу в титрі 1:4 – 5%;
умовно-захисних титрах (1:8 – 1:16) – 34%; титрах вищих
умовно-захисних (1:32 – 1:1024) – 57,2%, серонегативні –
3,8%. До поліовірусу ІІІ типу в титрі 1:4 – 10,3%; умовно-
захисних титрах (1:8 – 1:16) – 45,4%; титрах вищих умовно-
захисних (1:32 – 1:1024) – 39,5%, серонегативні – 4,8%.
Отримані дані показали, що стан популяційного імунітету
дитячого населення області є незадовільним, оскільки є
значний прошарок осіб, що не мали антитіл проти одного з
двох типів поліовірусів. Проведений аналіз охоплення
щепленнями проти поліомієліту за період 2015–2017 років у
Львівській області показав, що відсоток осіб, які одержали
профілактичні щеплення різко знизився та був нижчим
рекомендованого ВООЗ для підтримання належного рівня
колективного імунітету – 95 %. Вказана тенденція
спостерігається пріоритетній віковій групі дітей до 2-х років,
що є особливо неприпустимим. Так, якщо діти віком до 1 року
у 2015 р. були щеплені у 59%, то у 2016 р. ця цифра
становила 47,4%, а у 2017 році – 48,7%. У віці 18 міс. у 2015 р.
одержали щеплення 80,5% осіб, у 2016 р. – 58,5% і в 2017
році лише 51,3%. Дещо краща ситуація з ревакцинацією у
віковій категорії 6 років: у 2015 році питома вага щеплених
склала 42,6%, а у 2016 та 2017 роках 81,1% та 78,4%
відповідно. Останнє щеплення у віці 14 р. також одержали
тільки 56,8% осіб у 2015 р. проти 72,9% у 2016 та 76,5% у
2017 роках. Однією з причин низького охоплення
вакцинацією дітей до 2-х років є нерегулярне та не в повному
обсязі надходження вакцин для профілактики поліомієліту:
інактивованої та живої оральної.
Висновки. Аналіз стану вакцинопрофілактики проти
поліомієліту за 2015–2017 рр. у Львівській області свідчить
про недостатній рівень охоплення щепленнями. Слід надалі
проводити вивчення стану імунітету до поліовірусів серед
різних вікових груп з метою визначення контингентів
найбільш уразливих відносно поліомієлітної інфекції, а також
довести показник вакцинації дитячого населення до
рекомендованого ВООЗ 95%.
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# 422. Study of the dynamics of tetanus incidence and APDT-
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Introduction. Mass vaccination with anti-tetanus monovaccine has
been introduced in Ukraine since 1952. Starting from 1962 and till
the present time, it is performed with APDT-vaccine and ADT-
vaccine. Comparing the period till the beginning of the mass
vaccination coverage (1944-1964) and the last decade
(2006-2015), the tetanus incidence was 48 times reduced (by
89.7%), and the mortality caused by tetanus reduced 41 times (by
97.1%). With that, the death rate (CFR) did not reduced
proportionally to the mortality. It significantly fluctuated and on
average even increased by 20% compared with the pre-
vaccination period.
The purpose of our paper is to determine trends in tetanus
incidence indicators and coverage of children population with
APDT-vaccine in Ukraine in 1988–2016.
Methods.We have applied the method of the ecological study. We
have used data on the number and age structure of tetanus
incidence level and data on the vaccine coverage in different
years. The analysis was carried out based on the data on the
statistical record of morbidity and vaccinations provided by the
Ministry of Health of Ukraine for the period 1988-2016 with the
simultaneous comparison of them with WHO monitoring data on
the coverage of the children population with DTP1 and DTP3 in
Ukraine.
Results. Over the years, APDT-vaccination coverage was on the
high level in Ukraine (at least 90%) but since 2008, the number of
persons who received the first dose of APDT (DTP1), has started
to decrease to 71% and then stayed with significant fluctuations
within the range of 50-76%. In 2016, that indicator reduced to
record low rates - 42%. The further vaccination coverage of those
people who have received the third dose of APDT (DTP3) is less
favourable. In 2009-2013, it fluctuated within 50-76% and was 23%
in 2014 and 2015. It reached 19% in 2016. With that, the death
rate (CFR) fluctuated in a very wide range - from 17 to 81.5%, on
average increased by 20% during that period of time. Women
prevail in the tetanus morbidity and mortality in Ukraine. Children
occupy one thirds in the age structure of the diseased in 2017.
One of them is a child under 4 years and 5 children in the age of
5-9 years. In welfare states, people over 60 years old
predominantly fall ill with tetanus due to the long period of time
after their vaccination in the childhood. Tetanus cases among
children in welfare states are extremely rare. The birth year of
children who fell ill in 2017, is after 2008 when there was the
reduction in the vaccination coverage.
Conclusions. Despite the significant reduction in the tetanus
incidence and mortality, there are alarming trends in Ukraine:
increase in the mortality rate and presence of the significant share
of children among the patients in the context of the low vaccination
coverage.
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Вступ. Масова вакцинація протиправцевою моновакциною
почала впроваджуватися в Україні з 1952 року. Починаючи з
1962 року і до цього часу вона проводиться АКДП-вакциною
та АДП-вакциною. Якщо порівнювати періоди до початку
масового охоплення щепленнями (1944-1964) та останнє
десятиліття (2006-2015 роки), то захворюваність на правець
вдалося знизити в 48 разів (на 89,7%), а смертність від
правця знизилася в 41 раз (на 97,1%). При цьому летальність
(CFR) не знижувалася пропорційно зі смертністю. В різні роки
вона значно коливалась і в середньому навіть зросла на 20%
в порівнянні з довакцинальним періодом.
Метою нашої роботи є визначення тенденцій показників
захворюваності на правець та охоплення дитячого населення
АКДП-вакциною в Україні в 1988–2016 роках.
Методи. Нами було застосовано метод екологічного
дослідження. Ми використали дані про кількість та вікову
структуру випадків захворювань на правець, а також дані
охоплення щепленнями в різні роки. Аналіз було проведено за
даними статистичного обліку захворюваності та щеплень
МОЗ України за період 1988–2016 років при одночасному їх
порівнянні з даними моніторингу ВООЗ за охопленням
дитячого населення DTP1 та DTP3 в Україні.
Результати. Протягом багатьох років охоплення щепленнями
АКДП-вакциною в Україні було на високому рівні (не менш
90%), але починаючи з 2008 року кількість осіб, які отримали
першу дозу АКДП (DTP1), почала знижуватися спочатку до
71%, а потім трималося зі значними коливаннями в діапазоні
50-76%. В 2016 році цей показник знизився до рекордно
низьких 42%. Подальше охоплення щепленнями тих, що
отримали третю дозу АКДП (DTP3), ще менш сприятливе – в
2009-2013 роках воно коливалось в межах від 50 до 76%, і
становило 23% в 2014 та 2015 роках, а в 2016 році сягнуло
19%. При цьому, рівень летальності (CFR) коливався в дуже
широкому діапазоні – від 17 до 81,5%, в середньому
збільшившись протягом цього часу на 20%. В структурі
захворюваності та смертності від правця в Україні
переважають жінки. В віковій структурі захворілих в 2017 році
третину захворілих складають діти. З них одна дитина віком
до 4 років та 5 дітей віком 5-9 років. В благополучних щодо
правця країнах хворіють переважно особи старше 60 років
через тривалий строк після проведених в дитинстві щеплень.
Випадки правця у дітей в благополучних країнах
надзвичайно рідкі. Рік народження захворілих в 2017 році
дітей потрапляє на час після 2008 року, коли зменшилося
охоплення щепленнями.
Висновки. Незважаючи на значне зниження захворюваності
та смертності на правець, в Україні присутні тривожні
тенденції: зростання рівня летальності та наявність значної
частки дітей серед захворілих при низькому охопленні
щепленнями.
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